O QUE É E COMO ACESSAR?
A Plataforma EducarDH é uma plataforma virtual desenvolvida para educadores(as) que desejam
incluir temas de direitos humanos em suas práticas pedagógicas e realizar a Educação em Direitos
Humanos - EDH. Divide-se em 2 ambientes, nos quais o(a) usuário(a) tem acesso gratuito a:

Para acessar a Formação Cidadania EDH,

Para acessar o Repositório EDH, acesse:

acesse o endereço: www.iddh.org.br/formacao-

www.iddh.org.br/repositorio-edh/ ou clique no

edh/ ou clique no link.

link.

Se preferir, acesse o site: www.iddh.org.br e clique nos respectivos links existentes na barra superior
do site, conforme indicado abaixo:
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COMO SE CADASTRAR?
 Ao acessar o site do IDDH (iddh.org.br), clique em “FAZER LOGIN”, na barra superior:

 Ao aparecer a seguinte tela, clique em “CADASTRE-SE GRÁTIS”:

 E preencha o formulário conforme explicado abaixo:
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Lembre-se de ler a nossa política
de privacidade e termos de uso
da Plataforma EducarDH

 Após clicar em “Cadastrar”, seu nome de usuário(a) aparecerá na barra superior do site:

Clicando no local indicado
pela seta, voce pode alterar
seu perfil e incluir uma foto,
por exemplo.

 Pronto! Agora você tem acesso a todos os conteúdos da Plataforma EducarDH.
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COMO UTILIZAR A FORMAÇÃO CIDADANIA E EDH?
 Esta é a página inicial da Formação Cidadania e EDH:

Endereço:
iddh.org.br/formaçao-edh

 Nela você tem acesso aos módulos temáticos;
 Eles são independentes e podem ser feitos na ordem que você preferir:

A página apresenta:
- Modulos disponíveis (ao passar o
mouse no título, e possível visualizar
seu objetivo);
- Tempo de duraçao (vídeos+leitura);
- Conteudos disponíveis (vídeos,
textos-base, infograficos e anexos).
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 Escolha o módulo temático que deseja fazer e clique nele para acessá-lo:

O vídeo introdutorio estara disponível
para livre acesso.
Os demais conteúdos são liberados
somente após realizar o cadastro/login.

 Ao clicar nos demais conteúdos, aparecerá a seguinte tela:

 Caso esteja cadastrado(a), insira seu e-mail, sua senha e clique em “ENTRAR”;
 Para fazer seu cadastro, clique em “CADASTRE-SE GRÁTIS” e siga as instruções da primeira parte

deste tutorial;
 Após fazer o login, clique nos ícones para acessar os materiais do módulo (vídeos, texto-base,

infográfico e links interessantes).
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Basta clicar no link e o texto
aparecera no proprio navegador,
assim como os vídeos, o infografico
e os links interessantes

Se desejar, voce pode salvar o texto-base
e/ou o infografico em pdf ou imprimi-lo(s),
clicando nos ícones ao lado

 Pronto! Agora você já sabe utilizar a Formação e Cidadania e EDH.
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COMO ACESSAR O REPOSITÓRIO EDH?
 Esta é a página inicial do Repositório EDH. Nela você pode: a) cadastrar uma nova prática
pedagógica, clicando no botão azul; b) procurar práticas cadastradas pelo filtro de busca à esquerda
da tela; ou c) visualizar prévias das últimas práticas cadastradas à direita.

 Para buscar práticas, utilize um ou mais filtros e clique em “BUSCAR”:
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 Após clicar em “BUSCAR”, os resultados aparecerão em prévias na lateral direita da tela e exibirão:
Etapa de Ensino, Área(s) do conhecimento; Direito(s) Humano(s) abordados:

Ao passar o mouse,
os objetivos sao
exibidos

 Clique em qualquer lugar no retângulo cinza ou no botão “ABRIR” para acessar a prática na íntegra.
Caso não esteja cadastrado(a)/logado(a), sua visualização será apenas parcial, conforme demonstra o
exemplo abaixo:

OBS: Após o
cadastro/login,
a visualização
será completa.
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COMO CADASTRAR UMA NOVA PRÁTICA PEDAGÓGICA?
 Para cadastrar uma prática pedagógica de sua autoria, clique no botão azul indicado pela seta
vermelha:

 Em seguida, preencha os dados da nova prática pedagógica:
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FINALIZAR

 Após clicar em “CADASTRAR”, sua prática passará pela moderação do IDDH e então ficará disponível
no Repositório EDH.

Pronto!
Agora você já sabe como utilizar todos os recursos da
Plataforma EducarDH.
Se restar alguma dúvida ou tiver qualquer dificuldade de acesso, entre em contato pelo
e-mail: info@iddh.org.br
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