
Desafio Nota Máxima –

Orientação aos Educadores



•

•

•

O Desafio Nota Máxima é um programa de ensino que tem o objetivo 

de e proporcionar, 

por meio de uma plataforma de Ensino Adaptativo, 

um 

Como principais vantagens:
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Para o primeiro acesso a senha padrão é desafiodoprofessor
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% Simulados Feitos
Média de Listas Feitas
 Índices de aprovação

Média de Pontos Adquiridos

 Proficiência Inicial e Atual
 % Evolução Proficiência

Na opção Minhas turmas, do menu Gerenciar é possível listar todos os alunos que:
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Explorando os botões laterais, temos as seguintes funcionalidades:

Botão DIVISÕES: de acordo com seu nível de acesso, você poderá clicar aqui para ver as informações 
por unidade, curso, turma até a lista completa de alunos.
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Na opção  Alunos Críticos, do Menu Gerenciar é possível listar todos os alunos que:

 Não realizaram o Simulado
 Não realizaram o mínimo de 4 listas
 Não obtiveram aprovação
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Em Professores/ Tutores é possível verificar a:

 quantidade de acessos de cada professor/tutor na plataforma.
 quando foi o último acesso do professor/tutor na plataforma
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Desafio Nota Máxima

Atividades é o menu onde é possível acessar a todas atividades recomendadas para o 
professor/tutor potencializar o engajamento dos alunos. 
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Desafio Nota Máxima

Dentro do menu Atividades, a opção Mapa do aluno permite verificar quais as atividades que 
recomendadas para o aluno realizar e assim melhorar o seu desempenho.

9



Dentro do menu Informações, encontram-se: 

 Relatório final – apresentação dos indicadores finais do Desafio Nota Máxima
 Regulamento – as regras relacionadas com cursos participantes, atribuição de notas, prazos, etc.
 FAQ Professor/Tutor – respostas às perguntas mais frequentes 

10



Dentro da barra azul em que aparece o nome do usuário, ao clicar sobre o sinal de interrogação é 
possível:

 Abrir chamados 
 Acompanhar chamados abertos
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Também dentro da barra azul em que aparece o nome do usuário, ao clicar sobre a engrenagem é 
possível:

 Atualizar seu cadastro
 Alterar sua senha
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Seguimos acreditando que com 

as atividades do Desafio Nota Máxima é extremamente 

Contamos com sua paixão por educar para continuar 

fazendo a nossa parte em transformar a educação do 

Brasil!

Ótimo semestre a todos!
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