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INTERASOFT
SISTEMA DE ENSINO

INTERATIVO
1 Software 

Interativo 2 Apostila 3 Caderno
de Exercícios

Simulação realista. O aluno aprende 
como se estivesse usando o  
programa real.

100% Interativo, seu aluno aprende
interagindo com o sistema.

S O F T W A R E
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/ Sistema Interativo: O que é?

Osistema interativo é um método de ensino no qual o aluno aprende com 
auxílio do próprio computador. Esse método traz muitos benefícios, tanto 

para o aluno quanto para a escola. Um exemplo é o fato de não precisar fechar 
turmas para o aluno começar as aulas.

/ Sistema Interativo: Como é o nosso sistema

Ocurso é um sistema dinâmico que simula o software original. Durante as 
explicações o aluno é forçado a clicar nas ferramentas, menus e executar 

as operações exatamente como se estivesse usando o próprio programa. Você 
pode conferir essa interatividade em nossos cursos demonstrativos.

Além de ser interativo de verdade, o sistema INTERASOFT tem  
conteúdo bem elaborado, ideal para aqueles que visam o mercado de  

trabalho. Outro detalhe importante do nosso sistema é que a narração é  
sincronizada com o texto explicativo. O aluno lê o texto na tela e escuta a  
narração, ao mesmo tempo. Dessa forma, o aprendizado é maximizado.

/ Interatividade no Sistema de Ensino

Para ser um bom sistema é necessário que ele seja  
realmente interativo. Isso significa que o aluno deve 

usar as funções do computador durante toda a aula, sem 
ficar apenas observando o que acontece. 

Tela de Login



/ 3

Menu do CursoTela de Login

Assim que o aluno abre o sistema, será visualizada esta 
etapa onde será necessário digitar o Login e Senha do  

aluno.

Após o passo anterior, o aluno irá para a tela inicial do  
curso. Coloque o fone de ouvido e clique na aula desejada 

para iniciar.



Aula InterativaAula Interativa

O aluno somente estará liberado para avançar as  
explicações quando a narração for finalizada e assim o  

semáforo passar para a cor verde.

O sistema ira narrar a explicação em sincronia com as 
caixas flutuantes amarelas. Para avançar basta clicar nas 

caixas ou executar uma ação solicitada. Abaixo temos uma 
barra de controle dos cursos, onde há o semáforo:

Exercícios



Aula Interativa Nota do ExercícioExercícios

Ao final do Exercício, será gerado uma nota e se estiver 
acima da mínima exigida o aluno irá prosseguir para as 
próximas aulas. Caso a nota seja menor que a mínima, o 

aluno terá que refazer o exercício.

Ao termino do capítulo o aluno será direcionado para os 
exercícios optativos. Para responder as questões basta o 

aluno escolher a opção que considerar a correta.



Menu do CursoNotas

Será liberada automaticamente a próxima aula sempre 
que o aluno concluir a aula atual e fazer os exercícios  

atingindo a nota mínima exigida.

Existe uma opção no Menu do Curso chamada Notas, esta 
opção lista todas as notas tiradas pelo aluno em todas as 

aulas, e gera a média geral do curso.
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