Passo a passo para cadastro de estudantes pré-selecionados na plataforma AstroEducadores
Seletivas para Olimpíadas Internacionais de Astronomia 2020

De 08/08/2019 a 06/09/2019
PASSO ZERO: Verifique se você foi pré-selecionado para a fase online, consultando a lista disponível no
sítio da OBA : www.oba.org.br
ou na página inicial da plataforma ASTROEDUCADORES:
www.astroeducadores.on.br

1. O seu login na plataforma ASTROEDUCADORES é o seu código na OBA. O primeiro passo é conseguir
esse código junto ao professor representante na OBA em sua escola. Sempre que for entrar na
plataforma você vai usar esse código. Anote em algum lugar. Caso não consiga o código junto ao seu
professor escreva para os dois professores da equipe ASTROEDUCADORES:
eugenioneto@on.br Prof. Eugênio Reis – Observatório Nacional/MCTIC
alexsandro@on.br
Prof. Alexsandro Oliveira – Observatório Nacional/MCTIC
Pedimos que escrevam sempre para os dois, pois o atendimento será mais rápido.

2. Acesse o site www.astroeducadores.on.br
3. Clique no botão do estudante.

AQUI VOCÊ TERÁ ACESSO AO SEU BANCO DE DADOS: é muito importante que você atualize o banco
de dados cuidadosa e completamente, pois isso será muito útil principalmente para fazermos contato
e agilizarmos providências nas chamadas de selecionados, treinamentos da equipe, etc. Clique em
“Estudante” e procure seu nome na lista, usando a barra de rolagem. Você pode digitar a 1ª. letra do
seu nome para facilitar
Aqui a sua senha é o código da OBA, que você já conseguiu com seu professor.
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Quando terminar de fazer a atualização dos seus dados, clique em
SAIR

e depois em

4. Você voltou para a página inicial da plataforma ASTROEDUCADORES

Clique no botão do AMBIENTE DE PROVA: aqui você terá acesso ao ambiente no qual fará o simulado
e as provas. Aqui você vai encontrar também material de estudo, os gabaritos das provas (após a
realização das mesmas) gabaritos de provas anteriores, acompanhamento de resultados, etc.

5. Você será direcionado para a tela de login, onde você vai digitar o SEU CÓDIGO DA OBA, que é a sua
identificação de usuário. Digite também sua senha inicial, que é 2019. Depois clique em “Acessar”

Digite seu código na OBA
Digite sua senha inicial: 2019
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6. O sistema vai pedir para você mudar de senha. Crie uma senha que você se lembre com facilidade.
7. Na tela seguinte você verá a mensagem avisando que a senha foi alterada. Clique em
8. Você será direcionado para a tela com seus dados

ATENÇÃO: Retire o seu último
sobrenome do campo “Nome” e
escreva-o no campo “Sobrenome”.

Na mesma tela você vai digitar ou corrigir o
seu e-mail, se for o caso.
ATENÇÃO:
A plataforma ASTROEDUCADORES associa
cada usuário a um e-mail. Assim, não é
possível que mais de um usuário utilize o
mesmo e-mail. É muito importante que
você cadastre na plataforma o e-mail que
acessa sempre, pois enviaremos lembretes
e avisos por e-mail.
Observe que esses três campos (Nome,
Sobrenome e Endereço de e-mail) estão
marcados com asterisco vermelho, ou seja,
são campos obrigatórios.
Se desejar acrescente a sua imagem.
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DESÇA A BARRA DE ROLAGEM E CLIQUE EM DADOS ADICIONAIS. Faça o preenchimento dos dados
que são solicitados e clique em “Atualizar perfil”.
ATENÇÃO: SOMENTE ESTUDANTES DE 9º ANO E DE ENSINO MÉDIO ESTÃO APTOS A FAZER AS PROVAS
ONLINE. Caso seu ano escolar seja diferente disso, fale com o professor representante da OBA em
sua escola e não termine de fazer o cadastro em ASTROEDUCADORES

ATENÇÃO: Ao final, clique no botão para atualizar, senão os dados serão perdidos.

9. Você verá, então, uma tela avisando que você receberá um e-mail . Em seu e-mail você receberá a
mensagem de OBA Virtual. Clique no link que está no e-mail para completar a atualização. Na tela
que você estava anteriormente, clique no botão CONTINUAR
10. Pronto! Seu cadastro está feito. Você será direcionado para a tela de Atualização de Perfil, pois pode
desejar fazer mais alguma mudança. Caso não queira, clique em “Meus Cursos” no menu a esquerda.
E depois clique em “OBA 2020”. Aí você estará loggado na sua plataforma ASTROEDUCADORES, onde
vai encontrar o material de estudo.
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