
COMO ACESSAR O CURSO 

LIVRE EAD DO PROGRAMA?



Utilizando os navegadores Google Chrome ou 
Mozilla Firefox          , acesse o site do caminhos para a 

cidadania. No menu principal, acesse ÁREA DO 
EDUCADOR e em seguida, CURSOS.



Para realizar o primeiro acesso ou caso tenha esquecido sua senha, clique em ESQUECEU SUA SENHA?

Caso já tenha feito o acesso, basta informar o seu CPF no campo usuário e a senha que escolheu no campo

“senha”.



Em seguida, informe o seu CPF e 

clique em solicitar nova senha. A plataforma irá te informar que enviou uma mensagem para o 

seu e-mail (ele é o mesmo que foi informado na planilha de 

cadastro do município).



Você irá receber um e-mail da equipe.pedagogica@grupoccr.com.br com os seus dados de acesso!

ATENÇÃO, o e-mail pode ir para as caixas de: Spam, Lixo Eletrônico/Junk Email ou Caixa de Entrada, 

ENTÃO SE ATENTE À ISSO.

Dica:
Adicione nosso e-mail aos seus contatos 

de confiança ou remetente seguro
equipe.pedagogica@grupoccr.com.br

mailto:equipe.pedagogica@grupoccr.com.br


Você receberá um e-mail com o assunto 

“Nova senha”, com seu usuário, que é o seu 

CPF e um link para cadastrar a nova senha. Clique em “CLIQUE AQUI” destacado

em azul na mensagem do e-mail.



O próximo passo é criar uma senha. Ela deve conter no

mínimo 8 caracteres, ter no mínimo um caracter

especial (@,$, #, etc.), ter letras e também números.

EXEMPLO: teste123@

Você receberá a mensagem de que sua senha

foi criada e você já poderá acessar a plataforma.



Antes do primeiro acesso é preciso ler e aceitar os Termos de Uso e a Política de Privacidade do programa. Marque as

caixas em que estão escritas: Li e aceito as condições do termo acima.



AMBIENTE DO 

CURSO



PORTAL DO PROFESSOR

Esta é a primeira tela que você verá, após logar! 

Clique no botão azul para ir para o seu curso vigente!



COMO ENCONTRAR O SEU CURSO E SE MATRICULAR?

Basta clicar em QUERO ME MATRICULAR e depois digitar a palavra MATRICULAR (maiúsculo).



CERTIFICADOS

Nesta seção, você poderá visualizar e imprimir seus certificados dos cursos que você foi aprovado. 

Lembre-se que os certificados de 2021 estarão disponíveis a partir de novembro e ficarão na plataforma até o 
dia 31/12/2021.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O PROGRESSO DO CURSO!

• As aulas são disponibilizadas todas de uma vez, e para acessar a próxima deverá concluir a anterior. O sistema bloqueia

a tela das aulas sequentes até que você conclua 100% da aula anterior;

• Nas videoaulas, não é possível adiantar o vídeo sem assisti-lo completamente - o sistema não permite prosseguir para

a próxima aula enquanto você não terminar de assistir ao vídeo;



TELAS DAS 

AULAS



Uma nova janela irá abrir, para navegação utilize as setas no canto superior direito, para fechar a tela clique em cima do X.

ATENÇÃO, PARA VIDEOAULAS NÃO É PERMITIDO AVANÇAR OU PULAR QUANDO ASSISTIDOS PELA PRIMEIRA VEZ.



No canto superior esquerdo você tem acesso ao mapa do curso, aqui você saberá exatamente aonde está, por quais

etapas já passou e quais irá percorrer.



Ao final da aula você terá acesso ao mapa geral do curso, que informa sua progressão e as etapas concluídas. Para

acessar a próxima aula, clique em SAIR DO CURSO e selecione a aula seguinte.



Ficou com alguma dúvida?

Entre em contato conosco através do e-mail 

equipe.pedagogica@grupoccr.com.br




