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O primeiro passo, é você realizar o acesso á plataforma. Você deve acessar o site fastead.com/aluno e
entrar com seu e-mail (o mesmo fornecido por você na sua matrícula) e sua senha.

 Sua senha é definida através de um convite que chega em seu e-mail, caso ainda não tenha feito,
procure por Convite FastEAD.

Após preencher os campos clique em ENTRAR

http://fastead.com/aluno


Ao acessar você irá estar na tela inicial. Para acessar sua reclassificação, onde terá o conteúdo, você pode
clicar na opção Turmas, e ao localizar a turma que está matriculado clica no botão verde em acessar

Após acessar, você já consegue visualizar a sua reclassificação.

Para continuar clique em Acessar



Após iniciar já irá aparecer para você o conteúdo 
desta disciplina começando pela primeira aula
cada aula tem três passos, Vídeo, Apostila e Quiz, você pode segui-los clicando em próximo e
visualizando o Vídeo, até finalizar todas as aulas desta disciplina.
Este processo não é obrigatório, apenas material de apoio para você usar se necessário.

Após acessar você já consegue ver o botão de acessar conteúdo e o de avaliação

Para liberar a avaliação clique em Acessar Conteúdo

Após acessar você clica em Iniciar Unidade Curricular



Finalizando você clica em Sair, .

E para realizar a sua avaliação clique em Avaliação.



Nesta tela da avaliação, você poderá clicar em Iniciar Avaliação para realizá-la.

Após isso irá aparecer na tela cada uma das questões, onde você pode estar realizando com calma até
concluir todas elas.

Durante a avaliação ele aparece o tempo que você tem para realizá-la, e ao responder todas as
questões você pode clicar em revisar, caso queira conferir, ou em Finalizar para concluir a a avaliação



Após finalizada, você deve realizar o processo de gabarito. Nesta mesma tela onde realizou, na parte
inferior clique no botão downl para realizar o download do PDF do gabarito.

Será baixado no seu Computador ou Celular, e você deve imprimir (Caso não tenha impressora, vá até
alguma lan house por exemplo) e depois assiná-lo com uma Caneta.

E após assiná-lo, você deve tirar uma foto comum da folha assinada e voltando na plataforma, no
mesmo lugar que realizou a avaliação e baixou o gabarito, você também tem a opção enviar Gabarito,
onde você vai clicar e localizar esta foto da folha assinada.

Após concluído todo este processo você finalizou sua Reclassificação do Ensino Fundamental.



DÚVIDAS? ENTRE EM CONTATO COM A GENTE!DÚVIDAS? ENTRE EM CONTATO COM A GENTE!

11 99447-824111 99447-8241

http://wa.me/5511994478241

