Ensino-aprendizagem à distância
com a Mangahigh

Muito obrigado por fazer o download do nosso guia de ensino-aprendizagem à distância.
Nós estamos cientes das dificuldades que escolas estão enfrentando neste momento no
tocante ao COVID-19, com o fechamento de muitas unidades escolares. Esse guia foi criado
para ajudar educadores a criar ambientes de ensino-aprendizagem remotos para os
estudantes que atendam suas necessidades atuais. Dessa forma, alunos poderão continuar
seus estudos remotamente com a ajuda dos professores, e não serão prejudicados pela
paralisação das atividades nas instituições de ensino.

Neste guia, você será apresentado ao processo de ensino-aprendizagem à distância
utilizando a Mangahigh. Tópicos como criação de uma conta e avaliação do desempenho
dos alunos nas atividades serão abordados.
Em caso de dúvidas, entre em contato conosco e nós teremos prazer em ajudá-lo!

Equipe Mangahigh

O que está incluído
Começando com a Mangahigh
1. Como cadastrar professores e alunos;
2. Distribuição de logins e senhas dos alunos.

Como usar a Mangahigh no ensino-aprendizagem à distância
3.
4.
5.
6.

Propondo tarefas;
Como acompanhar resultados e propor atividades para alunos individualmente;
Mantendo-se conectado com os alunos;
Avaliação.

Contato

Começando com a Mangahigh
Se você ainda não criou uma conta na Mangahigh, você poderá fazê-lo a
 qui. Ao criar uma conta, você
receberá acesso imediato e gratuito à Mangahigh por 60 dias. Se a sua escola permanecer fechada por
mais de 60 dias, entre em contato c
 onosco para que possamos estender o nosso suporte.

Como cadastrar professores
Após criar sua conta e verificar a senha, você já poderá começar a cadastrar professores na
plataforma, se necessário:
1.
2.
3.
4.
5.

Ao acessar a Mangahigh, clique no link A
 dmin no menu de opções;
Clique em PROFESSORES;
Clique no link Cadastrar professor para cadastrar outro professor na sua conta;
Insira os dados do professor;
Escolha se deseja que o professor seja Admin na conta e clique em S
 alvar. Se o professor for
um Admin, ele também poderá cadastrar outros professores, turmas e alunos, se necessário.

O professor cadastrado receberá um pedido de confirmação do e-mail e link para definição da senha.

Como cadastrar alunos
Há duas maneiras de cadastrar alunos na plataforma:
1. Você poderá cadastrá-los você mesmo (ver instruções abaixo);
2. Insira os dados dos alunos numa planilha Excel, seguindo o modelo abaixo, e a envie para a
nossa equipe de suporte para que possamos fazer o cadastro.
Cadastrar alunos você mesmo:
1. Na plataforma Mangahigh, clique no link A
 dmin;
2. Clique em TURMAS;
3. Clique no sinal de adição (+) na área em cinza para criar uma turma e gerar os acessos dos
alunos;
4. Insira os dados da turma;
a. Marque a caixa Cancelar personalização dos nomes para alunos p
 ara impedir que os
alunos possam mudar os seus usuários;
b. Clique em GERAR LOGINS;
c. Você poderá clicar na caneta localizada ao lado dos nomes de cada aluno para editar as
informações genéricas da conta, se desejado.
5. Se você habilitar a personalização dos nomes dos alunos, será necessário validar as
mudanças feitas pelos alunos para que as mudanças possam ser exibidas:
a. Clique em GERAR LOGINS;
b. Quando os alunos começarem a acessar a plataforma, eles poderão personalizar seus
nomes de usuários. Você verá uma notificação no nome da turma no cartão e no topo da
página TURMAS que lhe alertará para validar os nomes.
E isso é tudo!

Como distribuir os logins e senhas dos alunos
Há duas maneiras de distribuir os logins e senhas dos seus alunos:
1. Se a sua escola correr risco de fechamento, nós recomendamos que todos os alunos sejam
cadastrados e recebam seus logins e senhas antes do fechamento. Basta clicar “IMPRIMIR”
após gerar os logins e as senhas para b
 aixar cartões de acesso para impressão, que deverão
ser distribuídos entre os alunos;
2. Se a sua escola já está fechada, você poderá “BAIXAR” a planilha Excel com os logins e
senhas. Esses dados poderão ser distribuídos através de canais de aprendizagem e de
contato online utilizados ou enviados por e-mail diretamente para os alunos.

Como usar a Mangahigh no ensino-aprendizagem à distância
Propor tarefas para os seus alunos
Para continuar com as atividades curriculares regulares, recomendamos que proponha atividades
para os seus alunos. Todas as atividades da Mangahigh são alinhadas ao currículo trabalhado na
escola e você poderá pesquisar ou navegar pelos tópicos de relevância.

1.
2.
3.
4.

Clique na opção Proponha n
 o menu de opções;
Clique nas atividades que você quer que os alunos completem;
Clique em PROPONHA;
Aqui, você poderá determinar o p
 razo para conclusão da atividade e decidir para quais turmas
irá propor a atividade;
5. Clique em CONFIRMAR para enviar a atividade;
6. Os alunos verão as atividades propostas na página inicial de seus painéis individuais ao
acessarem a plataforma.

Além de propor atividades, você poderá instruir os alunos a n
 avegar pelas atividades do currículo,
onde eles poderão escolher livremente quais atividades realizar na Mangahigh sempre que
desejarem.

Acompanhamento e como propor atividades para alunos individualmente
Após os alunos terem concluído as atividades propostas, você poderá acompanhar o progresso
deles na área A
 tividades da escola em seu painel de controle. Usando essa funcionalidade, você
poderá ver quais alunos concluíram atividades e o grau de proficiência atingido por cada um.
Os alunos podem ganhar medalhas de Bronze, Prata ou Ouro. Em média, os alunos tentam
conquistar uma medalha de Bronze três vezes - isto demonstra que o aluno alcançou um nível de
compreensão satisfatório no tópico trabalhado. Medalhas de Prata e Ouro demonstram que o nível
de compreensão atingido foi, respectivamente, avançado ou excepcional.
Se um aluno não conseguiu conquistar uma medalha, nós recomendamos propor para ele atividades
que são pré-requisitos para aquelas com as quais ele está encontrando dificuldades. Dessa forma,
você poderá personalizar o aprendizado de acordo com as necessidades individuais do aluno. O

sistema de recomendações da Mangahigh disponibilizará atividades correlatas com os princípios
matemáticos que estão sendo trabalhados.

Como manter-se conectado com os alunos
Você poderá enviar mensagens para os seus alunos através da plataforma Mangahigh para
oferecer-lhes suporte e encorajamento nas atividades. Para enviar mensagens para os alunos, siga
esses passos:
1. Clique em Caixa de correio;
2. Clique em Mensagens;

3. Se essa for a sua primeira interação com essa funcionalidade, clique no botão vermelho do
sinal de adição ( + ) para enviar uma nova mensagem;
4. Seu bate-papo irá aparecer na sua caixa de correio e você poderá continuar a troca de
mensagens com o aluno.

Importante: A
 lunos não poderão iniciar a primeira mensagem de um bate-papo com o professor.
Apenas após enviar a primeira mensagem para um aluno é que ele poderá enviar mensagens para o
professor.

Avaliação remota

Você poderá avaliar o esforço dos alunos na Mangahigh usando os relatórios de progresso:
1. Clique em Relatórios;
2. Aqui, você terá uma visão geral sob cinco perspectivas diferentes: atividades propostas,
currículo, aproveitamento geral, esforço e atividades independentes e
 muito mais;
3. Para visualizar qualquer dos relatórios em mais detalhes, clique no tópico desejado para ter
uma visão geral das turmas;
4. Clicando em uma turma você verá os resultados individuais dos alunos;
5. Para um relatório ainda mais detalhado, c
 lique nos três pontinhos no canto superior direito da
página para baixar um relatório em Excel.
Os relatórios web possibilitam visualizar o progresso dos alunos em tempo real, o que significa que
você poderá a
 valiar o progresso dos alunos mesmo temporariamente não estando no mesmo
espaço físico da sala de aula e poderá utilizar a funcionalidade de bate-papo da plataforma para
fazer intervenções pedagógicas de acordo com as necessidades de cada aluno.

Contato
Esperamos que esse breve guia lhe ajude a iniciar os trabalhos com o ensino-aprendizagem à
distância. Se você ainda não o fez, crie uma conta na Mangahigh agora mesmo para ter acesso
irrestrito e gratuito à Mangahigh por 60 dias.*
No grande esquema das coisas, o nosso impacto pode ser pequeno, mas todos nós estamos nos
esforçando para tornar a situação atual mais fácil para professores e alunos. Por favor, entre em
contato conosco se pudermos ajudar a você professor, seus alunos ou sua escola de mais alguma
forma. Nós teremos o maior prazer em ajudar!

Equipe Mangahigh
suporte@mangahigh.com
+44 (0)20 7307 8670
Blue Duck Education - Mangahigh.com
First Floor, 4-14 Tabernacle Street London, EC2A 4LU
* Oferta por tempo limitado

