
COMO CORRIGIR AS REDAÇÕES

Para acessar realizar a correção das redações dos seus estudantes, entre no simulado
desejado clicando em “Acessar”.
Atenção: as redações se encontram no Caderno 1, e todas levam no título a série
correspondente.

Após acessar algum dos “Cadernos 1”, selecione a opção “Redação” e depois clique em
“Corrigir Redações”.

Nessa página está a listagem de todos os estudantes que enviaram suas redações. Esse é
o local para acompanhar e corrigir.

Nessa tela há 4 status:

Corrigida: correção concluída;
Em correção: está em andamento;
Aguardando: a redação foi acessada, porém não está em andamento e;
Pendente: ainda não foi corrigida e nem acessada;



Para corrigir ou acessar os detalhes da correção de um(a) aluno(a), clique em “correção”
na linha do nome do(a) estudante escolhido(a):

Depois de clicar em “correção” será possível ver ou iniciar a correção.
No topo da página será possível ver as principais informações, assim como o nome do(a)
estudante.
Caso queira voltar para a lista anterior, clique na seta destacada em vermelho:

Para continuar a correção, nessa mesma tela, clique em “Corrigir Redação”:

Na página de correção da redação você encontrará algumas abas com o título das
competências de acordo com metodologia usada no ENEM.



Na aba de cada competência você poderá definir uma nota na barra de 0 a 200. Ao
selecionar a opção “Ativar marcação”, você poderá destacar partes do texto e fazer
observações. Para fazer a marcação no texto, clique, por exemplo em “C1-1” e selecione a
palavra, frase ou parágrafo desejado, e digite sua análise. Para colocar mais marcações
dentro de uma competência, clique em “Adicionar marcação”.

Após definir cada uma das pontuações, a nota final (0 a 1000) será a soma de todas as
notas dadas em cada competência, será mostrada no canto direito destacado em verde.

As observações ficam nesse formato. Caso queira excluir alguma marcação feita, clique
com o mouse no botão direito em cima da marcação.

Ainda na mesma tela, no final da página, você verá as seguintes opções:
Detalhar aplicação da pontuação: será mostrada a explicação de cada pontuação em
cada uma das competências;
Comentário final para o aluno: deixe um comentário final para o seu estudante, além das
observações já feitas;
“Status da correção”: existem dois status :

● Em andamento: quando a redação ainda está sendo corrigida;
● Concluída: quando a correção já está finalizada.



● Lembre-se de colocar o status adequado para que o(a) estudante possa ver o
resultado de acordo com a data de liberação.

Salvar Correção: por último salve sua correção no botão destacado em vermelho.

RELATÓRIO DE REDAÇÕES

Para acessar o relatório de redações, entre no simulado desejado, conforme mostrado no
início deste tutorial, e clique em “Redação” depois "Relatório de Redações”.

Você poderá utilizar o filtro para analisar as redações da maneira que preferir, buscando por
um ou mais turmas e/ou alunos específicos.

No relatório será possível analisar as redações por Tema, Competências, Geral
(representando a pontuação em faixas), Turmas e Alunos.

Qualquer dificuldade chame nossa equipe de Suporte:


