Tutorial de acesso ao sistema do instrutor e lançamento de aulas e presenças online
Lipe Diaz Escola de Artes Visuais

1º passo:
Digite o endereço lipediazestudio.wpensar.com.br em seu navegador para acessar o portal do instrutor;

2º passo:
Digite seu usuário e senha (seu e-mail e CPF).

3º passo:
No seu primeiro acesso, o sistema irá lhe solicitar uma nova senha. Digite a atual (seu CPF) e altere para a
senha de sua preferência.

Menu Inicial
Você terá acesso às suas turmas ativas, poderá alterar, incluir ou excluir uma aula, incluir o conteúdo
ministrado no dia e cadastrar presenças dos alunos. Poderá ainda fazer uma solicitação pessoal à secretaria
através do portal se desejar.

Cadastrar presença
As presenças deverão ser cadastrada após cada aula, tanto no papel com a assinatura dos alunos, quanto no
sistema, através de seu celular ou computador da escola.

Clique no botão “Lançar Presenças” ou na sua turma no calendário de aulas.

Na tela abaixo, preencha todos os campos para a turma que você irá cadastrar as presenças. Você consegue
lançar em lote, ou seja, vários dias da mesma turma, MAS não duas turmas diferentes ao mesmo tempo.
Escolha o período da aula. No exemplo abaixo, queremos lançar apenas a aula do dia 23/03 da turma de
Desenho Base no Centro.
Sempre escolha “ativa” no campo Status de Matrícula para lançar presença apenas dos alunos atuais.

Clique em “Buscar”. Na tela abaixo, confira os dados da turma, alunos, data e horário. Para lançar em lote,
por exemplo, quando todos alunos estão presentes ( ou ausentes), no campo em verde escolha a opção
(presente ou ausente) e clique em ‘’aplicar’’.

Mas, caso seja necessário lançar um por um, clique no campo ao lado do nome do aluno, escolha a opção
(presente ou ausente) e finalize o processo clicando no botão ‘’salvar’’.

Você verá uma mensagem no canto superior direito da tela confirmando o cadastro das presenças conforme
imagem abaixo. Caso seja necessário alterar, refaça a busca e cadastre novamente.

Cadastrar conteúdo de aula
O conteúdo deverá ser inserido semanalmente para que os alunos e ou responsáveis possam acompanhar a
evolução do aprendizado.
Caso sua turma tenha acompanhamento individual para cada aluno, anote o conteúdo geral da aula e
observações das atividades feitas por cada aluno naquela aula. O texto deverá ser bem resumido e claro, para
facilitar o preenchimento.
Passo a passo:
Clique na aba “Aulas” no menu esquerdo. O sistema irá lhe apresentar todas suas aulas do mês corrente.
Você também pode buscar outra data ou turma específicas.

Escolha a aula que irá editar. No exemplo abaixo, vamos alterar a aula do dia 23/03. Clique no ícone do lápis
para editar, no ícone da lupa para visualizar e no ícone do “X” para excluir a aula.

Ao clicar no lápis, a tela abaixo irá abrir. Clique em “Situação” e altere a aula para “realizada”. Em “Conteúdo
Curricular” descreva o tópico principal abordado nesta aula. No campo “Atividades de aula”, faça observações
atividades feitas por cada aluno. Ex. Aluno X fez o exercício do módulo 2 de anatomia. Clique no botão “salvar”
e pronto! Seus alunos e ou responsáveis terão acesso a este conteúdo.

Qualquer dúvida envie um whatsapp para a secretaria da escola ou fale com Damiana ou Carolina
diretamente. Boas aulas! 

