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Autenticação para o primeiro acesso à plataforma 
 

• Digite na barra do navegador o link: 

redacao.pr.gov.br/login. 

 

• Clique na tecla Enter. 

 

• Na página da plataforma de Redação, clique no botão 

Google. 



Autenticação para o primeiro acesso à plataforma 



Autenticação para o primeiro acesso à plataforma 

• Na página que se abre, clique sobre o endereço de seu 

e-mail Google de domínio @escola. 



Autenticação para o primeiro acesso à plataforma 

• Digite a senha de seu e-mail @escola.  

• Clique no botão Próxima. 



• Na página inicial da plataforma, você encontrará campos 

com as seguintes informações: Instruções, Pendentes, 

Aguardando Correção e Concluídos. 

• Você poderá produzir uma redação de duas maneiras: 

clicando sobre a proposta elaborada por seu(sua) 

professor(a), no campo Pendentes; ou clicando no botão 

Treinar Redação. 

• As redações produzidas através do botão Treinar 

Redação são corrigidas apenas pela plataforma, ou 
seja, não são enviadas a seu (sua) professor(a). 





• No campo Instruções, são disponibilizadas animações com 

dicas sobre os gêneros textuais, visando orientar sobre a 

forma correta de redigir a redação, respeitando as 
características do gênero solicitado.  



• Clicando no botão Treinar Redação, você será 

direcionado a página Nova redação, na qual poderá 

escolher a finalidade da redação que pretende 

redigir, o gênero textual e o tema. 



• Clique no ícone de filtragem de pesquisa (  ) e selecione 

a finalidade da redação que pretende redigir. 



• Clique no ícone de filtragem de pesquisa(  ), mova 

a barra de rolagem e selecione o Gênero textual 

da redação que pretende redigir. 



• Clique no ícone de filtragem de pesquisa(   ), mova a 

barra de rolagem e selecione o Tema da redação que 

pretende redigir. 



• Após selecionar os três itens, clique no botão Iniciar 

Redação. 



 

• No lado direito da página, leia a proposta de redação e 

mova a barra de rolagem para ler os textos motivadores. 
 

• Clique com o cursor do mouse, no lado esquerdo da 

página, e digite sua redação. 





• Ao finalizar a redação, clique no botão Corrigir Online. 



• Clique sobre os possíveis erros detectados pela 

plataforma (destacados por cores) e verifique as dicas de 

correção.  

 

• Você poderá corrigi-los clicando no botão Voltar para a 

Redação. 





• Após corrigir os possíveis erros, clique novamente no 

botão Corrigir Online. 



• Finalizadas as correções, clique no botão Concluir 

Redação.  



• Ao clicar em Enviar Redação, abrirá uma caixa 

de texto solicitando a confirmação da conclusão. 

 



• Após confirmar o envio da redação, ela ficará 

disponível no histórico de Concluídos, na página 

inicial. 



• Caso seu professor tenha proposto uma redação 

para você, essa estará disponível no campo 

Pendentes. 
• Passando o mouse sobre o prazo de entrega, 

você terá acesso à data que a proposta de 

redação estará disponível para realização. 

• Para acessar à proposta, basta clicar sobre o card 

contendo o tema da redação. 

 





• Ao acessar a página da redação proposta, você 

poderá ler as orientações relacionadas à temática 

e selecionadas por seu professor e digitar sua 

redação. 



• Após digitar a redação, você deve clicar no botão 

Corrigir Online para verificar possíveis erros de 

gramática. 

• Após realizar a correção destes possíveis erros, 

você deve clicar sobre o botão Enviar Redação 

para que seu professor receba seu texto para 

correção. 

• Após concluir o envio da redação, ela estará 

disponível no campo Aguardando Correção, na 

página inicial de seu perfil. 

 



 

 
Obrigada! 
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