


Tecnologia a serviço  da
aprendizagem



OBJETIVOS

• Conhecer a plataforma Redação Paraná;

• Apresentar como a plataforma pode apoiar/facilitar o  

trabalho do professor;



A IMPORTÂNCIA DE ESCREVER
Como   aprendem os?

(A pirâmidede aprendizagem de William Glasser)



A IMPORTÂNCIA DE ESCREVER

8 0 % quando 

fazemos

95% quando ensinamos aos 

outros



A IMPORTÂNCIA DE ESCREVER

Partindo desse princípio, desenvolvemos uma 

plataforma para auxiliar o professor na correção 

das produções detexto elaboradas pelos 

estudantes:



A PLATAFORMA

Vamos conhecer como a plataforma funciona, assistindo ao

vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=ZvBV_g1KibQ

https://www.youtube.com/watch?v=ZvBV_g1KibQ


EXPERIMENTANDO A PLATAFORMA

1. De início, o docente acessa a plataforma REDAÇÃO PARANÁ com o PERFIL DE PROFESSOR por meio

do link a seguir https://redacao.pr.gov.br/login utilizando-se do e-mail e senha do @escola e

apresenta as funcionalidades da plataforma aos cursistas. Neste momento será gerado um link para a

redação que será enviado aos cursistas via chat da turma.

2. Em seguida, após o docente encaminhar a todos os cursistas da turma o comando para realizar uma

redação na plataforma REDAÇÃO PARANÁ, cada um dos cursistas irá redigir a redação proposta pelo

docente e realizar a correção com auxílio da plataforma. Aqui o acesso dos cursistas precisará ser feito

por meio do PERFIL DE ALUNO através do link colocado no chat da turma. O acesso se dará pelo e-

mail: @escola.pr.gov.br e senha individual.

Passo a passo de como acessar a Plataforma:

https://redacao.pr.gov.br/login
mailto:alunoredacao@escola.pr.gov.br


EXPERIMENTANDO A PLATAFORMA

3. Logados no PERFIL DE ALUNO, os cursistas irão explorar a plataforma e escrever

a redação proposta pelo docente. Aqui, o cursista precisará confirmar sua presença

no evento postando a redação no Classroom/Sala n.º xx/ Oficina Redação Paraná/

Mão na Massa - Redação Paraná.

4. Em seguida, o docente acessará novamente a plataforma REDAÇÃO

PARANÁ com o PERFIL DE PROFESSOR e apresentará as funcionalidades da

mesma em relação a correção da redação, selecionando uma das produções

dos cursistas como exemplo e fomentando a discussão.

Passo a passo de como acessar a Plataforma:
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