
TUTORIAL DE ACESSO

O QUE É NECESSÁRIO?

Para esse momento de ativação do Geekie One, serão necessários:

• Dispositivo compatível *

• E-mail válido – do(a) aluno(a)

• Acesso à internet

• Código de ativação individual do(a) aluno(a) com 7 caracteres - fornecido pelo CSVP

Para acessar a plataforma Geekie One:

• Digite www.geekie.one no seu navegador Google Chrome ou

• Baixe o aplicativo do Geekie One no seu dispositivo Android, Iphone ou Ipad.

O Geekie One não funciona em Tablets Android

ACESSO À PLATAFORMA

Na tela seguinte, indique que o(a) aluno(a)

"Não estudou no Geekie One no ano de

2019".

Insira o e-mail do(a) aluno(a) e confirme.

CRIAÇÃO  DA SENHA

Na etapa seguinte, escolha uma

senha (pelo menos 8 caracteres)

e clique em “próximo”.

NOME E DATA DE NASCIMENTO

Insira o nome completo

e a data de nascimento

do(a) aluno(a) e clique

em “próximo”.

ATIVAÇÃO DA CONTA

Em seguida, insira o código de ativação que

você recebeu do CSVP e clique em “ativar”.

Se aparecer a mensagem "Código incorreto.

Digite novamente", verifique se houve falhas na

digitação ou entre em contato com o CSVP para

informar o erro.

Por fim, escolha a turma do(a) aluno(a) na listagem apresentada. Depois, clique em

concluir.

ESCOLHA DA TURMA

Pronto! agora o Geekie One já está habilitado para o uso e pode ser acessado em

qualquer dispositivo compatível *.

Atenção: Após a ativação, o código recebido do CSVP não será mais válido. O

acesso passará a ser feito, apenas, pelos e-mail e senha cadastrados. Anote para

não esquecer!

* Dispositivos compatíveis:

Chromebooks, Notebooks e Desktops

Modelos a partir de 4GB de RAM e 16GB de armazenamento interno.

Importante: garanta que o sistema operacional de seu Chromebook (ChromeOS) esteja sempre

atualizado.

Smartphones e Dispositivos iOS

Iphone 6 e superiores; Ipad 3 (3ª Gen) e superiores.

Smartphones Android

Modelos a partir de 4GB de RAM e 16GB de armazenamento interno.

Os dispositivos com especificações inferiores aos modelos acima podem impactar diretamente a

experiência de uso e de estudo, por limitações de hardware e configurações em desuso.


