


PORTAL EDUCACIONAL CLICKIDEIA 
  

Ensino Fundamental (séries finais) 
 

O Clickideia é um portal educacional (www.clickideia.com.br), desenvolvido com o apoio do CNPq e 

da UNICAMP, que apresenta conteúdos didáticos dos três níveis de ensino da Educação Básica: 

Educação Infantil, Ensino Fundamental (séries iniciais e finais) e Ensino Médio, além de ferramentas 

interativas de criação, publicação e interação.  

 

O conteúdo do Ensino Fundamental (séries finais) é organizado em módulos e submódulos 

independentes que permitem aos usuários apropriarem-se desse conteúdo de acordo com suas 

necessidades e interesses.  

 

O conteúdo para este nível de ensino tem a possibilidade de ser construído respeitando as 

características históricas, sociais e pedagógicas de cada região, pois os materiais são elaborados 

considerando os conceitos de interdisciplinaridade, contextualização e transversalidade, conforme 

recomendados pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), e os descritores presentes nas 

Matrizes Curriculares de Referência do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), 

documentos instituídos pelo MEC.  

 

O Portal apresenta conteúdos em todas as disciplinas do ensino fundamental (séries finais). O 

desenvolvimento de todo esse conteúdo é de responsabilidade de uma equipe multidisciplinar 

(formada por profissionais das mais diferentes áreas do conhecimento) que trabalha diariamente para 

que o Portal possa oferecer, aos usuários (alunos e professores), um conteúdo de qualidade e 

adequado, capaz de favorecer a construção de conhecimentos.  

 

A seguir, será apresentado um Guia de Navegação, que tem como objetivo facilitar a navegação e o 

entendimento do usuário em relação aos conteúdos e ferramentas disponibilizadas no Portal 

Clickideia. 

 

Boa Navegação! 2 
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1. Acesso ao Portal  

Acesse o Portal Clickideia pela internet 

através do endereço: 

 www.clickideia.com.br  

 

Nos campos para realizar o Login, 

localizados do lado direito superior da tela, 

abaixo do link Cadastre-se, digite o login e a 

senha fornecidos, e clique em OK.  

 

2. Apresentação do Portal 

A primeira tela, após logar-se no Portal (digitar o login e a senha e clicar em OK), apresenta todos os 

seus conteúdos, recursos e ferramentas: o Menu Principal é a barra de acesso às Disciplinas (Ensino 

Fundamental séries finais e Ensino Médio), Conteúdos Especiais, Ambiente do Professor, Mural, Blog 

e Sobre o Clickideia e Contato. Acima do Menu Principal, tem-se uma Ferramenta de Busca para os 

conteúdos existentes no Portal.  

 

O conteúdo das disciplinas do Ensino Fundamental Séries Finais, podem ser acessados a partir do botão 

das Disciplinas disposto no Menu Principal. As Informações Contextualizadas da semana ficam logo 

abaixo da TV Clickideia (que destaca os principais recursos ou novidades do Portal), e estão sempre 

relacionadas a algum conteúdo curricular. Ainda ao lado direito da TV Clickideia, são apresentados 

Banners de divulgação dos principais conteúdos ou novidades, disponibilizados no Portal.  

 

Abaixo das Informações Contextualizadas em Destaque, à esquerda da home do Portal, é disponibilizada 

uma Enquete constantemente atualizada, que sugere a participação de toda a comunidade pertencente 

ao Portal para discussão de temas cotidianos e/ou polêmicos. Ao lado direito da Enquete, está a Seção 

Ilustrada com dicas de livros, filmes e sites.  

 

A comunidade pertencente ao Portal Clickideia, também pode ser um seguidor do Portal no Twitter, 

para manter-se atualizado sobre as novidades e as divulgações mais interessantes ao público. 

 

Login e senha 
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3. Conteúdos curriculares das disciplinas  

Na página inicial ou home, o Portal apresenta uma barra para acesso aos conteúdos curriculares das 

disciplinas do Ensino Fundamental (séries finais): Matemática, Geografia, História, Português, Arte, 

Ciências, Educação Física e Inglês. Esses conteúdos podem ser acessados a partir do nome das 

respectivas disciplinas clicando no Menu Principal em Disciplinas.  

 

Os conteúdos de cada disciplina estão organizados em módulos e submódulos independentes, porém, de 

forma sistematizada, facilitando a busca de conteúdos específicos pelos alunos e professores. 

 

Para acessar um conteúdo, clique em uma Disciplina como, por exemplo, Arte e visualize a página inicial 

da disciplina. 
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Na página inicial da 

disciplina, clique em um 

módulo como, por 

exemplo, Manifestações 

Artísticas e visualize seus 

submódulos e tópicos. 

 

 

 

Clique no tópico Arte Grega  para acessar todo o conteúdo da página. 

Veja que esta página apresenta um 

conteúdo desenvolvido para a 

internet, lançando mão de vários 

recursos como texto com uma 

linguagem adequada ao meio digital, 

imagens, atividade interativa, bloco 

de anotações, links inter e 

intradisciplinares. 

 

Módulos 

SubMódulos 

Tópicos 

Bloco de anotações 

Links 

Imagens 

Atividade 
Interativa 
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4. Contextualização de conhecimentos  

  

Clique em Página Inicial, na lateral esquerda abaixo do 

Menu Principal, e retorne à página inicial que 

apresenta todos os recursos do portal. 

 

A contextualização dos conhecimentos no Portal Clickideia é feita através das chamadas Informações 

Contextualizadas. Essas informações contextualizadas são publicadas semanalmente em todas as 

disciplinas.  

Escolha qualquer uma das Informações Contextualizadas presentes na home do Portal Clickideia e 

fique por dentro de diversas informações. Para acessar a íntegra das Informações contextualizadas, 

clique no título das informação contextualizadas. 

A Informação Contextualizada apresenta links (palavras em destaque) para conteúdos referentes à 

própria área do conhecimento para a qual a informação foi escrita, ou para outras áreas. As relações 

são intra e interdisciplinares. 

 

Para acessar o arquivo com todas as Informações Contextualizadas, clique em Conteúdos Especiais no 

Menu Principal e, em seguida,  clique em Arquivo de Informação Contextualizada – Fundamental 2.  
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Você também pode acessar o Arquivo de Informações Contextualizadas clicando em Ver Mais 

Informações Contextualizadas localizada abaixo das Informações Contextualizada em destaque na 

Home do Portal.  
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5. Recursos gráficos  

 O Portal Clickideia disponibiliza centenas de 

recursos gráficos divididos em:  animações, 

ilustrações e atividades interativas, que 

estão presentes em todo o conteúdo.  

 

Esses recursos são desenvolvidos e utilizados 

em conjunto com o texto para promover o 

desenvolvimento de conceitos, tornando o 

estudo mais agradável.  

 

6. Materiais de Consulta 

Os Materiais de Consulta foram pensados como um instrumento a mais na aprendizagem dos alunos para 

este nível de ensino, que podem ser utilizados como importantes fontes de coleta de dados e pesquisa.  

Esses materiais podem ser acessados  através do Ambiente do Professor ou pelas páginas iniciais das 

disciplinas: ciências e geografia.  

 

 
6.1. Planisfério 

O Planisfério está disponível na página inicial 

da disciplina de Geografia e no Ambiente do 

Professor. Nesta ferramenta de consulta tanto 

alunos quanto professores podem acessar 

diversas informações e dados sobre os 

continentes e os países do mundo. 
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6.2. Corpo Humano 

Este material de consulta pode ser acessado através da 

página inicial da disciplina de Ciências e pelo Ambiente do 

Professor. Neste material os usuários (alunos e professores) 

podem localizar e conhecer um pouco mais sobre as 

principais funções e órgãos do corpo humano.  

 

6.3. Microscópio Virtual 

Este material de consulta pode ser acessado através 

da página inicial disciplina de ciências ou através do 

Ambiente do Professor. Neste material os usuários 

(alunos e professores) podem escolher diferentes 

opções de laminários e visualizar as distintas 

preparações histológicas através do microscópio 

virtual.  
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6.4. Britannica Busca 

A Britannica Busca é uma parceria entre o Portal 

Clickideia e a Enciclopédia Britannica. Neste 

Material de Consulta, os usuários podem realizar 

buscas por palavras-chaves na Enciclopédia 

Escolar.  

Para acessar a Britannica Busca, clique em 

Conteúdos Especiais no Menu Principal do Portal 

e, em seguida, em Britannica Busca.  

Para realizar a busca, digite o termo da 

busca e clique em Buscar.   

 

 

7. Ferramenta de Busca 

Esta ferramenta tem a finalidade de facilitar a busca por conteúdos no Portal. Ela está localizada na 

parte superior do Portal entre o nome e o local de inserir login e senha de acesso. 

 

Para realizar uma busca, digite a 

palavra que deseja procurar e, 

em seguida, clique em Ok.  
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O Portal Clickideia também disponibiliza uma ferramenta de Busca Avançada de Conteúdos. Para acessar 

esta ferramenta, clique em  Busca Avançada. 

Utilizando esta forma de Busca, você poderá realizar filtros mais específicos dos conteúdos disponíveis 

no Portal. 

 

 

Você deve escolher o que deseja pesquisar: Informação Contextualizada e/ou Disciplinas. Em seguida, 

selecionar o nível de ensino, escolhendo entre Ensino Fundamental (séries finais) e Ensino Médio. 

 

Outro filtro utilizado é o das disciplinas. Você poderá escolher entre uma disciplina de sua preferência ou 

buscar conteúdos em todas as áreas do conhecimento.  

 

Caso você faça a Busca apenas por Informação Contextualizada, ainda poderá selecionar o ano de 

publicação da Informação. 

Por último, você deve digitar o termo pelo qual deseja realizar a Busca e, por fim, clicar no botão Buscar. 

 
Escolha a opção de busca entre: todo o 

conteúdo, informações contextualizadas 
ou disciplinas. 

Escolha o nível 
de ensino 

Escolha a disciplina 

Digite o termo de busca 

Clique em Buscar 
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8. Galeria Multimídia  

 Essa é uma área que facilita o acesso dos usuários (professores e alunos) aos recursos gráficos mais 

interativos do Portal, como as animações e as atividades interativas, sempre divididas por nível de ensino 

(Fundamental e Médio) e por disciplina.  

Para acessar a Galeria Multimídia, clique no link Galeria Multimídia, localizado em Conteúdos Especiais 

presentes no Menu Principal da home do Portal, acima da TV Clickideia.  

 

Em seguida, escolha o nível e a disciplina que deseja.  

Os recursos gráficos da Galeria Multimídia são sempre acompanhados de textos que os contextualizam 

e ajudam o aluno no entendimento de conceitos considerados mais abstratos, difíceis de serem 

compreendidos. Todos os recursos gráficos possuem links para páginas de conteúdo do Portal. 
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9. Galeria de Exercícios  

 O objetivo da Galeria de exercícios é auxiliar no 

diagnóstico do aprendizado do aluno no que se 

refere aos conceitos estudados. 

Disponibilizamos, na galeria de exercícios,  um 

feedbacks que incentiva o aluno a estudar 

novamente o conteúdo e resolvê-los outra vez. 

Para visualizar um exemplo de bloco de 

exercícios, clique em Conteúdos Especiais no 

Menu Principal.  

 

Clique sobre o nome da 

disciplina que deseja acessar 

como, por exemplo, Ciências.  

Em seguida, escolha um módulo 

para visualizar os blocos de 

exercícios disponíveis.  

 

Módulos 

Blocos de 
Exercícios 
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Responda às questões do bloco de 

exercícios e, ao final da página, clique 

em Gravar (para que suas respostas 

sejam gravadas) e em seguida em 

Avaliar. Para que o sistema possa 

avaliar suas respostas, é preciso 

responder todas as questões.  

 

Se o aluno não puder responder a todas as questões numa única vez, ele grava suas respostas e retorna 

ao bloco novamente, mais tarde, para responder apenas as questões que deixou em branco. Também é 

possível solicitar a impressão do bloco de exercícios gerado através do botão Imprimir.  

 
Após solicitar a avaliação do bloco de exercícios 

o aluno tem, para cada questão, a informação se 

sua resposta está correta ou incorreta. Caso 

esteja errada, o sistema não informa qual 

resposta está correta: apresenta um feedback, 

que incentiva o aluno a estudar melhor o 

conteúdo e, depois, retornar àquela avaliação. 

Os conceitos avaliados também são 

apresentados ao final das questões.  

 
Ao final da Avaliação é possível verificar a 

porcentagem de acertos das questões.  

 

Botões 

Porcentagem de acertos 

Feedback 
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10. Baú de Ideias  

Uma das ferramentas de criação e publicação apresentada pelo Portal é o Baú de Ideias. O Baú de Ideias 

exige que o usuário esteja online (conectado à internet) para criar seus conteúdos e publicá-los. A 

publicação de conteúdos no portal Clickideia também ocorre a partir desta ferramenta.  O Baú de Ideias, 

enquanto ferramenta online permite aos usuários, alunos e professores, consultar e localizar materiais 

criados por outras pessoas e a possibilidade de interagir com os criadores do conteúdo (através dos 

comentários). 

Para acessar a ferramenta Baú de Ideias, clique no ícone Baú de Ideias presente no Menu Principal, em 

Conteúdos Especiais. 

 

Você irá visualizar a seguinte página: 
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11. Ferramentas de Criação 

O Portal Clickideia oferece aos alunos e 

professores diversas ferramentas de criação 

como o Editor de Forca, de Linha do Tempo , 

Webquest, Editor de Jornal e de História em 

Quadrinhos. A partir de um trabalho 

pedagógico em sala de aula, estes recursos 

podem auxiliar a aprendizagem em rede, pois o 

aluno cria e se apropria do conhecimento para, 

em seguida, comunicar e compartilhar tudo 

aquilo que ele descobriu e aprendeu. 

Para acessar as ferramentas disponíveis no Portal, clique em Conteúdos Especiais e, em seguida, clique 

na ferramenta desejada. 
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12. Ambiente do Professor 

O Ambiente do Professor é uma área de acesso restrito aos professores, pois apenas usuários com login e 

senha de professor conseguem visualizar e acessar este Ambiente.  

No Ambiente do Professor, o Portal Clickideia, disponibiliza Sugestões de Atividades divididas por 

disciplina para serem realizadas em sala de aula com diversos tipos de materiais.  

Para acessar o Ambiente do Professor, clique no seu respectivo link no Menu Principal ao lado de 

Conteúdos Especiais. 
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13. Ferramenta de Exercícios Online 

O Portal Clickideia ideia ainda 

disponibiliza aos seus usuários a 

Ferramenta de Exercícios Online. 

Professores podem criar suas avaliações 

e listas de exercícios e disponibilizá-las 

aos alunos.  Para acessar essa 

ferramenta, clique em Conteúdos 

Especiais e, em seguida, Exercícios 

Online  

 

14. Blog 

Outra ferramenta de criação e 

compartilhamento que o Clickideia 

oferece aos professores do Ensino 

fundamental das séries finais  é o Blog.  

A disponibilização desta ferramenta foi 

pensada com o objetivo de promover a 

interação entre os professores e entre os 

alunos e professores através da 

utilização dos comentários. 
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15. Mural 

Trata-se de uma espaço exclusivo para comunicação direta entre o Portal Clickideia e cada  um dos 

seus conveniados. Nesse espaço, disponibilizamos recados, avisos, documentos específicos e 

materiais de diversas naturezas que sejam direcionados ou de interesse exclusivo de cada instituição.  

  

16. Enquete  

 A Enquete disponibilizada pelo Clickideia na página inicial do Portal 

busca promover o conhecimento pelos usuários das opiniões sobre 

temas polêmicos e atuais. Professores e alunos podem votar e 

consultar os resultados das enquetes livremente, observando a 

porcentagem de votos da enquete. Os temas da enquete são 

atualizados periodicamente, dando sempre a preferência para 

temas que possam servir como ponto de partida para a abordagem 

de temas transversais pelos professores: sexualidade, política, 

ética, cidadania, meio ambiente, cultura, pluralidade cultural, entre 

outros. Para participar da Enquete, escolha a opção que contemple 

a sua opinião e clique em Votar. Na sequência você visualizará os 

resultados da Enquete. Caso queira apenas visualizar os resultados, 

clique em Resultados. Você também pode visualizar os resultados 

de todas as enquetes criados pelo Portal, clicando em Ver 

enquetes anteriores.  

 

17. Seção Ilustrada  

Nesse espaço, alunos e professores 

podem acessar diversas indicações de 

livros, sites e filmes.  
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18. Twitter 

Os usuários do Clickideia também podem ser seguidores do Portal no 

Twitter e manter atualizado sobre as novidades e as divulgações mais 

interessante.  

A equipe do Portal Clickideia deseja uma boa navegação e se coloca à 

disposição para o esclarecimento de qualquer dúvida. 

 

faleconosco@clickideia.com.br 
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