Bem-vindo ao novo Cantinho!

Seja bem-vindo ao novo Cantinho do Prof. JC!

O Cantinho foi todo reformulado para ter um visual mais moderno e mais recursos úteis a
alunos e professores. Na verdade esse é um trabalho extenso e que continuará sendo
desenvolvido ao longo de todo o ano, por isso a cada semana teremos novidades e algum
recurso incluído ou melhorado.

Agora você pode contar com uma ajuda em todas as seções do Cantinho e algumas novas
ferramentas, como a
Agenda
, que vão ajudá-lo a se organizar melhor, se você for meu aluno. O
Diário de Classe Online
continua informando as atividades realizadas nas semanas anteriores e as que estão previstas
para a próxima semana (ou a semana atual). Consulte regularmente o Diário de Classe Online
e a Agenda.

Os colegas professores ganharam também uma seção todinha destinada a eles e a Biblioteca
Digital
ga
nhará muito mais material.

Cada seção ou ferramenta tem (ou terá, por ainda estão em desenvolvimento) um menu de
ajuda à direita para lhe auxiliar na navegação e no uso das ferramentas. Sempre que sua
dúvida não estiver respondida em nenhum item do menu de ajuda você poderá enviá-la à mim.
Se sua pergunta for considerada importante, ela e a resposta serão incluídas na ajuda. Assim,
além de você poder tirar suas dúvidas online você também estará contribuindo para que outros
com a mesma dúvida também tenham a resposta.
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Você também poderá saber como esse site foi desenvolvido, que componentes ele usa, qual é
a política de direitos autorais, etc. Isso é especialmente útil para professores que desejam
construir um espaço semelhante a esse.

Sempre que tiver alguma sugestão, crítica ou elogio e quiser me enviar, use o item " Contato "
do menu superior. Sua opinião é fundamental para mim, pois no fundo o portal todo foi feito
para você.
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