PASSO A PASSO:
Educador (a), veja aqui um passo a passo de como utilizar a nossa plataforma e contribua com sugestões e
comentários sobre os conteúdos que construindo juntos no projeto Nossa Rede – Fundamental I.
http://nossarede.salvador.ba.gov.br/
1º Passo: Efetue login na plataforma, clicando em “Acessar” no canto superior da tela.
2º Passo: Em seguida, digite o número de sua matrícula na Rede em identificação de usuário e repita o
mesmo número no espaço da senha. Depois clique no botão azul “Acessar“, no centro da tela.
3º Passo: Para acessar os conteúdos das áreas de Elaboração do Referencial Curricular na basta clicar o
link e você encontrará um arquivo em PDF com os conteúdos para serem comentados. Ao clicar no PDF,
abrirá uma nova janela. O arquivo pode ser baixado ou lido online, caso seja de sua preferência.
4º Passo: Dentro de cada “ELABORAÇÃO DE REFERENCIAL CURRICULAR”, você encontrará link “Deixe aqui
suas contribuições”. Os comentários, contribuições e sugestões devem ser escritos de acordo com a
regional que você pertence.
5º Passo: Clica na sua regional e depois no item “Responder”. Escreva na caixa de mensagens e clique em
enviar.
6º Passo: Para acessar e comentar os arquivos dos Cadernos Pedagógicos é o mesmo procedimento. Basta
clicar no link “Construção de Cadernos Pedagógicos dos Anos Iniciais - História, Geografia e Ciências
Naturais” ou “Construção de Cadernos Pedagógicos dos Anos Finais Área de Linguagens, Ciências
Humanas ou Ciências Naturais e Exatas”.
7º Passo: Dentro desses links, você encontrará os arquivos em PDF com os conteúdos para serem
comentados. Ao clicar no PDF, abrirá uma nova janela. O arquivo pode ser baixado ou lido online, caso
seja de sua preferência.
8º Passo: Depois de ler cada conteúdo, clica em “Deixe aqui sua contribuição”. Escolha a sua regional,
clique no link da Regional, “Responder” e escreva na caixa de mensagem. Lembre sempre de enviar a
mensagem!
Obs: Na caixa de mensagem você terá espaço de escrever e também enviar arquivos em anexo.
9º Passo: O espaço “Contribuições dos GTEs (Grupos de Trabalho de Educadores) é o local onde teremos
as contribuições de toda a rede por representação.
10º Passo: Em “Textos Pedagógicos e Contribuições Culturais” você encontrará dois links:
- Clicando em “Contribuições Culturais”, você pode encaminhar arquivos e materiais culturais para serem
enviados a equipe de elaboração.
- Clicando em “Textos Pedagógicos”, você encontra textos e materiais pedagógicos para leituras
complementares.
11º Passo: A plataforma traz também um calendário com todos os eventos e atividades do projeto. Para
consultar, basta clicar no mês e verá todos os eventos do calendário.
12º Passo: Para saber as notícias do projeto, basta clicar em “Boletim e Notícias” para saber das
novidades do projeto.

