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Dos
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ESCOLAS PÚBLICAS ESCOLAS PARTICULARES

Formulário Trabalho - Desenho 1º Ano Formulário Trabalho - Desenho 1º Ano

Formulário Trabalho - Desenho 2º Ano Formulário Trabalho - Carta 2º Ano

Formulário Trabalho - Carta 3º Ano Formulário Trabalho - Poema 3º Ano

Formulário Trabalho - Poema 4º Ano Formulário Trabalho - Fábula 4º Ano

Formulário Trabalho - Fábula 5º Ano Formulário Trabalho - Relato Pessoal 5º Ano

Formulário Trabalho - Relato Pessoal 6º Ano Formulário Trabalho - Narrativa Aventura 6º Ano

Formulário Trabalho - Narrativa Aventura 7º Ano Formulário Trabalho - Conto Enigma 7º Ano

Ainda não tem os formulários do Programa para o Preenchimento dos Trabalhos? Clique no 
ícone  abaixo, para baixar o formulário do Ano Escolar.

Lembre-se, fique sempre por dentro do Regulamento do Programa Agrinho 2022.

https://agrinhoms.com.br/
http://extranet.senarms.org.br/educacional/Administrativo/AgrinhoEscolaSolicitacaoMaterial/FormularioTrabalho?tipo=1&escolaid=928
http://extranet.senarms.org.br/educacional/Administrativo/AgrinhoEscolaSolicitacaoMaterial/FormularioTrabalho?tipo=2&escolaid=928
http://extranet.senarms.org.br/educacional/Administrativo/AgrinhoEscolaSolicitacaoMaterial/FormularioTrabalho?tipo=3&escolaid=928
http://extranet.senarms.org.br/educacional/Administrativo/AgrinhoEscolaSolicitacaoMaterial/FormularioTrabalho?tipo=4&escolaid=928
http://extranet.senarms.org.br/educacional/Administrativo/AgrinhoEscolaSolicitacaoMaterial/FormularioTrabalho?tipo=5&escolaid=928
http://extranet.senarms.org.br/educacional/Administrativo/AgrinhoEscolaSolicitacaoMaterial/FormularioTrabalho?tipo=6&escolaid=928
http://extranet.senarms.org.br/educacional/Administrativo/AgrinhoEscolaSolicitacaoMaterial/FormularioTrabalho?tipo=7&escolaid=928
http://extranet.senarms.org.br/educacional/Administrativo/AgrinhoEscolaSolicitacaoMaterial/FormularioTrabalho?tipo=1&escolaid=938
http://extranet.senarms.org.br/educacional/Administrativo/AgrinhoEscolaSolicitacaoMaterial/FormularioTrabalho?tipo=2&escolaid=938
http://extranet.senarms.org.br/educacional/Administrativo/AgrinhoEscolaSolicitacaoMaterial/FormularioTrabalho?tipo=3&escolaid=938
http://extranet.senarms.org.br/educacional/Administrativo/AgrinhoEscolaSolicitacaoMaterial/FormularioTrabalho?tipo=4&escolaid=938
http://extranet.senarms.org.br/educacional/Administrativo/AgrinhoEscolaSolicitacaoMaterial/FormularioTrabalho?tipo=5&escolaid=938
http://extranet.senarms.org.br/educacional/Administrativo/AgrinhoEscolaSolicitacaoMaterial/FormularioTrabalho?tipo=6&escolaid=938
http://extranet.senarms.org.br/educacional/Administrativo/AgrinhoEscolaSolicitacaoMaterial/FormularioTrabalho?tipo=7&escolaid=938
http://extranet.senarms.org.br/educacional/Administrativo/AgrinhoEscolaSolicitacaoMaterial/RegulamentoPublico/
http://extranet.senarms.org.br/educacional/Administrativo/AgrinhoEscolaSolicitacaoMaterial/RegulamentoParticular/


Antes de inscrever o trabalho, é
importante entender o fluxo
que envolve o processo de
inscrição, vamos lá?!

Baixar o formulário 
de inscrição

Realizar a 
impressão do 

formulário

Realizar o 
preenchimento 

devido dos campos

Acessar o site do 
Agrinho MS

Inscrever o trabalho
Imprimir ficha de 

inscrição do 
trabalho

Coletar o código da 
inscrição

Alimentar o código 
da inscrição no 
formulário do 

trabalho

Solicitar a 
assinatura da 

diretoria na ficha de 
inscrição 

Digitalizar o 
formulário do 

trabalho

Digitalizar a ficha de 
inscrição

Anexar os 
documentos nos 
devidos campos

Agora é torcer! Boa sorte!

https://agrinhoms.com.br/


1º Acesse o site do Programa Agrinho
2º Clique na aba CONCURSO AGRINHO 

https://agrinhoms.com.br/


3º Navegue pela página até encontrar o botão “Fazer 
Inscrição”
4º Clique na botão



5º Informe no campo devido o CPF do professor responsável pelo trabalho



6º Preencha o cadastro devidamente com todas as informações solicitadas
7º Clique em SALVAR para finalizar esta etapa



8º CADASTRO REALIZADO COM SUCESSO com agora basta clicar em “Clique aqui” para retornar.



9º Informe novamente no campo devido o CPF do professor responsável pelo trabalho



10º O sistema reconhecerá que você já possui cadastro no Sistema, agora basta informar o CPF novamente e a senha anteriormente cadastrada



Seja bem vindo a área do professor! Aqui você poderá inscrever os trabalhos, acompanhá-los etc.



11º Clique em Cadastrar novo trabalho para inscrever os trabalhos sob sua responsabilidade.



12º Informe os dados solicitados 



13º Preencha os demais dados solicitados, só após clique em SALVAR



14º Aguarde a confirmação do site que o CADASTRO FOI REALIZADO COM SUCESSO



15º Retornando ao ambiente do professor, verifique se a inscrição foi realmente realizada! Caso sim, vamos prosseguir. 



16º Retornando ao ambiente do professor, verifique se a inscrição foi realmente realizada! Caso sim, vamos prosseguir. 



17º Baixe a ficha de inscrição 



17º Armazene os dados referentes a inscrição do trabalho
18º Imprima ficha de inscrição e solicite à direção da escola que assine a ficha



19º Clique para anexar a ficha de inscrição, após que ela foi assinada pela direção



20º Encontre o arquivo digitalizado no computador, o selecione e clique em SALVAR



21º Verifique se o status da ficha de inscrição foi alterado



22º Clique para anexar o formulário do trabalho pronto, após preencher o campo do código da inscrição



23º Encontre o arquivo digitalizado no computador, o selecione e clique em SALVAR



24º Verifique se o status da ficha de inscrição foi alterado. PRONTO, TRABALHO INSCRITO



25º Apenas fique atento ao status da submissão do trabalho. Pois em caso de desclassificação,
recebimento aceito ou afins, a notificação só será emitido através do ambiente do professor,
conforme legenda abaixo:

Bom, agora é torcer! Nossa equipe da Administração Regional
está torcendo muito por você! Boa sorte!



Não hesite! Em caso de dúvidas contate a Coordenação do
Programa através dos telefones:

(67) 3320-6972 ou (67) 99985-0991 e através do e-mail: 
agrinho@senarms.org.br

Fale com Andréia Patrícia ou Carlos Geraldo da Unidade 
Educacional do SENAR-AR/MS.

Nossa equipe está a sua disposição! Conte conosco.

ATENÇÃO

mailto:agrinho@senarms.org.br

