
Como acessar o 
Ambiente Virtual?



Olá, Aluno(a)! 
Primeiramente queremos dizer que é um prazer te ter como 

nosso aluno! 
O Colégio Kadima está inteiramente comprometido com o seu 

aprendizado e esperamos que você aproveite o máximo do 
nosso Ambiente Virtual para adquirir o conhecimento 

necessário para concluir essa etapa tão importante na sua 
vida!

Desde já agradecemos pela confiança e te desejamos muito 
sucesso!

Vamos lá?
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ONDE ACESSAR?
01



Primeiramente você terá que acessar o nosso site que é o: colegiokadima.com.
Logo após isso você terá que clicar em “Área do Aluno”, afinal de contas agora você é 
nosso mais novo aluno e sentimos muito orgulho por isso! Você será encaminhado 

para o nosso Ambiente Virtual e agora vamos à parte do seu Login e Senha!



LOGIN E SENHA
02



Ao clicar em ´”Área do Aluno”, 
você encontrará a seguinte 
página e terá que clicar em 

“Entrar”.

Agora sim, você entrará com seu 
Login e Senha!

O seu NOME DE USUÁRIO será o seu 
CPF (sem pontos e sem traço) e sua 

SENHA será 123, conforme 
exemplificado abaixo:

ATENÇÃO! Você não pode trocar 
sua senha, pois isso facilitará que 
verifiquemos caso ocorra alguma 
coisa com o seu Ambiente Virtual!
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Videoaulas



EBAAA! Agora você já está no seu Ambiente Virtual! Nesse AVA você terá acesso às 12 disciplinas 
exigidas pela Secretaria de Educação.  São elas: Arte, Biologia, Educação Física, Filosofia, Física, 

Geografia, História, Inglês, Matemática, Português, Química e Sociologia.
Ah! É importante lembrar que caso você seja um aluno que já cursou algumas disciplinas de 

forma avulsa, será necessário que você acesse apenas as disciplinas que foram contratadas, ok? 

O seu Ambiente Virtual aparecerá 
dessa forma, e ao rolar para baixo 
aparecerá as demais disciplinas.

Observe que 
há 1º, 2º e 3º 
ano, porém 
você clicará 
apenas na 

série que você 
está cursando.



Nesse momento irei usar como exemplo a disciplina de Inglês do 1º ano. 

Como descrito na legenda, cada balãozinho 
corresponde ao Fórum de Participação que 

você terá que responder de acordo com que 
assistir nas videoaulas. 

Você sabia que se você 
participar de todos os Fóruns 
de Participação você adquire 

2,0 pontos? E por esse 
motivo a participação no 

Fórum de todas as 
videoaulas é obrigatória, viu?



Ao clicar no balãozinho que corresponde à videoaula, aparecerá a seguinte página:

Clicando aqui, você tem 
acesso à videoaula.

Após assistir à videoaula, você terá 
que participar do Fórum deixando 

um comentário sobre a aula com, no 
mínimo, 100 caracteres. Após fazer o 

comentário, você precisa clicar em 
Registrar Presença para validá-lo.



De acordo com as suas participações, o 
seu ANDAMENTO aumenta, e quando 

estiver 100% quer dizer que você 
concluiu aquela disciplina. Agora é só 

aguardar para quando o Calendário de 
Provas estiver disponível para que você 

possa agendar suas provas!

Atenção! É necessário 
que você conclua todo 

o Ambiente Virtual 
para que você consiga 
agendar suas provas!



04
Exercícios



Ainda usando a disciplina de Inglês do 1º ano como referência, vamos aos Exercícios! 

Como descrito na legenda, cada canetinha 
corresponde à um Exercício. 

Você sabia que se você 
fizer todos os exercícios 

corretamente você 
adquire 2,0 pontos? E por 
esse motivo é obrigatório 
que você faça todos, viu? 



Os exercícios são compostos por questões objetivas, conforme visualização abaixo:

Como dito no início do Exercício, é 
necessário que você acerte pelo menos 

60% das questões para poder completar 
determinada etapa. 

Caso você não consiga obter 60% ou mais, o 
sistema gerará as questões novamente 

para que você tenha uma nova chance de 
fazê-lo, ok? 



Após você participar de todos os Fóruns e 
Atividades, o seu Ambiente Virtual ficará da 

seguinte forma:
Uhuul! Se seu agendamento está 
liberado significa que basta você 

esperar a liberação do 
Calendário de Provas e agendar 

suas provas! 
Não esqueça que todas as suas 
disciplinas precisam ficar 100%!

Se também atente aos prazos 
para conclusão de seu Ambiente 

Virtual!
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Provas



Agora que você já sabe quando o seu agendamento estará liberado, vamos falar
sobre as provas!

As provas ocorrem nos meses de Abril, Agosto e Dezembro. Nossa prova vale
6,0 pontos e nossa média para aprovação é 5,0 – por isso é bem importante que você faça
o seu Ambiente Virtual bem direitinho, pois a nota do seu Ambiente Virtual será somada
com a sua nota da prova. É necessário também que você se atente para qual quadrimestre
você foi matriculado(a) e verifique para quando serão suas provas. É importante saber
que a atenção ao Calendário de Provas é de sua responsabilidade, viu?

Você poderá agendar sua prova entrando em contato através do WhatsApp
(61)3046-2920, e no dia de suas provas as enviaremos no canal de comunicação de sua
preferência podendo escolher entre WhatsApp e E-mail. Ah! As provas serão online e
você poderá fazê-las no conforto da sua casa.



Suas provas serão tiradas dos livros, e agora vou te mostrar onde você pode
encontrar os nossos livros que estão disponíveis também no seu Ambiente Virtual,
acredita? Então, vamos lá! É muito importante que você estude por eles, ok?

1º passo:  Lá onde mostram as disciplinas       2º passo: Esses são os livros. Se você estiver 
Você vai cliar aqui:                                                       cursando o 1º ano é só clicar embaixo do 1º                                 

ano, se for 2º ou 3º é só seguir a sequência:
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Atendimento



Agora que você já sabe de todos os procedimentos para estudar no nosso
Ambiente Virtual, queremos te dizer que estamos sempre à disposição para te ajudar nos
nossos canais de atendimento, é só nos mandar uma mensagem ou nos ligar! Caso você
queira o relatório de suas notas é só nos solicitar que te mandamos também! ☺️

(61) 3046-2921
(61) 3046-2920
supletivokadima
/kadima.supletivo

Será sempre 
um prazer 
te atender! 
Até mais!


