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Tutorial: “Como acessar”

Perfil: Moderador/Professor



Para acessar a Plataforma do Estudante, você

deverá acessar primeiro o seu e-mail
institucional do Google
(@educador.edu.es.gov.br ou @edu.es.gov.br)
e ler a mensagem com usuário e senha que a
plataforma enviou automaticamente. Caso
não saiba o e-mail ou tenha esquecido a
senha, acesse antes o Portal de acesso às
Contas. Veja como:
1 Acesse o Portal da SEDU DIGITAL:
https://sedudigital.edu.es.gov.br/
Para ter acesso a conta de e-mail criada pelo
Google você deverá clicar no “Portal de
acesso às contas da Plataforma Google For
Education” (circulado em amarelo na imagem
ao lado).
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https://sedudigital.edu.es.gov.br/


Na sequência o profissional da educação será direcionado à outra página onde deverá

clicar em “ACESSO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ES”.
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Após clicar no acesso dos profissionais, você terá por escrito os passos necessários para

obter o login e a senha do email. Digite os dados solicitados, siga as orientações e anote
as informações do seu email.
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Com o e-mail e senha

anotados, acesse a
Caixa de entrada do e-
mail do Google e
procure a mensagem
automática que
recebeu da Plataforma
do estudante. Esta
mensagem contém o
usuário e senha que irá
utilizar para acessar à
Plataforma do
estudante.
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Em seguida acesse a Plataforma do estudante e digite os dados informados no e-mail

do Google: Identificação de usuário e Senha. Clique em Acessar.
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Após o acesso, a plataforma do estudante solicitará a criação de uma nova senha. Na

página que aparecerá na sequência, siga as instruções de como criar essa senha nos
padrões da plataforma. Após criar a senha, clique em "Salvar mudanças"..
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A senha deve ter ao menos 8 caracteres, ao

menos 1 dígito(s), ao menos 1 letra(s)

minúscula(s), ao menos 1 letra(s)

maiúscula(s), no mínimo 1 caractere(s) não

alfa-numéricos, como *, -, ou #.

1º retângulo: Digitar a senha atual

2º retângulo: Digitar a nova senha

3º retângulo: Digitar novamente a

nova senha



Em seguida, será mostrada a mensagem de senha alterada. Clique em Continuar.
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A página com as salas em que está inserido será disponibilizada para acesso. Clique no

nome de cada sala e explore o ambiente. Importante: Acesse primeiro a Sala dos
Professores e a Sala de Ambientação onde existem tutoriais que irão ajudá-lo durante
a navegação de todos os conteúdos, bem como obter orientações para mediar seus
estudantes.
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