


TUTORIAL PERFIL DO ALUNO 



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 
 



• 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 

Autenticação para o primeiro acesso à plataforma 
 



• Na página inicial da plataforma, você encontrará o Menu com as 

seguintes informações:  

 

• Instruções; 

• Pendentes; 

• Aguardando Correção; 

• Concluídos; e 

• Treinar Redação. 

 Layout da Página Inicial do Aluno 



Layout da Página Inicial do Aluno 



Menu Instruções 

• Neste espaço, são disponibilizadas as animações com dicas 

sobre os gêneros textuais, visando à orientação sobre a forma 

correta de redigir a redação e apresentar suas principais 
características. 



• Você tem dois caminhos para produzir uma redação: 

- De forma independente, clicando no menu TREINAR REDAÇÃO. 

- De forma colaborativa com o professor, por meio das propostas 

elaboradas por ele,  visualizadas no campo Pendentes.  

Elaborando Redação 



Treinar Redação 

Clicando em Treinar Redação, você será direcionado à página 

Nova redação, na qual poderá escolher a proposta de texto que 

pretende redigir de acordo com as opções: Vestibular,  Atividade 

Escolar, Enem, Agrinho ou Olimpíadas de Língua Portuguesa. 



• Ao selecionar a proposta, você visualizará o campo Gênero 

textual. Clique no ícone de filtragem de pesquisa, mova a barra 

de rolagem até o gênero textual pretendido e o selecione.  



• 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. 

 

• Caso precise interromper a redação, você tem a opção de 

Salvar Rascunho e retornar a escrita em outro momento. 

Redigindo a 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. 

Correção Online da redação 



Correção  



• Após corrigir os possíveis erros, clique novamente no 

botão Corrigir Online. 



• Finalizadas as correções, clique no botão Enviar Redação.  



• Ao clicar em Enviar Redação, abrirá uma caixa de texto 

solicitando a confirmação da conclusão – CANCELAR OU 

ENVIAR 



• 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, 

ela estará disponível no campo Pendentes. 

• Passando o mouse sobre o prazo de entrega, você terá 

acesso a data que a proposta de redação estará disponível 

para realização. 

• Para acessar a proposta, basta clicar sobre o cartão 

contendo o tema da redação. 

Redação Proposta pelo Professor 





• Ao acessar a página da redação proposta, você poderá ler 

as orientações relacionadas à temática e selecionadas por 

seu professor. 



Elaborando a redação proposta pelo Professor 

• Digite seu texto no lado direito da página e clique no botão 

Corrigir Online para verificar se sua redação apresenta erros 

gramaticais. 



• 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. 

Correção Online da Redação 





Critérios de Correção feita pelo Professor 

• Abaixo do botão Enviar Redação, estará disponível os 

critérios que serão utilizados pelo Professor para corrigir a 

parte subjetiva de sua redação.  



• Após analisar os critérios de correção e finalizar as correções, 

clique no botão Enviar Redação.  



• Ao clicar em Enviar Redação, abrirá uma caixa 

de texto solicitando a confirmação da conclusão. 

• Clique no botão Enviar para que sua redação seja 

direcionada ao professor. 



• As etapas de elaboração de redação, correção online e envio 

da redação proposta pelo professor, são exatamente iguais as 

etapas citadas no Treinar Redação. 

• A diferença é quando você clica no botão Enviar Redação ela 

é direcionada ao professor que a solicitou para poder realizar a 

correção. Neste caso, além da correção feita pela plataforma 

(parte estrutural) com valor máximo de 40 pontos, o professor 

fará a correção da parte subjetiva de seu texto, com valor 

máximo de 60 pontos. A soma das duas correções (plataforma 

e professor) resulta na nota final de sua redação. 

• Atenção! O professor tem autonomia para alterar a nota da 

plataforma, caso necessário. 



                      

Obrigada! 
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