
Dia 01

 Pra fechar com chave de ouro esse evento, você que terá se dedicado tanto 
não pode deixar de receber seu cer�ficado de par�cipação da:
 

 Então vamos entender como irá  funcionar esse momento. Porque se tem 
uma coisa que a gente sabe é que todo mundo gosta de receber o cer�ficado e para isso é 
importante que você fique atenta(o) como será, dessa fez será realizado diferente, serão 3 
dias para emissão do cer�ficado,  segue como funcionarão os 3 dias:

 O cer�ficado só será liberado ao final do evento, isso quer dizer que 
somente a par�r do dia 04 de setembro você poderá emi�r seu cer�ficado, você receberá 
um email, este email terá uma avaliação com algumas perguntas sobre os conteúdos 
estudados durante a semana, e como você é muito aplicada e aplicado não terá problema 
nenhum em realizar, dentro do seu email você receberá a mensagem abaixo, basta clicar 
para realizar a avaliação.

 Após clicar para realizar sua avaliação você irá deverá preencher seus 
dados, esses dados são necessários para emissão do seu cer�ficado, serão solicitados que 
você preencha os seguintes campos:

AEEdoSemana do PROFESSOR4ª

Certificado de participação...

4ª Semana do Professor do AEE

Olá Educadora e Educador!

Para gerar seu cer�ficado de par�cipação, basta clicar no botão abaixo
e preencher seu cadastro e uma rápida avaliação.

Fazer minha avaliação

Já fui aprovado só quero baixar meu cer�ficado

Você deve clicar aqui para 
poder informar seus dados 
e realizar a avaliação

Este campo é somente caso você 
já tenha realizado a avaliação.



 
 Após informar seus dados corretamente poderá iniciar a avaliação, você 
não precisa se preocupar, será simples! Todas as questões serão de múl�pla escolha, por 
isso uma dica é você ir realizando anotações durante todo o evento dos conteúdos em um 
caderninho.

Seu nome completo

Endereço de email

Numero do CPF

Você é de qual estado do Brasil?

Concordo com a exa�dão e veracidade dos dados informados acima

Ana Rodrigues

ana@familia.com

12345678900

Rio de Janeiro

Você deve informar seu nome completo
usando letras maiúscula  e minúscula.
- Como no exemplo.

Você deve informar seu melhor email, 
aquele que você mais usa, desse modo
não teremos problemas de comunicação.

Você deve informar apenas os números
do seu CPF sem pontos e traços.
 - Como no exemplo.

Você deve informar seu estado, caso 
não seja do Brasil, basta escolher a 
opção (Não sou do Brasil)

Lembre-se de marcar que concorda.

Nome: Ana Rodrigues
email:
CPF:  

ana@familia.com
12345678900

Você foi aprovado!!
Confira seus dados:

Confirmo as informações acima

< Voltar e fazer correção

Ao finalizar sua avaliação você
 deverá clicar neste botão.

Finalizar  Avaliação

Pronto agora só falta você confirmar, 
caso seus dados estejam corretos:
confirmo as informações acima 
se es�ver com erros clique para:

voltar e fazer correção.



Dia 02

Dia 03

 
 O Dia 02 é para você aguardar, nosso sistema estará registrando seus dados 
e emi�ndo seu cer�ficado para que não tenha erros, então neste dia apenas aguarde.

  Agora é só verificar no seu email se você já recebeu nosso email com seu 
cer�ficado, para isso procure por «Seu cer�ficado da 4ª Semana do Professor do AEE 
Chegou»  mas lembre-se esse email pode chegar pela manhã, pela tarde ou até mesmo a 
noite, você precisa aguardar durante o dia todo, também é importante verificar no Spam, 
aba das Promoções, Lixeira,  ao encontrar o email basta abrir e clicar no seguinte Botão:

Baixar meu Cer�ficado

Pronto, seu certificado foi emitido com sucesso!

Itard
I N S T I T U T O

professor
AEEdo

Semana do amor

Educação
especial

Leandro Bezerra Rodrigues 
(Coordenador do Curso)

I N S T I T U T O
PROFESSOR

AEEdo

4ª Semana do

Certificamos que:

4� Semana do Professor do AEE

realizado de 31/ago/2020 à 03/jset/2020, no Instituto Itard,
na condição de participante, com carga horária de 40 horas.

Certificado

al

#semanadoprofdoaee
#TodosPodemAprender

#institutoitard

, participou da: 

#familiaitard

CPF: 12345678910

Ana Rodrigues

P ra a b é n s
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