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PROFESSOR(A)

TUTORIAL REVISA ENEM DIGITAL
Olá, professor(a)!
Este tutorial descreve todas as funcionalidades da Plataforma de estudos Revisa
Enem. Você e seus alunos terão acesso a conteúdos e ferramentas digitais cujo foco
é a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Vamos lá!
Acesse o endereço revisaenemsp.com.br, clique em “entrar”, botão no canto superior
esquerdo. Preencha os campos “login” e “senha” e clique novamente em “entrar”.
HOME
Professor(a), na tela principal serão exibidas notificações das suas atividades na
plataforma, simulados gerados para suas turmas, respostas às atividades escolares
enviadas aos alunos, e uma série de recursos e conteúdos para facilitar sua atuação
em sala de aula. Fique sempre de olho nas notificações!
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VIDEOAULAS
Nesta seção, videoaulas estão disponíveis para os estudantes. Você, professor(a),
poderá utilizá-las como suporte às suas aulas. Para cada videoaula, QUESTÕES são
apresentadas para verificação dos conhecimentos adquiridos. Há ainda um espaço
para ANOTAÇÕES e para REPORTAR ERROS ao suporte, caso você, professor(a),
identifique algum em relação às videoaulas assistidas.
Após assistir no mínimo 80% de cada videoaula, os estudantes devem clicar no
botão FINALIZAR AULA. É necessária esta ação para registro na plataforma e para
que você, professor(a), acompanhe o desempenho dos alunos. Na tela principal
das VIDEOAULAS, é só clicar no botão VER DESEMPENHO ALUNOS e ter acesso
a esses registros. Esse filtro permite que o professor verifique quais alunos já
assistiram às videoaulas ou não.
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ATIVIDADES ESCOLARES
Nesta seção, você pode enviar materiais para seus alunos, lista de exercícios, slides
para estudo, mapas mentais etc. Clique em CRIAR TRABALHOS e preencha as
informações requeridas.
- TÍTULO: atribua um título à atividade a ser enviada;
- DESCRIÇÃO: breve descrição ou orientação para os seus alunos sobre a atividade;
- ESCOLHER ARQUIVO: clique e selecione o arquivo a ser enviado;
- ESCOLAS: clique e selecione a(s) escola(s) para a(s) qual(is) a atividade deve ser
enviada;
- TURMAS: clique e selecione a(s) turma(s) para a(s) qual(is) a atividade deve ser enviada;
- DISCIPLINA: selecione a disciplina que leciona, caso possua mais de uma, será exibida
uma lista com as disciplinas informadas no momento do seu cadastro.
- DATA DE INÍCIO E FIM DO TRABALHO: selecione o período que a atividade estará
disponível para seus alunos;
- PERMITIR ATIVIDADE COM ATRASO: permita que seus alunos enviem a atividade com
atraso;
- ATIVIDADE COM RETORNO: marque essa opção, caso espere receber de cada aluno
um retorno da atividade disponibilizada.
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SIMULADOS
Nesta seção, você pode gerar simulados para seus alunos, selecionando a(s) escola
e a(s) turma(s).
- ACERVO DE SIMULADOS: nesta área, acesse todos os simulados gerados por
você para as suas turmas. Acesse o desempenho dos seus alunos verificando os
acertos e os erros por questão. Na opção ACESSAR SIMULADO, confira também o
gabarito e os comentários das questões.
- GERAR SIMULADOS: nesta área, gere simulados para seus alunos, selecionando
suas turmas por escola(s), delimitando o número de questões e os assuntos a serem
contemplados, bem como a data de início e fim da resolução (período que estará
disponível para seus alunos). Você ainda pode gerar simulados personalizados para
cada turma, de acordo com seu planejamento.
- PROVAS ENEM: nesta seção, para você e seus alunos, estão disponíveis cadernos
de questões de provas do Enem anteriores, promovendo a prática de resolução de
questões como forma de estudo.
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EXERCÍCIOS
Seus alunos terão, nesta seção, diversas questões disponíveis, classificadas por
assunto. O desempenho não ficará disponível para você, professor(a), mas os
exercícios podem ser utilizados como suporte em suas aulas.
REDAÇÃO
Nesta seção, a partir de temas inéditos disponibilizados pela plataforma, os
estudantes poderão enviar suas produções textuais e receber a correção com
orientações e pontuação. Para os professores de redação, este é um ambiente para
avaliação das produções dos alunos e atribuição de pontuação por competência, de
acordo com a matriz de referência para redação do Enem.
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AULAS AO VIVO
Nesta seção, será disponibilizado um calendário de aulas ao vivo. Durante a transmissão
alunos podem interagir com os professores ministrantes enviando suas dúvidas.
ACOMPANHAMENTO
Nesta seção, é possível realizar a gestão dos alunos que estão cadastrados na
plataforma. Na área MEUS ALUNOS, consulte as atividades e desempenho dos
alunos por Área de Conhecimento e Disciplina. Na área MEU DESEMPENHO, um
histórico das suas atividades enquanto professor(a) será exibido, juntamente com um
desempenho detalhado por turma.
RANKING
Desempenho dos estudantes a partir das atividades desenvolvidas na plataforma.
O Ranking está disponível como forma de incentivar os estudantes a investirem nos
estudos. A plataforma é gamificada e os pontos conquistados pelos 10 primeiros
lugares poderão ser trocados por brindes na loja virtual.
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LOJA VIRTUAL
Área com produtos disponíveis que podem ser adquiridos por meio dos pontos
conquistados através da utilização dos recursos e da resolução das atividades da
plataforma.
FÓRUM
Espaço de estudo colaborativo para interação entre alunos e professores. Os
estudantes podem deixar dúvidas e comentários, levantando questões e discussões
a serem compartilhadas e debatidas com os colegas de turma e professores.
SUPORTE
Canal de comunicação dos usuários, caso tenham dúvidas ou encontrem alguma
dificuldade em relação ao uso de alguma das ferramentas da plataforma Revisa
Enem. O usuário preenche todos os campos do formulário, envia sua mensagem e a
equipe de suporte dá um retorno o mais breve possível.

