Passo a passo para cadastro de professores na plataforma AstroEducadores
Seletivas para Olimpíadas Internacionais de Astronomia 2018

1. Consulta à Lista Nominal Nesta Carta
O primeiro passo é O PROFESSOR informar para o SEU estudante que ele está selecionado para
a fase online. Para isso, o professor representante vai consultar a lista nominal ao final dessa
carta. É muito importante verificar se o estudante satisfaz aos critérios de idade e escolaridade
especificados nos itens 2.1 e 2.2 dessa carta

2. Consulta aos Códigos da OBA dos Estudantes Selecionados
Por medida de segurança, o login do estudante na plataforma AstroEducadores é o código do
estudante na OBA. Assim, nós precisaremos de sua colaboração para informar a cada estudante
o seu respectivo código na OBA. O professor representante encontrará essas informações na
extranet da OBA, no site www.oba.org.br/extranet
O professor vai entrar com o código da escola e com a senha. Depois deverá clicar em
“Relatórios” no menu superior.

O relatório irá aparecer na tela, mas
nesse relatório não aparecerá o código de cada estudante. Desça a barra de rolagem até o fim e
escolha “Gerar arquivo pdf”

No relatório pdf gerado irá aparecer o código da OBA associado ao nome de cada estudante.
Lembramos que no relatório pdf obtido irão aparecer os nomes de todos os estudantes que
participaram da OBA, mas você só irá informar os códigos aos estudantes selecionados para a
fase online.
Pedimos que informe a cada estudante selecionado o seu respectivo código e avise que esse
número será o LOGIN dele na plataforma AstroEducadores. No passo a passo do estudante, isso
também será lá explicado.
ATENÇÃO: É O PRÓPRIO ESTUDANTE QUE VAI FAZER O SEU CADASTRO NO AMBIENTE DO ESTUDANTE
E NO AMBIENTE DE PROVA, no site do ASTROEDUCADORES
Página 1

Passo a passo para cadastro de professores na plataforma AstroEducadores
Seletivas para Olimpíadas Internacionais de Astronomia 2018

Agora o professor vai fazer seu acesso na plataforma ASTROEDUCADORES para ver em seu ambiente
os arquivos e avisos que são postados no ambiente do estudante.

3. Acesse o site www.astroeducadores.on.br
4. Clique no botão do professor.
5. Na página para onde foi direcionado, procure seu nome na lista (que está em ordem alfabética).
Você pode digitar a primeira letra do seu nome que será mais rápido. Procure o seu nome usando
a seta “para baixo” do
teclado. Depois clique no
botão

6. Entre com a senha. A sua
senha é o código da sua
escola na OBA.

Pronto! Agora você está com acesso aos seus dados, os dados de sua escola e os nomes dos
estudantes de sua escola que estão pré-selecionados. Se clicar no nome do estudante, aparecem os
dados daquele estudante. Assim, você poderá fazer as alterações que forem necessárias em seus
dados e nos dados da Escola. Ficou a cargo de cada estudante fazer a atualização de seus próprios
dados.

ATENÇÃO: A plataforma AstroEducadores é independente do sistema da OBA. Assim, as alterações
que você fizer aqui, não serão feitas no sistema da OBA.
Agora você também está com acesso a todos os arquivos de material de estudo que estão disponíveis
para os estudantes. Sempre que fizermos postagens novas para os estudantes, faremos para os
professores também.
E, assim você também está em nossa lista de e-mail. Assim vamos mantê-lo atualizado de todas as
informações e andamento das Seletivas 2018.
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Escreva para nós sempre que desejar:
josina.on@gmail.com Profa. Josina Nascimento – Observatório Nacional/MCTIC
alexsandro@on.br
Prof. Alexsandro Oliveira – Observatório Nacional/MCTIC
Pedimos que escreva sempre para os dois, pois o atendimento será mais rápido.
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