
Senhores (as) comandantes e diretores (as) pedagógicos (as), boa tarde. 

 

Após os dois Testes de Redação realizados na rede CTPM, incumbiu-me o Sr. Major 

Cláudio, Chefe da DEEAS3, de encaminhar algumas considerações importantes 

relacionadas à aplicação e execução das avaliações de Redação na Ferramenta 

STUDOS. 

 

a. Para os professores: 

1- O professor deverá clicar na aba de provas selecionar o botão CRIAR para abrir o 

editor, selecionando a opção ADICIONAR QUESTÃO e em seguida a opção 

QUESTÃO EM BRANCO; 

2- Selecione o formato de questão como REDAÇÃO e digite o enunciado. 

•  A avaliação não deverá de forma alguma, ser inserida como anexo ou link na 

ferramenta STUDOS. 

•  O professor deverá elaborar a avaliação diretamente na ferramenta, podendo digitá-

la ou colar os enunciados, imagens e textos motivadores. 

3- IMPORTANTE: O peso deverá ser informado para a questão de Redação. 

•  Não pode haver peso nulo, o professor deverá observar os critérios de correção e 

valorar cada um deles; 

4- Ao finalizar a avaliação, clique no botão SALVAR e SAIR e atribua o nome da sua 

atividade, exemplo: AV2_ REDAÇÃO_2º ANO_EM; 

 

5- O professor deverá realizar o agendamento da avaliação conforme data e horário 

estipulados na Nota Técnica Nº 16/2020. 

•  Os agendamentos não podem ter horários sobrepostos, ou seja, não pode haver 

duas avaliações agendadas para a mesma turma na mesma data, para não haver 

choque de horário; 

6- Clicando na opção "Ver Resultados" nos 3 pontinhos é possível acompanhar quais 

alunos já enviaram os arquivos; 

 

b. Para os alunos: 

1- Ler os enunciados das avaliações com atenção; 

 

2- Escrever a redação manualmente numa folha de papel usando no máximo uma 

página conforme a proposta; 

 

3- Enviar SOMENTE uma foto da folha da redação manuscrita, para enviar pela opção 

Upload de uma imagem e clicando na caixa cinza para buscar o arquivo salvo e para 

finalizar clicar no botão Continuar. 

•  Caso o aluno não consiga redigir a sua avaliação em somente uma página, 

salientamos que as páginas da Redação sejam fotografadas juntas, configurando um 

único arquivo e uma única página. 

4- Realizar a conferência da imagem, observando se a fotografia ficou legível, antes 

de clicar no botão Continuar. 

 

5 - Redações digitadas NÃO serão aceitas; 

 

Respeitosamente, 



Viviane Godinho/Rosana Carvalho 

Assessoras de Planejamento de Monitoramento e Qualidade Educacional 


