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Prezados alunos,

o objetivo deste manual é mostrar o funcionamento e os recursos da 
Plataforma Adaptativa e como usá-la para melhorar o aprendizado. Para cada 
passo, assista a um vídeo que ilustra o procedimento.

Atenciosamente,

Bruno Fernandes

Coordenador de Tecnologia – Eleva Educação

Vídeos

Os vídeos abaixo resumem o uso da Plataforma Adaptativa.  
Para cada parte do manual, existe um vídeo associado e você pode 
acessá-lo novamente.

1. Introdução – https://vimeo.com/121838401

2. Primeiros passos – https://vimeo.com/121838403

3. Avaliação Diagnóstica – https://vimeo.com/121838404

4. Aulas – https://vimeo.com/121838406

5. Nova Avaliação Diagnóstica – https://vimeo.com/121838399

6. Acompanhamento do seu desempenho – https://vimeo.com/121838423

7. Considerações finais – https://vimeo.com/121838424

Conceitos básicos da plataforma
Pense em quantas vezes você teve que estudar uma quantidade 

grande de matéria e não sabia no que focar. Não seria incrível uma 
plataforma que mostrasse qual o domínio que você possui em cada 
parte da matéria de tal forma que você poderia focar nos assuntos 
que apresentasse mais dificuldades? Além disso, a plataforma 
apresentaria uma série de videoaulas resumo e outras de exercícios 
para te ajudar no aprendizado e, após um ano letivo de uso, mostraria 
como seria a sua evolução usando a escala TRI do ENEM?

Parece um sonho, mas é realidade! A Plataforma Adaptativa é uma 
solução educacional capaz de potencializar o aprendizado e melhorar 
o desempenho de cada aluno sem deixar ninguém para trás.

Fluxo de estudos

O Fluxo de Estudos da Plataforma Adaptativa inicia-se com uma 
Avaliação Diagnóstica, que tem o objetivo de identificar os assuntos 
nos quais você está bem daqueles em que ainda precisa melhorar. 
Uma vez identificado o que mais precisa aprender naquele momento, 
uma aula daquele assunto será recomendada.

Se por acaso você tiver ido bem e a plataforma entender que já 
domina aqueles assuntos, uma nova Avaliação Diagnóstica, com 
novos assuntos, será gerada. 

Assim que terminar a aula, duas situações podem ocorrer: caso 
tenha domínio nesse assunto será recomendada uma nova Avaliação 
Diagnóstica sobre um novo assunto. A segunda situação ocorre caso 
ainda não domine completamente o assunto da aula, ou caso isso não 
esteja claro, provavelmente será recomendada uma curta Avaliação 
Validadora, para orientar os próximos passos.  
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E para que você possa acompanhar o progresso obtido durante o 
ano, haverá duas Avaliações Preditivas, uma no começo e outra no 
final do ano. E o ponto mais importante da Prova Preditiva é que ela 
utiliza a mesma escala do ENEM, então, ao fazê-la, você conseguirá 
prever como seria sua nota no ENEM.

Confira essa imagem para entender melhor sobre o fluxo de 
estudos.

Aluno realiza avaliação do 
conteúdo a ser coberto no 
próximo bimestre/trimestre

Cada aluno recebe plano de 
estudos baseado em suas 
deficiências de aprendizagem

Aluno estuda em seu plano 
de estudos personalizado

Aluno faz um novo 
diagnóstico gerando um 
novo plano de estudos

Entrando na plataforma 
No início do funcionamento da plataforma, você receberá um link 

único para cadastro como no exemplo abaixo:

http://geeki.es/Pyc8YAp

Em um navegador (Google Chrome, Firefox ou Internet Explorer), 
digite o link acima. Observação: as letras maiúsculas e minúsculas 
devem ser digitadas como aparecem no link, caso contrário uma 
mensagem de erro aparecerá.

Correto: http://geeki.es/Pyc8YAp

Errado: http://geeki.es/pyc8yap

Errado: http://geeki.es/PYC8YAP

Após a criação do login e senha, esse link não é mais necessário. 
Para entrar na plataforma, digite o endereço abaixo no navegador de 
sua preferência.

www.geekielab.com.br

A tela de login é exibida.
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Digite o seu login e a senha nos campos indicados e clique no 
botão azul ACESSAR. Caso esqueça a senha, clique em “Esqueceu a 
senha”. A tela abaixo aparece e digita-se o e-mail usado no cadastro.

Clique no link abaixo para assistir a um vídeo sobre o procedimento 
acima.

Vídeo 1 – Introdução – https://vimeo.com/121838401
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Utilizando a Plataforma
Após o login, a seguinte tela é apresentada.

Nesse exemplo, todas as atividades relacionadas à disciplina 
Física são apresentadas: duas atividades livres (aulas) e uma 
Avaliação Diagnóstica (o significado desses termos será apresentado 
posteriormente).

Ao clicar sobre o nome da disciplina no menu do lado esquerdo 
(Física, nesse exemplo), uma lista com as disciplinas aparece e você 
pode alternar a disciplina que deseja estudar.
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Clicando pela primeira vez na disciplina (História, nesse exemplo), 
a seguinte tela é exibida:

A primeira atividade é uma AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA.

Clique no link abaixo para assistir a um vídeo sobre o procedimento.

Vídeo 2 – Primeiros passos – https://vimeo.com/121838403

Avaliação Diagnóstica

A Avaliação Diagnóstica é uma lista de exercícios que tem como 
objetivo identificar a quais aulas você mais precisa assistir. De acordo 
com as respostas, a Plataforma Adaptativa conseguirá conhecer 
quais são os assuntos que domina e aqueles em que precisa de mais 
dedicação, e assim indicará uma aula sobre isso.

Para iniciar a Avaliação Diagnóstica, clique no botão azul COMEÇAR.

Uma sequência de até 10 questões daquela disciplina é  apresen-
tada de acordo com o cronograma da série e do conteúdo que está 
sendo ministrado em sala de aula naquele período. Ao término da 
avaliação diagnóstica, a Plataforma mostra quais foram os assuntos 
abordados e qual o seu progresso.
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No exemplo acima, a lista de questões abordou os seguintes 
assuntos: “Estudo da História”, “Grécia Antiga”, “Oriente Antigo” e 
“Pré-História”.

O seu progresso é medido de acordo com uma escala internacional 
e é chamada de domínio ou proficiência. O domínio pode ser Indefinido, 
Nível 1, Nível 2, Nível 3 ou Nível 4.

Indefinido (cor cinza) – você ainda não fez nenhuma questão 
daquele assunto ou o número de questões ainda não foi o suficiente 
para a Plataforma determinar a sua proficiência. 

Nível 1 (azul claro) – você possui domínio insuficiente do assunto. 

Nível 2 (azul) – você possui domínio parcial do assunto.

Nível 3 (azul forte) – você possui domínio suficiente do assunto. 

Nível 4 (azul mais escuro) – você possui domínio avançado do assunto. 

No exemplo ao lado, o aluno passou do Domínio Insuficiente para 
o Nível 1 nos assuntos “Estudo da História” e “Pré-história”, do 
Domínio Insuficiente para o Nível 2 no assunto “Oriente Antigo” e se 
manteve no Domínio Insuficiente no assunto “Grécia Antiga”.

Clique no link abaixo para assistir a um vídeo sobre o procedimento 
acima.

Vídeo 3 – Avaliação Diagnóstica – https://vimeo.com/121838404
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Atividades livres (aulas ou missões)

Ao clicar no botão azul VEJA MAIS ATIVIDADES, você é direcionado para a tela das aulas recomendadas pela plataforma nos assuntos em que apresenta 
mais dificuldades.

Primeiramente, você deve clicar nas atividades livres e assistir 
às videoaulas resumo e às de exercícios dos professores do Eleva 
Educação.

A Plataforma indicou duas aulas (Atividade Livre) sobre os 
assuntos “Estudo da História” e “Pré-História” e mais uma Avaliação 
Diagnóstica.
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Após assistir às videoaulas, você deve realizar a nova Avaliação 
Diagnóstica que medirá o seu progresso por meio de uma nova lista 
de exercícios dos assuntos estudados nas videoaulas.

Clique no link abaixo para assistir a um vídeo sobre o procedimento 
acima.

Vídeo 4 – Aulas – https://vimeo.com/121838406

Adaptativa

Todas as avaliações diagnósticas (exceto a primeira) são 
elaboradas pela Plataforma de acordo com o seu nível de aprendizado, 
ou seja, as avaliações são diferentes para cada um.

O nível de dificuldade das questões também varia: se você tem 
domínio insuficiente ou parcial de um assunto, a plataforma seleciona 
questões fáceis, caso contrário, recebe questões médias e difíceis.

Clique no link abaixo para assistir a um vídeo sobre o procedimento.

Vídeo 5 - Nova Avaliação Diagnóstica – https://vimeo.com/121838399

Etapas

A Plataforma divide o ano letivo em 6 etapas de acordo com os 6 
volumes do material didático, a saber:

Etapa 1 – Volume 1 – Módulos 1 ao 5

Etapa 2 – Volume 2 – Módulos 6 ao 10

Etapa 3 – Volume 3 – Módulos 11 ao 16

Etapa 4 – Volume 4 – Módulos 17 ao 21

Etapa 5 – Volume 5 – Módulos 22 ao 26

Etapa 6 – Volume 6 – Módulos 27 ao 32

Não é possível progredir em um determinado assunto quando 
uma etapa é finalizada. Exemplo: durante a etapa 1, os assuntos 
dos módulos 1 ao 5 serão trabalhados pela plataforma. Após o 
encerramento da etapa 1, a etapa 2 se inicia e os assuntos dos 
módulos 6 ao 10 serão trabalhados durante esse período, ou seja, a 
plataforma não retorna aos assuntos da etapa 1.
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Acompanhamento do domínio

Você pode acompanhar o domínio em cada assunto de uma disciplina clicando em Domínio no menu à esquerda da tela.

A tela acima é apresentada e nela você pode conferir em quais 
assuntos se encontra em cada nível.

Clique no link abaixo para assistir a um vídeo sobre o procedimento.

Vídeo 6 –  Acompanhamento do seu desempenho –  
https://vimeo.com/121838423
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Avaliação Preditiva
É uma avaliação que tem como finalidade aferir o nível de 

proficiência do aluno e a evolução da sua aprendizagem. Além de 
fornecer uma nota comparável à do Enem (para o Ensino Médio) e 
à da Prova Brasil (para o Ensino Fundamental), ela permite que a 
plataforma conheça mais o aluno. 

Existem duas avaliações preditivas dentro da plataforma. Uma 
realizada logo no início e outra prevista para o fim do ano letivo, que 
possibilitam aferir a evolução do aluno. Para ver os resultados das 
Avaliações Preditivas, é necessário entrar na área de “Relatórios” e 
clicar em “Provas”. Lá você encontrará a opção “Avaliação Preditiva” 
e poderá clicar em “Ver relatório”. 

Conclusão
A Plataforma Adaptativa permite um estudo individualizado de 

acordo com o seu progresso. A coleta de dados do seu uso permitiu a 
conclusão de que um aumento em 15 pontos na nota TRI é alcançada 
assistindo a 10 aulas, ou 150 pontos se assistirem a 100 aulas,  ou 
seja,  além de um desempenho melhor no ENEM, seu desempenho 
também será melhor nas provas e testes da escola.

Clique no link abaixo para assistir a um vídeo sobre o procedimento 
acima.

Vídeo 7 – Considerações finais – https://vimeo.com/121838424


