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ACESSAR AS AULAS AO VIVO
O link das aulas ao vivo da semana estão no link disponibilizado em
seu whatsapp privado, ou no grupo VIP Premium.

AULAS GRAVADAS DAS 2 ÚLTIMAS SEMANAS
Estão na terceira página do arquivo VIP Premium e também no
Hotmart. Todos os outros vídeos estão em seu perfil no Hotmart.

COMO ACESSO MEU PERFIL?
Ao fazer a assinatura você recebe e-mail do Hotmart. Clique na opção
ACESSAR SEU PRODUTO. Coloque o mesmo e-mail que usou na
compra.
Se for a sua primeira vez no Hotmart será solicitado para você criar.
Caso já tenha e não lembra, clique em esquecer.

CERTIFICADOS - AULAS AO VIVO
Toda aula que você participar ao vivo tem direito a Certificado de 2
horas. Lembre de lançar a frequência.

CERTIFICADO - CURSOS GRATUITO

Se for sua primeira vez no curso recebe certificado das horas totais
informada na página do curso. Exemplo: Certificado de 10 horas ao
participar do curso Google para Professores.

CERTIFICADO - MÓDULOS GRAVADOS (PARTE 1)
Ao final de cada módulo tem prova de certificação. Faça as provas
para liberar o certificado.
Nossa equipe irá fazer a emissão digital todo dia 02 do mês referente
a provas feitas no mês anterior.

CERTIFICADO - MÓDULOS GRAVADOS (PARTE 2)
Você pode acumular no máximo 120 horas por mês.
Módulos que iniciam com FC equivalem a 120 horas, os outros são
de 20 horas.
Alguns módulos ainda não foram liberados.
Atualmente temos 16 Módulos (Cursos) liberados para certificado.

LIBERAÇÃO DE CERTIFICADOS
Os certificados dos módulos gravados são liberados no primeiro dia
útil do mês atual, mas referentes as provas realizadas no mês
anterior. Não se preocupe, que são provas básicas de testes de
conhecimento.

O SIMBOLO (S) - VÍDEOS RÁPIDOS.

Os vídeos que iniciam com "(S)" são vídeos gravados sem interrupção
e direto ao "ponto". Você não precisa assistir os vídeos gravados ao
vivo (A) para certificação, se existir vídeos da mesma ferramenta ou
estratégia no formato SPEED (S).
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LIBERAÇÃO DE LIVROS
Os vídeos são liberados automaticamente no Hotmart de acordo com
calendário exemplo:
Introdução a Tecnologia - 6 dias depois de assinar.
Google Forms - 10 dias depois de assinar.
Power Point Design - 10 dias depois de assinar (em fase final de
liberação).
Próximo livro + 30 dias depois do livro liberado anteriormente.

PEDIU SENHA NO LIVRO?
Ao baixar algum documento PDF em seu perfil e for solicitado senha
use o e-mail de sua assinatura.

PROJETOS MAKERS
Liberado 4 Projetos por mês e liberados. Link da pasta do projeto
disponível no arquivo VIP Premium Cronograma.
Projetos de meses anteriores a sua assinatura são liberados 4 há cada
30 dias.

FIQUE CALMO
Estudo quando quiser e a hora que deseja. Vá direto para o módulo
que deseja aprender, ou siga a sequência disponibilizada. Se precisar
marca uma mentoria com Reginaldo Santana.

POR ONDE INICIO MEUS ESTUDOS?
Se está iniciando no mundo da tecnologia. Siga as recomendações:

1. Tente participar de todos os encontros ao vivo.
2. Assista na sequência os vídeos dos módulo:
a. INTRODUÇÃO A TECNOLOGIA
b. Google Meet (S)
c. Google Classroom (S)
d. Power Point Design (S)
e. Kahoot (S)
Se preferir marque uma mentoria com Reginaldo Santana pelo link
disponibilizado em seu privado e no grupo VIP Premium.
Se já tem um bom conhecimento monte seu próprio planejamento.

TODOS DEVEM ASSISTIR.
Antes de qualquer vídeo assista a aula Coach Start

EDUCADOR 5.0

Quer se destacar? Assista todos os vídeos gravados e participe ao vivo
nos próximos encontros. Aqui é a FERRARI. Você entendeu né?
Dúvidas mande "oi" no grupo ou no privado.
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