
Representante da Comissão Julgadora Municipal: confira o passo a passo para o acesso e

avaliação dos materiais durante a Etapa Municipal, que acontece de 20 a 31 de agosto.

1. Primeiro, você deve entrar no Portal Escrevendo o Futuro. Acesse

www.escrevendoofuturo.org.br

http://www.escrevendoofuturo.org.br


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

tela ou acesse www.escrevendoofuturo.org.br/cadastro-usuario

http://www.escrevendoofuturo.org.br/cadastro-usuario


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 tem um cadastro no Portal, clique em “Entrar” no canto superior direito da tela ou

acesse www.escrevendoofuturo.org.br/login

http://www.escrevendoofuturo.org.br/login


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



7. Agora, vamos ver como será feita a avaliação pela Comissão Julgadora Municipal.

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

“Olimpíada” e clique em “Comissão Julgadora Municipal”.

http://www.escrevendoofuturo.org.br


8. Na página seguinte, clique em “clique aqui” para avaliar o(s) relato(s) de prática e seus

respectivos materiais.



9. A página seguinte é a Situação da Comissão Julgadora Municipal (CJM), onde você

encontrará o resumo das informações como número de integrantes cadastrados, número de

relatos selecionados do total de vagas a que o município tem direito, número de vagas por

categoria e se a ata foi ou não enviada.



10. O primeiro passo é cadastrar os avaliadores. Clique em “Indicação dos integrantes da

CJM”. Lembre-se: é obrigatório o cadastro de, no mínimo, 3 avaliadores para ter acesso

aos materiais.



11. Para cadastrar um avaliador, clique no botão “Adicionar avaliador(a) integrante”



12. Digite o CPF do avaliador e clique em “Continuar”.



13. Se o avaliador já tiver um cadastro no Portal Escrevendo o Futuro, os dados aparecerão

preenchidos automaticamente. Se o avaliador não tiver um cadastro no Portal, você

deve preencher com o nome e e-mail nos respectivos campos.



14. Para finalizar o cadastro de um avaliador, clique em “Salvar”.



15. Aparecerá a mensagem “Avaliador(a) inserido com sucesso”.



16. Para cadastrar o segundo avaliador, clicar em “Adicionar avaliador(a) integrante”.

Repita o procedimento anterior para cadastrar o segundo avaliador. Primeiro, digite o

CPF e clique em “Salvar”. Em seguida, preencha com o nome e e-mail do avaliador nos

respectivos campos, e clique em “Salvar”.



17. O procedimento é o mesmo para o cadastro de cada avaliador. A cada novo cadastro

de avaliador, você verá os avaliadores que já foram cadastrados.



18. Agora, você vai distribuir os relatos para os avaliadores. Clique em “Distribuição de

relatos”.



19. Você verá algumas orientações sobre como fazer a distribuição de Relatos. Você verá

também o total de relatos para distribuição por categoria e os avaliadores cadastrados.



20. Para distribuir os relatos, clique em “Distribuir relatos automaticamente”.



21. Se preferir, você poderá redistribuir os relatos entre os avaliadores.

Para fazer a redistribuição, você deve ir na linha com o nome do avaliador, escolher a

categoria, clicar na setinha ao lado do número na caixa box e selecionar o total de relatos

para este avaliador.



22. Ao fazer a redistribuição, a diferença de textos irá aparecer em “Relatos para

distribuir”.



23. Desta forma, você poderá fazer a distribuição de relatos de forma equilibrada entre os

avaliadores.



24. Após finalizar a distribuição dos relatos, clique em “Salvar”.



25. Nesta página “Distribuição dos Relatos de prática”, você também poderá acompanhar o

andamento das avaliações dos relatos na coluna “Avaliados”.

Conforme os avaliadores finalizarem as avaliações, o número de Relatos irá aumentar

até ser igual à coluna “Total” de cada avaliador.



26. Após a avaliação de todos os Relatos, você deve selecionar os Relatos vencedores. Para

isso, clique em “Leitura e seleção de relatos”.



27. Você verá uma lista com todos os relatos com o nome do avaliador e a nota de cada

relato. A lista é separada por categoria.

Para visualizar os relatos, clique no título do Relato.



28. O sistema ordena os relatos por nota, sendo da maior para a menor.

Os relatos pré-selecionados com as maiores notas aparecem em destaque de cor, de

acordo com o total de vagas que o município tem direito por categoria.

Essa pré-seleção é feita de forma aleatória.

Em reunião, você, representante, e os avaliadores devem decidir quais relatos serão

realmente selecionados.



29. Lembrando que você, representante, tem total autonomia para desmarcar um relato

pré-selecionado e marcar outro relato que não esteja em destaque. Ao selecionar o

relato, clique na caixinha da coluna “Selecionar” e, em seguida, clique no botão

“Salvar”.



30. Após a decisão sobre os relatos selecionados de cada categoria, clique em “Ata”.



31. Você verá as informações da Comissão Julgadora Municipal, bem como os Relatos

selecionados. O sistema também vai mostrar se todas as vagas para as categorias

foram preenchidas.



32. Após ter certeza de que está tudo correto, clique no botão “Enviar ata”.

Porém, tenha muita atenção neste momento. Ao finalizar a ata, os professores

receberão um e-mail para informá-los sobre a classificação para a próxima etapa.



33. Ao confirmar o envio da ata, você, representante, receberá uma cópia por e-mail, que

poderá ser salva em PDF.

34. Desejamos um ótimo trabalho e agradecemos a sua contribuição na 7ª edição da

Olimpíada de Língua Portuguesa!


