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Manual EAD (Ensino a Distância) Interface do Aluno do Colégio Laura 

Florêncio 

Prezados Pais, gostaria de agradecer a confiança e parceria. Pensando na qualidade da Aula, 

implantamos uma solução de EAD que deverá ser utilizada neste período de Restrição Social.  

Para acessar a plataforma, acesse: https://colegiolauraflorencio.coursify.me/ 

Será solicitado login e senha. Digitar o login e a senha recebida por e-mail, whatsapp ou 

qualquer outro meio. Caso não tenha recebido os acessos, fale com nossa secretaria. Abaixo é 

a tela inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://colegiolauraflorencio.coursify.me/
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Após digitar login e senha, será exibida a tela abaixo. Complemente as informações que estão 

faltando. Faça a correção do nome do aluno se necessário. Coloque a foto do aluno se desejar. 

Em seguida clique em Salvar Alterações. 

 

Na parte de cima da tela clique em Meus Cursos. Valide se o aluno está matriculado no curso 

correto, caso não esteja, favor informar a secretária da escola. 
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Serão exibidos os cursos que estão vinculados ao aluno conforme imagem abaixo: 

 

Clique no curso. Com isso será exibido o curso com as atividades já publicadas. A ideia é que as 

atividades sejam exibidas gradualmente até a data de execução. Para manter a rotina próxima 

do que ocorre no dia a dia na escola, o ideal é que as atividades sejam realizadas na data. Mas 

a família de acordo com sua realidade pode ir fazendo as atividades da maneira como achar 

mais adequado, é importante respeitar a sequência e ficar de olho para não acumular muitas 

atividades. 

 

Ao clicar na atividade, serão exibidos os arquivos da aula que poderão ser vídeos, áudios, 

arquivos anexos, imagens, etc como pode ser visto na imagem abaixo.  
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Caso a atividade seja exclusivamente em meio físico, papel ou apostila, terá apenas uma 

imagem ilustrativa e as instruções que deverão ser seguidas para a atividade possa ser 

realizada. 

 

Ao clicar no arquivo, será exibida a tela abaixo. Como a aula em questão é em vídeo, será 

exibido o vídeo com a aula. Na aula o professor poderá pedir que seja realizado algum tipo de 

atividade que poderá ser lúdica ou que vai exigir algum registro material.  

 

Caso tenham qualquer dúvida ou sugestão, fiquem a vontade para falar com nossa equipe 

pedagógica. Utilizem a plataforma, whatsapp, direct (instagram) ou Messenger (facebook). 

Como a plataforma é nova e o modelo de aula novidade para boa parte dos professores, toda 

sugestão e comentários positivos serão bem vindos para melhorar a cada dia. 
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Agradecemos a parceria. Juntos somos mais fortes 

 

Diretoria 


