
Tutorial: 

Como acessar o portal Unimestre Anaba: 

1) Entrar no site da escola:      www.anaba.com.br  

2) No site clicar em “Portal Online 

 

 

3) Preencher com os dados do aluno (estes dados foram enviados pela 

secretaria da escola para o email do responsável financeiro) 

4) Clicar em “entrar”  



 

 

e pronto! Você estará dentro do ambiente do Unimestre 

 



Tutorial 2:    Como postar resposta às atividades pedidas pelos 

professores no sistema Unimestre 

1) Acessar o sistema com o usuário e senha do aluno 

2) Clicar em “Produção acadêmica” 

 

3 Clicar na atividade que precisa ser respondida, a atividade vai abrir 

 

 

Por exemplo, 

vamos supor que 

esta é a atividade 



 

4. Clicar em “Anexo      Browse...”     

Vai abrir a lista de arquivos do seu computador ou celular, selecionar o 

arquivo que você quer enviar. 

 

“Atenção: só é possível enviar um único arquivo. Então se o aluno fez 

várias fotos das páginas da sua tarefa vai ter que criar um arquivo único 

em pdf.”   

Se você não sabe fazer veja o tutorial de como criar um arquivo único de 

fotos para pdf 

Por exemplo, 

vamos supor que 

este é o arquivo a 

ser enviado 



 

 

5. Escrever uma mensagem ao professor e Clicar em “Salvar” 

6. Vai aparecer uma mensagem “arquivo enviado com sucesso” 

Pronto atividade enviada! 

 

Escrever uma 

mensagem ao 

professor nesta caixa 



Tutorial 3:    Como juntar várias fotos em um arquivo pdf 

Tem vários programas que fazem isto, neste tutorial mostramos como 

usar o site     www.ilovepdf.com    que não precisa de programa 

instalado. 

1) Acessar o site www.ilovepdf.com  

 

2) Role a barra para baixo até aparecer o que você precisa, se for juntar 

várias fotos em um pdf   você vai selecionar   jpg para PDF 

 

 



3 Clicar em “selecionar imagens JPG” 

 

4. Vai abrir a pasta do seu computador ou celular e você seleciona 

quantas imagens ou fotos você quer juntar 

5. Depois de selecionadas, clicar em “converter em PDF”, o arquivo vai 

ser criado no site e aparece para ser baixado 

 

 

 

Imagens selecionadas e prontas para 

serem juntadas 



6. Clicar em “baixar pdf” 

 

 

7. O arquivo vai ser criado e vai ser salvo ou na sua lista de downloads 

do computador ou vai ser aberto na tela do seu celular 

 

E estará pronto para ser enviado 

 

 


