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

Acesse nosso site: 
www.caminhosparaacidadania.com.br



Para realizar o primeiro acesso será 
necessário se cadastrar no nosso 
ambiente virtual de aprendizagem, 
basta clicar em CADASTRE-SE.



3. Caso não localize sua escola, clique 
em “Não encontrei minha escola” e nos 
informe o noda da sua unidade de 
ensino.

1. Informe seu nome completo, ele 
será o mesmo nome que estará no seu 
certificado.

2. Preencha todos os dados solicitados.

4. Caso queira ficar por dentro de tudo que 
acontece no programa Caminhos para a 
Cidadania, informe seu telefone e clique em 
“Aceito receber contato via WhatsApp” .

5. Para finalizar, clique em “Criar conta”.



Você receberá um aviso sobre a 
certificação, que é exclusiva para os 
professores que pertencem aos nossos 
municípios parceiros, clique em “Criar 
Conta” para finalizar seu cadastro.



Nossa plataforma, através do nosso 
endereço eletrônico 
equipe.pedagógica@grupoccr.com.br irá 
enviar uma mensagem para o email que 
você cadastrou, verifique sua caixa de 
entrada, spam ou lixo eletrônico nos 
próximos minutos. Caso não tenha 
recebido clique em “Enviar novamente”



Agora que você recebeu seu email de 
boas vindas é hora de criar a sua senha 
de acesso, confira seus dados e em 
seguida clique em “Clique Aqui”



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@

Em seguida, clique em “Cadastrar”



Clique em “OK” para prosseguir e 
realizar o primeiro login na 
plataforma.



Para navegar em nosso ambiente 
virtual, é necessário aceitar nossa 
Política de Privacidade e o Termo 
de Uso, marque na caixa de seleção 
dos documentos e em seguida 
clique em “Aceitar e Continuar”



Pronto, agora você está na 
nossa plataforma de ensino e 
poderá realizar as atividades 
e cursos do programa 
Caminhos para a Cidadania, 
seja bem vinda(o)!




