
Como utilizar minha área do 
aluno. 

O intuito desse documento é auxiliar o 
aluno de como utilizar sua plataforma 
online para assistir aos cursos do Blog 

Ensinando Elétrica. 



Como realizar o acesso. 

Acessando a página 
Você irá clicar em 
Acessar Conta 

Endereço do site 



Como realizar o acesso. 

Após clicar Acessar Conta 
Vai abrir essa caixa para 
Inserir seu usuário e senha 
Recebido em seu e-mail. 

usuário 

senha 



Como realizar o acesso. 

Digitando seu usuário e senha 
E apertando Acessar Conta, se 
Tiver algum caracteres digitado 
errado aparecerá a mensagem 
acima. 

Mensagem de erro 

Certifique – se que esteja 
Digitando corretamente, conforme 
Instruções passadas no e-mail. 



Recuperar senha 

Caso queira recuperar ou 
resetar sua senha basta 
Clicar no ícone Recuperar 
Senha. 



Recuperar senha 

Nesse campo insira seu e-mail 
O mesmo que utilizou no  
Mercado Pago pois ele que  
Usamos para criar seu Cadastro. 
 
Clique em Resetar senha. 

Insira seu e-mail cadastrado 



Recuperar senha. 

Mensagem de confirmação 

Ok, agora basta acessar 
Seu e-mail e resetar a senha 
Pelo link encaminhado 
Automaticamente pelo 
Sistema, verifique a caixa 
De Spam. 



Recuperar senha 

Você receberá automaticamente um e-mail para recuperar a senha 

Clique no link e siga as instruções que solicitará, pronto você poderá trocar 
A senha e realizar o login conforme os dados que você alterou. 



Minha Conta 

Seus cursos para acessar basta clicar 

Seus dados pessoais pode ser alterado. 

Outras informações a seu respeito, outros alunos poderão ver ser perfil. 

Botão MEU PERFIL 

Clique para deslogar. 



Minha conta 

Não clique em Cancelar 

Alunos desse curso 

Para iniciar o Curso selecione abaixo as lições Nome do Curso 



Minha conta 

Próxima lição 

Sempre marque completo 

Conteúdo do Curso 

Conteúdo Didático, podendo 
Ser Vídeo Aulas, Escrita etc.. 



Minha conta 

Seus links pessoais para outros alunos entrarem em contato. 

Seus Cursos 

Seus links 



Minha conta 

Dentro do seu perfil é possível alterar sua senha de acesso. 



Deslogar da Conta 

Sempre clique em deslogar para fechar o site 



Perfil “Oculto” 

Caso seu botão “Meu Perfil” 
Sumir basta atualizar a pagina 
Clicando F5 que o mesmo volta 
A aparecer. 



Acessar Conta Erro “0” 

Caso esteja tentando realizar o acesso 
E aparecer esse 0 , significa que você 
Já esta logado. Atualize a pagina clicando em f5. 
 

Atualize a pagina para o botão 
“ Meu Perfil Aparecer “. 
 
Lembre – se sempre clique em 
Deslogar para quando voltar 
Não acontecer esse erro. 


