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Área de Acesso - Login e senha

Logins e senhas de acesso serão fornecidos 
pela equipe Planneta.
Os dados para login serão referentes às 
turmas, exemplo:
Nome do usuário: 1º Ano A
Login: prof.1anoA



Página de Perfil

Clicando aqui vocês 
terão acesso ao 
menu e encontrarão 
a aba nomeada 
Atividades 
avaliativas. 
Nela vocês 
encontrarão as 
Avaliações para 
lançarem as 
correções.

Na página de perfil temos alguns cards que facilitam a 
navegação pelo ambiente digital.
No card Atividade Avaliativas de 2022 também é possível 
acessar as avaliações para lançar as notas.



Atividades Avaliativas

Na tela de Atividades Avaliativas apareceram apenas as 
avaliações que estão associadas ao login.
Para iniciar a correção basta clicar no Card.



Atividades Avaliativas

Ao clicar no card de qualquer 
avaliação, vocês serão 
encaminhados para a Tela de 
Resultados.

Aqui você deve clicar em Exercícios.

Após clicar em Exercícios os enunciados dos exercícios aparecerão.
Para iniciar a correção basta clicar no enunciado das questões.



Correção

Card com os exercícios para 
correção.

Enunciado da questão com a 
descrição dos critérios.

Os alunos realizaram as avaliações no presencial, com isso, eles estarão como não responderam.
Para corrigir clique em não responderam.



Correção

Após clicar em não responderam, os alunos 
aparecerão e você poderá lançar as notas por 
questão.

As notas devem ser digitadas  aqui 
de acordo com os critérios 
estabelecidos na questão. Cada 
aluno terá apenas uma nota 
estabelecida e de acordo com os 
itens elencados na questão. 
*Importante:  Cada questão terá 
apenas um item escolhido por 
aluno.



Orientações finais

✓ Alunos ausentes NÃO inserir nota. Deixar em branco!
✓ A correção poderá ser feita por questão ou por aluno. O

professor poderá corrigir todas as questões de um
mesmo aluno, indo uma a uma, ou corrigir a 1ª questão
de todos os alunos, depois a 2ª questão, e assim por
diante...

✓ Verificar os alunos matriculados em suas turmas e caso
identifique alunos faltantes pedir inclusão dos mesmos
via 0800 assim como a exclusão dos alunos excedentes.

BOA CORREÇÃO!


