TUTORIAL PARA O
ACESSO À FOVIRTUAL

Prezados Alunos e Responsáveis,
A Fundação Osorio inicia
inaugurando a FOVIRTUAL,
remoto da nossa escola.

o ano
espaço

Para o acesso à plataforma de ensino
remoto e às aulas, solicitamos que
execute os procedimentos previstos
nesse tutorial a fim de garantir um
acesso seguro.
Bem-vindos ao ano letivo de 2021.

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO EXÉRCITO
FUNDAÇÃO OSORIO
Formando hoje o cidadão do amanhã

TUTORIAL PARA O ACESSO À FOVIRTUAL
Criação de uma conta do Gmail
Vamos criar uma conta do Gmail para que possamos ter um e-mail
padronizado, de forma que nos permita identificar o aluno e seus envios de
atividades escolares.
1. Acesse a página do Google. No canto superior da tela, à direita, clique
em “Gmail”.

2. No canto superior da tela, também à direita, clique em “Crie uma conta”.

3. Preencha os campos “Nome” e “Sobrenome”, com os dados do aluno.

4. ATENÇÃO PARA O PREENCHIMENTO DO CAMPO “NOME DO USUÁRIO”!
Aqui seguiremos a seguinte regra:
nomesobrenome.matrícula
Digite o nome do aluno seguido imediatamente pelo sobrenome (tudo com
letra minúscula), seguido por ponto e depois pelo número da matrícula.
No nosso exemplo ficaria assim: manuelosorio.100508

Pode ser que já exista um usuário com o mesmo nome. Se isso acontecer,
aparecerá a mensagem: “Este nome de usuário já está em uso. Tente outro.”

Nesse caso, use:
nomesobrenome.FO.matrícula

7. Depois de nome de usuário, crie uma senha de oito ou mais caracteres com
uma combinação de letras, números e símbolos.

9. Faça o cadastro, usando os dados do aluno.

10. Aceite os termos de Serviço e finalize clicando em “Criar conta”.

11. Pronto! Foi criado seu e-mail.
12. Todas as vezes que for assistir às aulas pelo Google Meet, acesse essa
conta Gmail, e entre na sala de aula usando esse usuário criado.

TUTORIAL PARA ALTERAÇÃO DO PERFIL NO
AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA/2021)
Nome do aluno: Manuel Luís Osorio
Matrícula do aluno: 100508
Turma em 2020: T191/20
Turma em 2021: T211/21
E-mail: manuelosorio.100508@gmail.com (o mesmo utilizado para o
acesso às aulas no “google meet”)
1. Para ter acesso às aulas, principalmente nesse período, você deverá buscar
pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) no site da Fundação Osorio:
http://www.fosorio.g12.br/
ou
digite
no
seu
navegador
www.fovirtual.fosorio.g12.br

2. Clique no ícone indicado abaixo para realizar o login.
O usuário e senha para o login são os mesmos que você acessou em 2020.

3. Para modificar seu perfil, clique em cima da sua identificação, no canto
superior direito da tela:

4. Identifique na lista a opção “Perfil” e clique, conforme indicado na figura
abaixo.

5. Clique em “Modificar perfil”.

6. A próxima página apresenta as opções de seu perfil abertas para serem
editadas. Nela, você DEVERÁ MODIFICAR OS SEGUINTES CAMPOS:

a) Nome: Alterar para a turma atual em 2021
Atenção ao padrão exigido para este campo:
T211/21 (letra “T” em maiúsculo; logo em seguida a sua turma /21 – sem
espaços no início ou entre os caracteres)
b) Sobrenome: Preencher com seu nome completo.
c) Endereço de e-mail: Você deverá alterar o e-mail de cadastro para
receber as informações e atualizações durante o ano letivo. Para isso, utilize o
endereço de e-mail do “Gmail” padronizado pela escola (conforme o tutorial
acima) válido também para acessar às aulas virtuais no “Google Meet”.

Atente-se especialmente ao tópico “Mostrar endereço de e-mail”. Na opção
“mostrar endereço de e-mail”, você deve selecionar “Ocultar o meu
endereço de e-mail de usuários sem privilégio”, caso não queira que todos os
alunos do curso vejam seu endereço de e-mail no seu perfil.

7. Dados do responsável (Obrigatório)
Seu responsável deverá inserir aqui o “Nome completo”, “e-mail”, dois
números de telefones válidos para contato e o “Grau de parentesco”.

8. Confirmação das alterações:
Logo abaixo do campo “Dados do responsável”, você encontrará a opção
“Atualizar Perfil”. Clique nela para salvar suas alterações de Perfil.

Ao clicar em “Atualizar perfil”, você receberá uma mensagem de
confirmação. A plataforma enviará uma mensagem ao novo endereço de email para essa confirmação. Clique no link disponível na mensagem e conclua
o processo de atualização do perfil para o ano de 2021.

