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PARA USAR O PORTAL DOS PROTETORES DA CUESTA 

 

i. Para acessar os Protetores da Cuesta: http://itapoty.org.br/atlas/ e clicar no botão 
“Acessar” no quadro "Protetores da Cuesta" 

 

ii. Fazendo Login e Cadastro: 

• Clicar em “Login” que está no menu lateral esquerdo 

 

http://itapoty.org.br/atlas/
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• Fazer a primeira fase do cadastro optando por algumas das formas disponíveis. Se for 
o grupo de jovens da conferencia deve-se escolher o “Cadastro em grupo” e utilizar o 
e-mail do responsável pelo cadastro e inserir a informação de todos os membros. 
Observação: todos podem fazer o login para usar o portal, mas as marcações deverão 
ser feitas no login que tem o nome do grupo; 

 

• Depois de criar o cadastro, vá em “Editar perfil” (acima do nome do grupo que 
aparecerá no menu lateral esquerdo) e preencha os campos: em "sobre mim" coloque 
o nome da sua escola e o nome dos membros do grupo; insira uma imagem que 
represente o seu grupo; 
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iii. Para criar a marcação:  

• Clique duas vezes no local do mapa que você acha que tem haver com a marcação 
(para entender o mapa em breve teremos um mapa explicativo no Portal dos 
Protetores, fique de olho!). Vai aparecer essa janela aqui: 

 

• Selecione o tipo de marcação "Conferencia", preencha os campos, insira o link e/ou 
suba uma foto relacionada a Ecotarefa. 

• Clique em "publicar" e pronto, marcação criada! O ícone vai aparecer no mapa. 
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iv. Para explorar as marcações:  

• Clique em cima da marcação desejada e veja as informações, envie um comentário ou 
converse com quem fez a marcação 

 

• Utilize os filtros no menu superior para ver as postagens por: protetor, Assunto (busca 
palavras) e município 

• Quer conversar com algum protetor? Clique no símbolo que está no canto superior 
direito, ache um protetor e comece uma conversa 
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v. Acessando o Atlas da Cuesta virtual: clique no livrinho no canto superior esquerdo e 
aproveite todo o conteúdo do Atlas da Cuesta on line! 

  

 
 
 
 

AINDA TEM DÚVIDA? ENTRE EM CONTATO COM A ITAPOTY: 
ITAPOTY@ITAPOTY.ORG.BR 


