
Diretor(a), confira o passo a passo para 
inserir os materiais selecionados na 
Etapa Escolar

Uma dica: salve todos os materiais entregues pelos professores em seu computador para 
facilitar o processo.

1. Primeiro, você deve entrar no portal escrevendoofuturo.org.br



2. Se você não é cadastrado no portal, clique em “Cadastre-se” no canto superior direito da

tela.



3. Preencha todos os dados e insira uma senha contendo letras e números.



4. Clique na caixinha “Concordo com os termos de uso e política de privacidade” e clique em

“Salvar”.



5. Se você já está cadastrado no portal, clique em “Entrar” no canto superior direito da tela.



6. Preencha com seu e-mail ou CPF, e a senha. Clique em “Entrar”.



7. Agora, vamos ver como inserir os materiais da Olimpíada.

Na mesma página em que você está, escrevendoofuturo.org.br, desça até a seção “Olimpíada”

e clique em “Comissão Julgadora Escolar”.

http://escrevendoofuturo.org.br


8. Clique em “clique aqui” para inserir o Relato de prática e seus respectivos materiais

selecionados na sua escola.



9. Clique em “Resumo da sua participação” para ver os dados das escolas em que está

cadastrado.



10. Clique em “Lista de escola(s) e professor(es) inscrito(s)”:



11. Vá até a frase “Lista de professor(es) inscrito(s)” e clique no ícone “i”.



12. Ao clicar no ícone “i”, você verá o nome e CPF de cada professor e os gêneros em que o

professor se inscreveu no concurso:



13. Clique em “Digitar Relato(s) de prática selecionado(s)”



14. Selecione o gênero em que o professor se inscreveu no concurso.



15. Abrirá uma tela com orientação para realizar o processo. Na primeira coluna nomeada

como “Professor(a)”, você verá a lista dos professores inscritos naquele gênero.



16. Na segunda coluna nomeada como “Encaminhou o relato de prática para a Comissão

Julgadora Escolar”, marque os professores que encaminharam o relato de prática.



17. Na terceira coluna nomeada como “Relato de prática selecionado para a Etapa Municipal”,

selecione apenas o professor que teve o Relato de prática escolhido para a próxima etapa.



18. Ao selecionar o professor que teve o Relato de prática escolhido, serão abertos os campos

para digitação e algumas informações.

Clique em “Postagem do Relato”.



19. No campo “Título do relato de prática selecionado”, insira o título do Relato de prática.



20. No campo “Digite aqui o Relato de prática selecionado”, copie o texto do Relato de prática

que deve estar salvo em seu computador e cole neste espaço. Lembre-se de que ele deve ter

no máximo 15.000 caracteres com espaço.



21. Em seguida, clique em “Salvar e Avançar”



22. Agora clique em “Linha do tempo” para inserir as produções dos alunos.

Lembrando que os textos dos alunos não precisam ser digitados. Serão aceitos arquivos de

texto ou fotografias nos formatos: PDF, JPEG, PNG, GIF, TIFF, BMP, HEIC, WEBP.



23. Vá em “Produção 1”



24. Logo abaixo, vá em “Material / Versão preliminar” para inserir o primeiro material do

aluno.



25. Para inserir o primeiro Material / Versão preliminar do aluno, clique em “Escolher arquivo”

e procure o arquivo que deve estar salvo no seu computador. Em seguida, clique em “Abrir”.



Postagem do Relato Álbum da turma e lista de alunos 

Insira os arquivos que compõem a Linha do tempo para a categoria MEMÓRIAS LITERÁRIAS 

LINHA DO TEMPO 

Nos camix>s abaixo, insira os materiais que irão compor a Linha do tempo: amostras das 
produções dos(as) alunos(as), escolhidas de forma representativa pelo(a) professor(a) 
autor(a) junto com a turma toda, A Linha do tempo deve ser composta por uma amostra de 2 
produções finais dos(as) estudantes, cada uma acompanhada por até 2 respectivos materiais 
preliminares. 

Dessa forma, a linha do tempo pode ser composta por até 6 materiais. 

ATENÇÃO: Para a categoria Memórias literár ias é necessário fazer upload dos arquivos no 
formato PDF - contendo o nome e o texto do(a) aluno(a) autor(a). 

Material/Versão 
preliminar 

1 Escolher arquivo 1 
Nenhum arquivo selecionado 

Material/Versão 
preliminar 

1 Escolher arquivo 1 
Nenhum arquivo selecionado 

Produção 1 

Material/Versão 
preliminar 

1 Escolher arquivo 1 
Nenhum arquivo selecionado 

Produção 2 

Material/Versão 
preliminar 

1 Escolher arquivo 1 
Nenhum arquivo selecionado 

1 Salvar e Avançar 1 

Produção 
Final 

[ Escolher arquivo 1 
Nenhum arquivo selecionado 

Produção 
Final 

1 Escolher arquivo 1 
Nenhum arquivo selecionado 

26. Ao lado, vá em “Material / Versão preliminar” para inserir o segundo material do aluno.



27. Para inserir o segundo Material / Versão preliminar do aluno, clique em “Escolher arquivo”

e procure o arquivo, que está salvo no seu computador. Em seguida, clique em “Abrir”.



28. Ao lado, vá em “Produção final” para inserir o material final do aluno.



29. Para inserir a produção final do aluno, clique em “Escolher arquivo” e procure o arquivo,

que está salvo no seu computador. Em seguida, clique em “Abrir”.



30. Você inseriu a produção de um aluno: as duas produções preliminares e uma produção

final.

Agora você vai repetir o mesmo processo para a produção do outro aluno.

Vá em “Produção 2”



31. Logo abaixo, vá em “Material / Versão preliminar” para inserir o primeiro material do outro

aluno. Clique em “Escolher arquivo” e procure o arquivo que deve estar salvo no seu

computador. Em seguida, clique em “Abrir”.



32. Para inserir o primeiro Material / Versão preliminar do aluno, clique em “Escolher arquivo”

e procure o arquivo, que está salvo no seu computador. Em seguida, clique em “Abrir”.



33. Ao lado, vá em “Material / Versão preliminar” para inserir o segundo material do aluno.



34. Para inserir o segundo Material / Versão preliminar do aluno, clique em “Escolher arquivo”

e procure o arquivo, que está salvo no seu computador. Em seguida, clique em “Abrir”.



35. Ao lado, vá em “Produção final” para inserir o material final do aluno.



36. Para inserir a produção final do aluno, clique em “Escolher arquivo” e procure o arquivo,

que está salvo no seu computador. Em seguida, clique em “Abrir”.



37. Agora, vamos inserir o Álbum da turma que é um registro multimídia. 

Clique em “Álbum da turma e lista de alunos”



38. Clique em “Clique aqui para verificar as orientações sobre os formatos dos arquivos”.



39. Aparecerá um quadro com as informações sobre os tipos de arquivos que podem ser

inseridos.



40. Após ler as informações, clique no “X” para fechar esse quadro.



41. Selecione o tipo de arquivo que pode ser Áudio, Vídeo-Minuto ou Imagem:



42. Em seguida, clique em “Escolher arquivo”. Busque o arquivo que deve estar salvo em seu

computador e clique em “Abrir”.



43. Agora, insira a legenda para o Álbum da turma. O texto da legenda deve ter até 300

caracteres.



44. Logo abaixo, está a “Lista de alunos e alunas da turma”.



45. Clique em “Acesse aqui o modelo da Lista de alunos e alunas da turma”.

Antes de enviar a lista, clique em “Acesse aqui para ler e aceitar o termo”.



46. Leia o Aviso de privacidade e termo de consentimento para tratamento de dados. Clique

em “Aceito os termos”. Em seguida, clique em “Continuar”.



47. Clique em “Acesse aqui o modelo da lista de alunos e alunas da turma” para baixar o

modelo no seu computador.

Preencha o modelo da lista com os dados dos alunos.

A lista pode estar em 2 formatos: XLSV ou CSV.



48. Vá em “Upload da lista de alunos da turma”.



49. Clique em “Escolher ficheiro” e busque a lista dos alunos, que deve estar salva no seu

computador.



50. Clique em “Salvar e Avançar”.



51. Pronto, o relato de prática selecionado do professor, bem como a Linha do tempo e o

Álbum da turma, estão gravados em nosso sistema.



52. Repita o processo para todos os gêneros com professores inscritos na Olimpíada.



53. Clique em “Voltar para a tela inicial”.



54. Clique em “Ata”.



55. Em “Comissão Julgadora – Integrantes”, coloque o nome e o CPF de cada integrante.

Lembrando que a Comissão Julgadora deve ter de 3 a 5 avaliadores.



56. Clique em “Gerar ATA”.



57. A próxima tela trará um resumo indicando os materiais selecionados pela Comissão

Julgadora Escolar.



58. Caso algum gênero tenha um professor inscrito, cujo relato não foi inserido, aparecerá uma

frase em vermelho: “Há professor(es) cadastrado(s) para essa categoria, porém nenhum texto

foi cadastrado”.



59. Para inserir os materiais deste professor, clique em “Digitar Relato(s) de prática

selecionado(s).



60. Caso tente enviar a ata mesmo sem uma categoria com relato inserido, aparecerá ainda a

mensagem de alerta de que há categoria com professor inscrito, porém o Relato de prática não

foi enviado.

Clique em “Cancelar” para inserir o Relato de prática que está faltando.

Lembrando que não é possível fazer alterações após o envio da ata.



61. Em seguida, clique em “Digitar Relato(s) de prática selecionado(s)”.



62. Se estiver tudo ok, clique em “Enviar ata”.



63. Pronto! A ata de sua escola foi enviada e os Relatos selecionados serão encaminhados

virtualmente para a Comissão Julgadora Municipal.

Uma cópia da ata foi enviada para o seu e-mail e é possível visualizar uma cópia em PDF e

salvá-la.

64. Boa sorte! Em caso de dúvidas, ligue para nossa Central de Atendimento 0800 
771 9310 ou envie um e-mail para olimpiada@cenpec.org.br.




