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1. ACESSO AO CONTEÚDO ONLINE
O Conteúdo Online poderá ser acessado pelo professor e/ou aluno através do endereço: conteu-

doonline.objetivo.br. A seguir, indicaremos algumas instruções para o seu efetivo acesso.

Selecione o Instituto “Conteúdo Online”.

Digite seu login e sua senha e clique no botão Entrar.
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2. CONHECENDO A INTERFACE

Dentro do Conteúdo Online, você pode filtrar o conteúdo desejado clicando em Grau>Ensino Fun-
damental, ou então Grau>Ensino Médio.

Na opção Curso, estão todos os anos do Ensino Fundamental ou do Ensino Médio.
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Na opção Disciplina, você pode escolher a disciplina específica da sua pesquisa.

Na opção Regime, você pode escolher o bimestre ou semestre desejado. Assim como o volume, 
quando se trata de uma coleção de livros.
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3. MENUS: CONTEÚDO, INTERATIVO, VÍDEO E IMAGEM

No canto superior direito do Conteúdo Online (como destacado na imagem), temos os menus:

•	 Conteúdo

•	 Interativo

•	 Vídeo

•	 Imagem

Abaixo, segue a descrição deles.

4. PESQUISANDO CONTEÚDO
Começaremos clicando no menu “Conteúdo”, no canto superior direito, e, em seguida, vamos fazer 

uma busca, como demonstrado a seguir.

Ao pesquisar um conteúdo específico, por exemplo, a palavra “protozoários”, e clicar no botão com 
o desenho da lupa ao lado direito, o Conteúdo Online filtrará todos os resultados e os listará abaixo da 
busca, como mostra a imagem.
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5. ACESSANDO O CONTEÚDO
Abaixo, um exemplo de link para o conteúdo escolhido que aparecerá após a busca.

Ao clicar no link, o conteúdo da aula desejada será acessado.
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No topo do conteúdo das aulas, você encontrará os seguintes botões:

•	 Tarefa  (será exibido sempre que a aula possuir tarefas): leva para os exercícios correspondentes 
à aula.

•	 Download: cria uma versão .pdf da aula ou tarefa selecionada para download ou impressão.

•	 Fullscreen: abre o conteúdo da aula em tela cheia.

Abaixo, um exemplo de Tarefas referentes à aula. Aqui, você pode testar seus conhecimentos sobre 
o conteúdo da aula.

É possível retornar, a qualquer momento, para o conteúdo da aula através do botão Aula, que está 
destacado na imagem.
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Ao clicar na opção “Download”, você poderá baixar o conteúdo escolhido em um arquivo .pdf, 
como exibido abaixo.

6. MENU “INTERATIVO”

Ao clicar no menu superior “Interativo”, você poderá pesquisar todo o conteúdo interativo e os jo-
gos educacionais do Conteúdo Online, conforme segue.
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Ao clicar na opção desejada, o jogo educacional será acessado.

7. MENU “VÍDEO”

O Conteúdo Online possui no canto superior direito o menu “Vídeo”, ao clicar nele, podemos  pes-
quisar por aulas que contêm videoaulas, conforme imagem.
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•	 Abaixo, um exemplo de vídeos no fim da aula com referência nas buscas pela palavra  protozoá-
rios.

Ao clicar em um dos links de vídeo, conforme a imagem acima, o Conteúdo Online abrirá uma nova 
página para exibição do vídeo selecionado.
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8. MENU “IMAGEM”
No Conteúdo Online, também podemos pesquisar todo o banco de imagens referente às aulas. 

Basta clicar no menu superior direito “imagem” e fazer a busca de imagens de um assunto específico, 
como exibido a seguir.

Ao clicar em uma aula listada na busca, o Conteúdo Online exibirá todas as imagens que pertencem 
a esta aula.
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9. VÍDEO INSTRUCIONAL 

Acesso do Aluno

http://www.curso-objetivo.br/videocurso/colegio.aspx?url=http://tvweb.unip.br/videos/TVWEB/Objetivo/Colegio/Especial/BandaLarga/&estreita=150819_BrunaFonseca_ConteudoOnline_Orientacao.wmv&larga=150819_BrunaFonseca_ConteudoOnline_Orientacao.wmv
http://www.curso-objetivo.br/videocurso/colegio.aspx?url=http://tvweb.unip.br/videos/TVWEB/Objetivo/Colegio/Especial/BandaLarga/&estreita=150923_BrunaFonseca_ConteudoOnline_Orientacao.wmv&larga=150923_BrunaFonseca_ConteudoOnline_Orientacao.wmv
http://www.curso-objetivo.br/videocurso/colegio.aspx?url=http://tvweb.unip.br/videos/TVWEB/OBJETIVO/Colegio/Especial/BandaLarga/&estreita=151028_BrunaFonseca_ConteudoOnline_Orientacao.wmv&larga=151028_BrunaFonseca_ConteudoOnline_Orientacao.wmv
http://www.curso-objetivo.br/videocurso/colegio.aspx?url=http://tvweb.unip.br/videos/TVWEB/Objetivo/Colegio/Especial/BandaLarga/&estreita=150819_BrunaFonseca_ConteudoOnline_Orientacao.wmv&larga=150819_BrunaFonseca_ConteudoOnline_Orientacao.wmv
http://www.curso-objetivo.br/videocurso/colegio.aspx?url=http://tvweb.unip.br/videos/TVWEB/Objetivo/Colegio/Especial/BandaLarga/&estreita=150923_BrunaFonseca_ConteudoOnline_Orientacao.wmv&larga=150923_BrunaFonseca_ConteudoOnline_Orientacao.wmv
http://www.curso-objetivo.br/videocurso/colegio.aspx?url=http://tvweb.unip.br/videos/TVWEB/OBJETIVO/Colegio/Especial/BandaLarga/&estreita=151028_BrunaFonseca_ConteudoOnline_Orientacao.wmv&larga=151028_BrunaFonseca_ConteudoOnline_Orientacao.wmv
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