
Como aplicar provas de 
redação?



O acesso será feito pela plataforma 

Positivo ON, por ela você será 

direcionado à plataforma Studos.

Então forneça seus dados de acesso 

na plataforma ON como de costume e 

clique no ícone Studos.

Acessando a plataforma



Ao entrar na plataforma Studos você 

encontrará o Dashboard com 

algumas informações gerais. 

Na parte superior estão as abas 

Fundamental I,  Fundamental II e 

Médio e Vestibular, onde você pode 

alternar quando estará trabalhando 

com cada segmento educacional, 

basta clicar em cima da opção.

Acessando a plataforma



Na aba de Provas, selecione o 
botão Criar para abrir o editor.

Ali, você irá selecionar a opção 
Adicionar questões e, em seguida, 
a opção Questão em branco.

Criando sua prova de redação



No espaço que abriu, selecione o 

formato da questão como Redação 

e digite o enunciado. Lembre-se de 

marcar a disciplina e o assunto 

também, conforme a imagem.

Inclusive, o peso informado para a 

questão de redação deve seguir as 

instruções informadas na nota 

técnica.

Criando sua prova de redação



Ao finalizar a elaboração da 

prova, clique no botão Salvar e 

Sair e atribua o nome da sua 

atividade conforme as 

orientações da nota técnica.

Criando sua prova de redação



A prova criada aparecerá na 

listagem da aba de provas e, para 

agendá-la aos alunos, clique nos 3 

pontinhos da lateral.

Ali, selecione a opção 

Disponibilizar para abrir a tela de 

agendamento.

Agendando sua prova



Na tela que abriu, selecione as 

turmas que irão responder a prova, 

o dia/hora de começo e término, a 

opção Não mostrar resultados e 

salve.

Seu agendamento aparecerá 

abaixo e já está tudo pronto para 

que os alunos executem a 

atividade.

Agendando sua prova



Quando a prova encerrar, você já 

pode acessar as respostas para 

fazer as correções.

Para isso, volte na prova e clique 

nos 3 pontinhos na lateral para 

selecionar a opção Corrigir 

atividade.

Corrigindo as redações



Na painel que abriu, você terá acesso 

às redações de todos os alunos.

Clique em cima de uma delas para 

fazer a correção.

Corrigindo as redações



Na opção Critérios de correção 

selecione a opção Português: 

redação para abrir a lista de 

tópicos que irão compor a nota 

dos alunos.

Corrigindo as redações



Em cada campo selecione o quanto 

o aluno atingiu aquele critério.

Observe que, conforme você 

informa o desempenho em cada 

critério, o cálculo da nota já é 

gerado ao final da página.

Para salvar a nota, clique em 

Confirmar correção.

Corrigindo as redações



Faça o mesmo procedimento com 

os demais alunos que enviaram 

suas redações e, ao final, clique em 

Salvar e Sair para finalizar.

Prontinho! As redações já estão 

corrigidas e você pode gerar o 

relatório de notas.

Corrigindo as redações




