
 

Tutorial para uso da Plataforma “professor.mindlab.net” 



Processo de cadastro 

Olá professor! 

Você receberá em seu e-mail um 
convite para participar da Plataforma 
do Professor Mind Lab. 

Basta clicar no botão “Entrar”, inserir 
seu nome e senha, e seu cadastro 
estará concluído. 

Esperamos que você aproveite ao 
máximo os recursos da Plataforma, 
para isso preparamos esse breve 
tutorial para auxiliar em sua navegação. 

Equipe Mind Lab 



Acesso: professor.mindlab.net 

E-mail utilizado na lista de presença 

Senha 

Para entrar na 
Plataforma, acesse o site 

professor.mindlab.net  
e utilize seus dados do 

cadastro. 



Página Inicial 



Expandir (ou minimizar) a coluna da esquerda 

Minimizar coluna da esquerda 



Expandir (ou minimizar) a coluna da esquerda 

Expandir coluna da esquerda 



Página principal: tire suas dúvidas 

Fale conosco, tire suas dúvidas 
sobre a plataforma aqui 



Página principal: tire suas dúvidas 

Digite suas dúvidas e/ou 
sugestões aqui 



Edite o seu perfil 
Atualize as suas 

informações (nome, e-
mail, senha) e aproveite 
para colocar uma foto   

1º 

2º 

 nome 



Acessando os Cursos 



Acessando os Cursos 

Escolha um curso para 
visualizar os conteúdos 



Cursos: organização dos conteúdos 

Ícone indica o tipo de conteúdo: 
Vídeo ou texto 

Ícone verde indica conteúdo visto 

Tempo estimado 



Cursos: explorando um conteúdo 

Clique sobre o conteúdo 
que deseja visualizar 

(texto/vídeo) 



Cursos: visualizando conteúdo e interagindo 

“Curtir” 



Cursos: Visualizando conteúdo e interagindo 

Aproveite esse espaço para 
comentar e interagir com 

outros professores! 
Seus comentários ficarão 

visíveis a todos os usuários. 



Cursos: navegando pelo curso 

Clique neste botão para visualizar 
de forma rápida e simples os 
outros conteúdos desse curso 



Cursos: assistindo vídeos 

Clique para assistir em tela cheia 



Cursos: respondendo perguntas 

Utilize as perguntas 
para avaliar e refletir 

sobre o que 
aprendeu! 



Cursos: respondendo perguntas 

Após concluir a 
atividade você pode 

consultar suas respostas 
sempre que quiser. 



Acessando os Espaços 



Espaços: Recursos Gerais 

Aqui você encontra 
diversos recursos para 

aprimorar a sua prática! 
Explore! 



Espaços: Recursos Gerais - Coleções 

O espaço “Recursos Gerais” é composto por diversas coleções, 
são elas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de cada uma há uma série de textos, apresentações e 
documentos para você utilizar em seus estudos pessoais e 
também utilizar com seus alunos em sala de aula. 

• Usando a Plataforma 

• Formação Inicial 

• Formação Continuada 

• Planos de Supervisão 

• Aprofundamento Teórico 

• Aprofundamento do 
Ensino Médio 

• Aprofundamento do 
Ensino Médio com 
Matemática 

• Guias de Soluções 
Comentadas 

• Regras dos Jogos 1º semestre 

• Regras dos Jogos 2º semestre 

• Portal 

• Pesquisas das Mind Lab 

• Instrumentos de Avaliação 
 



Espaços: explorando um conteúdo 



Espaços: explorando um conteúdo 



Espaços: Métodos Metacognitivos 

Assista aos vídeos dos 
Métodos e estude com 

a versão em PDF das 
apresentações dos 

Métodos! 



Espaços: Sobre a Mind Lab  

Conheça mais sobre o 
mundo da Mind Lab e 

do Programa 
MenteInovadora nas 

escolas! 



Agora é com você! 

Esperamos que esses novos recursos 
contribuam para a sua formação e para o  
desenvolvimento das habilidades para a 

vida dos seus alunos. 
 

Muitos abraços, 
Equipe MindLab 


