
PORTAL ELEVA - ALUNOS

Site: www.portaleleva.com.br

Assim que entrar nesse site aparece a tela abaixo, onde o aluno deve selecionar a opção acessar com 

“matrícula”, digitar sua matrícula informada pela Escola e a senha.

É necessário clicar nessa

caixa antes do botão

“entrar”.

http://www.portaleleva.com.br/


Assim que o aluno fizer o

primeiro acesso com a senha

inicial, 123456, aparecerá

a tela ao lado direcionando

o aluno para salvar uma

nova senha. Após esse

processo é só clicar em

“Redefinir”.
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OBS: O Sistema não aceita sequência 

numérica para a nova senha.
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Após aparece a tela abaixo, em que no canto esquerdo ficam as funcionalidades que o Portal Eleva 

apresenta.

Esses são botões

de rápido acesso

e que são salvos

à medida que as

funcionalidades

são usadas com

frequência.
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Em “Sala de Aula Virtual” o aluno

consegue visualizar todas as

funcionalidades que compõem o

material físico que recebe da Eleva.

OBS: Nem todas as funcionalidades 

são para todos os segmentos.
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Aula Online: Foi um recurso criado para o período de suspensão das aulas para os alunos da 3ª Série

do Ensino Médio. São aulas inteiras, postadas diariamente, para que os alunos não percam o foco para o

Vestibular.
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Canal Eleva: São vídeoaulas curtas que postamos na plataforma para auxiliar o estudo dos alunos em casa.

Esse recurso é destinado para alunos do Ensino Fundamental Anos Iniciais, Finais, Ensino Médio e Ensino Militar.

O filtro automático é

da turma que o aluno

está alocado, mas ele

consegue visualizar

vídeoaulas de outras

séries. O aluno também

consegue fazer o filtro

pelas disciplinas.
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Gabarito Comentado: Nessa funcionalidade os alunos conseguem visualizar os gabaritos comentados 

de todas as questões do Material Didático. Esse recurso está ativo para o Ensino Fundamental Anos 

Finais, Ensino Médio e Ensino Militar.

O aluno deve preencher todos os filtros para então clicar em “Confirmar novo pedido”.
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Gabarito Comentado: Após a solicitação do gabarito comentado, aparece a resolução como mostra o 

exemplo abaixo:
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Material Complementar: Aqui os alunos conseguem visualizar e fazer download do material postado 

pela Eleva, Escola ou pelos professores. Esse recurso é válido para todos os segmentos, do Infantil ao 

Ensino Médio Regular e Militar.

Esse campo já vem previamente

preenchido, o aluno vai

preencher apenas o campo

“Disciplina” e clicar em “Listar

Material”. No canto direito da

tela os materiais postados para

o filtro selecionado serão

listados.
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Atualidades: Ao clicar em “Atualidades” o aluno é direcionado para a página abaixo. Onde aparecem textos

feitos pela Equipe Pedagógica da Eleva com propostas textuais. Esse recurso atende do Ensino Fundamental Anos

Iniciais (mais recomendado para 4º e 5º Anos), Finais e Ensino Médio.

Esse recurso pode ser usado de

diversas formas pela Escola e

pelos alunos. Como produção

textual, prática de leitura,

conhecimento de conteúdos que

estão na atualidade, ideias para

projetos, dentre outros.
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Plataforma de Games: Nesse momento os alunos são direcionados para o game que temos dentro do Portal

Eleva. Esse Game já estão com jogos devidamente liberados seguindo o conteúdo programático do Material

Didático. O recurso só está ativo para a Educação Infantil 5 Anos e Ensino Fundamental Anos Iniciais.

Nesse Game o aluno personaliza seu próprio

avatar e segue devidamente as orientações do

Tutor (o robô) que fica no canto esquerdo da

tele. O aluno não consegue jogar

aleatoriamente sem que o Tutor o direcione

antes. O Tutor é uma espécie de professor do

aluno e vai liberando os jogos de acordo com o

andamento dos conteúdos programáticos.
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Plataforma Adaptativa: Funciona através de gameficação com perguntas direcionadas ao material didático.

Essa plataforma se adapta à realidade do nível de conhecimento de cada aluno. É um recurso ativo para o

Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio.

Nesse Game o aluno seleciona a disciplina, em seguida o tema que deseja fazer daquela disciplina e é

direcionado para as 3 perguntas relacionadas àquele tema.
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Plataforma Adaptativa: Em seguida aparece o bloco de 3 perguntas, onde ao final o aluno consegue visualizar

o resultado e seu nível de conhecimento para o tema escolhido.

O aluno ao visualizar

seu desempenho, pode

clicar em “Assistir ao

vídeo” para assistir uma

videoaula daquele

conteúdo e após repetir

o desafio. O aluno

também consegue

visualizar o gabarito

comentado daquelas

questões clicando no

ícone “olho”.
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Em “Acadêmico” o aluno consegue

estruturar sua rotina de estudos com

base nessas funcionalidades e

visualizar seu desempenho em

simulados.

OBS: Nem todas as funcionalidades 

são para todos os segmentos.
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O aluno deve preencher todos os filtros

disponíveis, tais como cursos de sua escolha,

estado e se possui cota. As médias das áreas

serão preenchidas automaticamente pelo Portal

após a divulgação do resultado do Simulado

ENEM, a única média que o aluno deve

preencher é de Redação. Após preencher os

dados o aluno deve clicar em “Simular” para

então saber em quais Universidades ele

conseguiria aprovação para os cursos

selecionados com as suas médias no Simulado.

Simulador SISU: Nessa funcionalidade o aluno consegue visualizar em quais Universidades ele estaria aprovados

com as notas que teve nos Simulados ENEM. Esse recurso está ativo para o Ensino Médio.
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Quando a Escola cadastra a grade de

aula, também fica visível para os

alunos essa grade horária. Quando o

professor cadastra algum trabalho,

também fica visível para o aluno a

data de entrega do trabalho

cadastrado pelo professor.

Grade Horária: Aqui o aluno consegue organizar sua rotina de estudos e atividades pessoais. Funciona como uma

espécie de agenda para os alunos. Esse recurso está ativo para a Educação Infantil, Fundamental Anos Iniciais e

Finais e Ensino Médio.
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Nessa opção o aluno consegue

visualizar seu cartão resposta

devidamente escaneado e o

gabarito daquele simulado.

Avaliações: Nesse recurso o aluno consegue visualizar seu desempenho nos Simulados feitos pela Eleva. Está

ativo para o Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio.

Aqui o aluno consegue

visualizar seu percentual de

acerto por disciplina.

OBS: Alunos do 9º Ano ao Ensino Médio possuem também o

“resultado formativo”, um recurso que disponibiliza várias

ferramentas de aprendizagem voltada para análise

questão a questão do simulado modelo ENEM.


