
Guia do curso
Diagnóstico: Pesquisar, 
Interpretar, Propor
Jornada Cidadania nas Escolas



. Acesse o site 
www.cidadanianasescolas.
org.br



. Na página principal do site 
da Jornada ou durante a sua 
navegação pelo Desafio 2, 
localize o link e acesse o 
curso ”Diagnóstico: 
Pesquisar, interpretar, 
propor”

(Para acesso direto: 
goo.gl/NJHW1e)



. Ao acessar, você será 
redirecionado para a 
plataforma da Rede 
Mobilizadores, onde o 
curso “Diagnóstico: 
Pesquisar, interpretar, 
propor” está cadastrado.



. Para se inscrever no curso, 
você deve primeiro se 
cadastrar ou já estar 
cadastrado na Rede 
Mobilizadores.

. Escolha a opção adequada 
para você: “Login” ou “Não 
Sou Cadastrado”



Informe seus dados.



. Feito o cadastro e/ou 
login, verifique se o seu 
nome de usuário aparece no 
lado direito do topo da 
página.



. Complete o seu cadastro

. Se você é participante da 
Jornada Cidadania nas 
Escolas, marque a opção 
SIM. Com isto, você estará 
inscrito automaticamente 
nos 3 cursos referentes à 
Jornada.



. Clique em Inscreva-se



. Agora você já pode acessar 
os conteúdos exclusivos do 
curso gratuito 
“Diagnóstico: Pesquisar, 
Interpretar, Propor”.



. Se desejar, você pode 
interagir com seus colegas, 
no fórum Cafezinho; 
esclarecer dúvidas com as 
tutoras do curso, em datas 
programadas (confira no 
site); ou acessar conteúdos 
complementares na área 
Biblioteca. Tudo na página 
inicial do curso.



. Para acessar o conteúdo 
principal, ainda na primeira 
página do curso, logo abaixo 
do texto de apresentação, 
clique em Manual do curso



. Assim que concluir a leitura 
da unidade Manual do 
curso, clique em  Unidade 
Concluída

. Em seguida, clique em 
Avançar
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. Acesse o conteúdo do 
Módulo 1, “Os ODS no meu 
local: Diagnóstico” e, ao 
concluir a leitura da 
unidade, clique em  
Unidade Concluída

. Em seguida, clique em 
Avançar
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. Acesse o conteúdo do 
Módulo 2.

. Antes de concluir este 
módulo, fique muito  
atento às instruções do 
último slide.

. Você deve acessar e 
preencher um formulário  
antes de concluir sua 
participação no curso.



. Ao clicar no último slide do 
Módulo 2, você será 
redirecionado para outra 
página. Siga as orientações 
de preenchimento do 
formulário.

. O facilitador de cada 
equipe terá acesso ao 
formulário da escola 
respectiva; o objetivo é 
auxiliar o grupo no 
cumprimento do Desafio 2. 



. Depois de preenchido o 
formulário, retorne ao 
Módulo 2 e clique em 
Unidade Concluída.



. Parabéns! Sua participação 
no curso está Concluída.


