
Manual de uso da plataforma



Para começar a usar a plataforma
Dragonlearn, tenha em mãos

qualquer dispositivo com acesso à 
internet e abra o navegador de sua

preferência

PRIMEIROS PASSOS



WWW.DRAGONLEARN.COM.BR
Esta é a página inicial do site. Para entrar em sua conta pessoal, o 

seu login é o email que você utilizou no cadastro e, na senha, a 
senha que você criou no momento do cadastro



ESQUECEU SEUS DADOS CADASTRADOS?

Esqueceu a sua senha?
Clique no botão “Esqueceu sua senha?” e 
digite o seu email. Será enviado um link 

para a redefinição de senha

Esqueceu o seu email?
Mande uma mensagem para a equipe
com o seu nome completo, cidade e 

escola que trabalha para te ajudarmos a 
recuperar o seu email



SOBRE A SUA CONTA
Clique no seu nome.

Este menu ficará disponível:



SOBRE A SUA CONTA
Perfil: Em perfil, é possível ver e editar os seus dados pessoais e os dados
da escola que se cadastrou, além de ser possível alterar a sua senha e abrir
a conta de administrador da escola (caso você seja coordenador ou diretor)

Termos de uso: Você, como professor, utiliza a plataforma gratuitamente.
Como utilizamos um modelo freemium, os seus alunos têm restrições de
uso na plataforma. Neste menu é possível verificar quando os seus alunos
podem utilizar a plataforma gratuitamente.

Ajuda: Clicando neste ícone, você é redirecionado para outra página, em
que pode consultar os tópicos que mais geram dúvidas e consultar algumas
perguntas já respondidas.

Sair: Apenas use este ícone quando quiser sair da sua conta!



PÁGINA PRINCIPAL

O primeiro ambiente é a sua conta pessoal. Nesta página você tem
acesso a várias funcionalidades do site, além de ter uma visão geral

das suas turmas. Vamos ver as funcionalidades?



PÁGINA PRINCIPAL
Esta é a sua primeira turma

cadastrada! Para a turma ser 
ativada, é necessário, mas 

não obrigatório, cumprir os
três passos:

1) Adicionar 20 alunos na
turma

2) Ter 20 alunos ativos*

3) Convidar 20 pais para se 
cadastrar

Alunos ativos: São aqueles alunos que resolveram pelo menos um cartão do menu de 
matemática ou inglês na plataforma durante o ano letivo



Os menus de matemática e 
inglês são os locais onde
você vai encontrar todo o 

conteúdos disponível do ano
que dá aula e acompanhar o 
desempenho de seus alunos!

O conteúdo de matemática
está alinhado à BNCC. O 
conteúdo de inglês ainda

está em fase de atualização, 
então sempre serão

colocados novos exercícios.

PÁGINA PRINCIPAL

Vamos clicar em Matemática para ver as funcionalidades das próximas páginas, 
mas as funcionalidades do menu de inglês são iguais!



Como dito anteriormente, os
seus alunos têm restrições de 

uso da plataforma. Caso 
queira pagar pela conta

premium para uma ou mais
turmas, clique no botão
“Abrir acesso ilimitado”. 

O MENU DO ANO LETIVO: PREMIUM

Com este acesso, os alunos poderão entrar qualquer dia da semana, em qualquer horário, e 
resolver quantos exercícios de matemática eles desejarem. Lembrando que a aquisição do 

pacote premium não é obrigatória!



Programa: Nesta aba, o 
professor pode ver todos os

exercícios que estão
disponíveis na plataforma, de 

todos os anos letivos.

O MENU DO ANO LETIVO: PROGRAMA

Você consegue ver todos os exercícios disponíveis. Já os alunos, não. Eles têm uma trajetória
individual de aprendizado, em que começam pelos exercícios mais fáceis e, com os acertos, vão

desbloqueando os exercícios que têm pré-requisitos.



O MENU DO ANO LETIVO: PROGRAMA
Este é um tema, dentro do tema escolhido, há cartões de exercícios.

Estes são os cartões. O verde significa que você pode abri-lo. Para o 
aluno, o segundo cartão teria um cadeado, o que significa que antes  

ele deve fazer o primeiro cartão, para depois desbloquear o segundo.

Dentro do cartão, há uma barra que demonstra quantos exercícios há no cartão. Neste cartão, 
há 10 exercícios para serem resolvidos, e eles podem ter diferentes níveis de dificuldades. 
Quando o aluno acerta, as bolinhas (ou frutinhas) avançam. Se o aluno erra, o site dá mais

exercícios para o aluno aprender o conceito trabalhado e a bolinha não avança enquanto ele
não acertar 100% do exercício.



O MENU DO ANO LETIVO: PROGRAMA
Vamos ver um exemplo de exercício!

Este exercício é do primeiro ano. No caso, a
plataforma resolvee um pedaço do exercício
para mostrar como o aluno deve prosseguir
e depois indica o que o aluno deve fazer.

Todos os exercícios do primeiro e segundo ano têm áudios devido
ao período inicial de algabetização que ainda se encontram.

No caso de acerto, a bolinha avança e, aos poucos, a
plataforma oferece aos alunos níveis de dificuldade
maiores.

No caso de erro, a plataforma já corrige o erro do aluno e
direciona o aluno para a resposta correta, por meio de
dicas, resolução passo-a-passo, entre outras estratégias
dependendo do cartão.



Estatísicas: Nesta aba você
tem uma visão geral do 

andamento dos estudos de 
seus alunos. Você consegue

ver a porcentagem
completada do curso, a data 

do último acesso e quais
exercícios ele fez ou está

fazendo.

O MENU DO ANO LETIVO: ESTATÍSTICAS

Caso você queira estatísticas individuais e mais detalhadas, clique no nome do aluno desejado.



O MENU DO ANO LETIVO: ESTATÍSTICAS
• Dados do aluno e quando ele entrou no site:

• Os exercícios que foram resolvidos ou estão
sendo resolvidos:

• As estatísticas de tempo, acertos e erros:



Trabalho: O ultimo, e talvez
mais importante, menu do 

ano letivo é a aba “Trabalho”. 
Nesta aba é possível

direcionar as atividades para 
os alunos.

O MENU DO ANO LETIVO: TRABALHO

Você pode atribuir um trabalho não somente para os
alunos resolverem em casa, mas também antes da 

aula, para que todos os alunos resolvam os exercícios
no laboratório de informática sobre a teoria

desenvolvida em sala de aula.



Para atribuir um trabalho para a turma, clique no botão de novo trabalho.

O MENU DO ANO LETIVO: TRABALHO

Depois, selecione os alunos que você deseja que faça os exercícios ou
simplesmente escolha a caixa ”Escolher todos os alunos” para atribuir a 

tarefa para todos. Para a próxima etapa, clique em Mais.



O MENU DO ANO LETIVO: TRABALHO
Uma vez selecionados os alunos, você deve selecionar os temas ou cartões que quer que 

estes alunos resolvam. Caso queira saber como são os exercícios, é só clicar no botão
rosa do lado direito do nome do exercício.  



O MENU DO ANO LETIVO: TRABALHO
Para finalizar a atribuição do trabalho, selecione os seguintes itens:

Data de início do trabalho. A 
partir desta data, aparecerá na

conta dos alunos uma notificação
sobre o trabalho.

Selecione quantos em até dias os
alunos devem resolver o trabalho.  
A plataforma te mostrará qual é a 

data final do trabalho.

Escolha um nome para o trabalho e, caso queira, você tem a opção de bloquear os outros cartões
da plataforma para os alunos focarem no trabalho. Depois de resolver o trabalho, o aluno

desbloqueará o restante dos cartões.



O MENU DO ANO LETIVO: TRABALHO
Pronto! Revise o trabalho de casa e clique no botão “Atribuir”.



PÁGINA PRINCIPAL

O próximo menu da sua página é a da competição. 
Durante o ano são promovida várias competições, 
com calendários específicos, e, alguma competição

estiver em andamento, este menu irá aparecer.



AS COMPETIÇÕES
Clicando no menu da competição, abrirá uma página de estatísticas com as turmas que você
tem cadastradas, os nomes dos alunos e quais tarefas da competição eles estão resolvendo.



AS COMPETIÇÕES
Na parte de “Tarefas”, você consegue ver os desafios propostos de todos os anos letivos. Os

seus alunos só conseguem ver os desafios relativos ao ano letivo deles.



AS COMPETIÇÕES
Por fim, a última aba contém informações gerais sobre a competição, o calendário da 

competição, motivos para a participação, sobre a premiação, entre outras informações. 



Uma vez que a 
competição termina, todas

as tarefas ficam
disponíveis para serem

refeitas no menu de 
“Tarefas das Olimpíadas”.

PÁGINA PRINCIPAL



TAREFAS DAS OLIMPÍADAS ANTERIORES
Os alunos podem acessar este
menu como um treinamento

para próximas competições que 
serão feitas ao longo do ano.

Os alunos podem se desafiar
ainda mais, uma vez que todas

as tarefas de todos os anos
letivos ficam abertas para ele

resolver. 



MINHAS TURMAS

Vamos clicar primeiramente em uma das turmas.

O segundo ambiente é o 
menu “Minhas turmas”. É 
neste ambiente que você
administra todas as suas

turmas. Além disso, este é 
o lugar que você

consegue consultar todos
os logins e senhas de seus

alunos.



MINHAS TURMAS

No início da página, você verá o nome da sua turma
e um código de convite. Caso tenha novos alunos, 
você pode passar este código de convite para ele

ingressar na sua turma.

Clicando em “Alterar”, você pode
alterar o ano letivo da turma, o nome
da turma, ou até mesmo apagar uma

turma.



MINHAS TURMAS
Depois das informações básicas sobre a turma, você terá as informações sobre os seus alunos. 

Toda a lista de alunos cadastrados estará disponível. Você pode clicar no botão de “Alterar” para 
editar o nome ou a senha do aluno, em “Apagar”, para excluir um aluno da turma, ou em

“+Acrescentar aluno” para adicionar mais alunos na sua turma.



MINHAS TURMAS
Observe que o login de todos os alunos é igual, então, se for alterar a senha gerada pelo sistema, 
garanta que a nova senha não coincida com a senha de outros alunos. Caso você clique em Salvar

e não consiga salvar, é porque a senha está coincidindo com outro aluno.  



MINHAS TURMAS

Você pode imprimir todos os logins e senhas dos 
alunos em um papel já personalizado pela 

Dragonlearn para que você recorte e eles colem
no caderno. Neste papel, haverá o login e senha
dos alunos, além de um código de convite para 

que os responsáveis possam se cadastrar na
plataforma e acompanhar o desempenho de 

seus filhos!



PORTFÓLIO
Por fim, o último ambiente

é o “Portfólio”. Neste 
ambiente, você pode

visualizar e imprimir todas
as premiações e diplomas 

que os alunos e você
recebem! 



AJUDA
Caso tenha alguma dúvida, nossa equipe está pronta para te

ajudar pelo botão “Ajuda”, que aparece no canto inferior direito
de qualquer página da Dragonlearn ou pelo email 

info@dragonlearn.com.br



Despertando o Potencial do Estudante


