
Tutorial do Aplicativo

Corrige



Manual de correção da Prova Paraná

Aplicativo Corrige

O APP Corrige é um aplicativo destinado aos professores da rede de ensino do Paraná. Tem como 
objetivos simplificar o trabalho das escolas e beneficiar a gestão pedagógica, com uma 
ferramenta que otimiza o tempo dedicado à correção de provas. Seus requisitos para utilização 
são: acesso à internet e aceitação das permissões de uso de câmera.

Funciona exclusivamente em aparelhos com sistema operacional Android com versão mínima 
10.0 de 2019.

DTI - Diretoria de Tecnologia e inovação
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AUTENTICAÇÃO
AUTENTICAÇÃO

Passo 1 - Abra o aplicativo.

Passo 2 - Escolha a opção de login “Central de Segurança”



Atenção
 O dispositivo precisa estar conectado à internet para baixar as 

informações das turmas, provas, alunos e envio das respostas ao 
servidor

 Serão listadas as escolas vinculadas ao perfil do servidor.



NAVEGAÇÃO
NAVEGAÇÃO

Passo 3 - Clique na escola desejada.

Passo 4 - Clique na turma desejada.

Passo 5 - Verifique se o cartão 
resposta possui um ou dois 
QRCodes.

Passo 6 - Clique na prova que será 
corrigida.



Atenção
 A escolha da prova errada gerará erros 

na leitura do QRCode e impossibilitará o 
envio das respostas dos gabaritos.



SELEÇÃO
SELEÇÃO

Passo 7 - Clique no nome do aluno que deseja corrigir o 
cartão resposta .



Atenção
 A opção corrigir em ordem realiza a identificação dos alunos 

com pendencia de correção, envia a informação para a tela 
seguinte e fica em ciclo: leitura de QRCode, gabarito, 
confirmação e envio das respostas. Encerrando apenas com a 
finalização de todas correções pendentes

 O clique no cartão específico do aluno direciona para a leitura 
do QRCode e, em seguida, para a leitura do gabarito. Por fim, 
após a confirmação das repostas, retornará para a tela com a 
lista dos alunos da turma selecionada.



ESCOLAS PILOTO
ESCOLAS PILOTO

Importante: Em caso de Escolas Piloto, em que o 
gabarito possui dois QRCodes, o escaneamento deve 
ocorrer de forma intermitente, um após o outro. 



Neste caso, ocorrerá alteração no fluxo do aplicativo, 
não havendo necessidade de selecionar prova e aluno.



Etapas escaneamento:

QRCode da Prova -> QRCode Aluno -> Cartão Resposta 




LEITURA
LEITURA

Passo 8 - Enquadra o QRCode (validador da 
prova) presente no cabeçalho. 



Passo 9 - Realiza a leitura do gabarito 
enquadrando, o máximo possível, o limite 
contendo as respostas e a máscara que direciona 
a leitura. 



Importante: Sempre confira se o aluno que o Aplicativo 
fará a correção é o mesmo do cartão resposta. Caso ele 
não tenha comparecido na avaliação, toque no botão 
“Faltou”.           



LEITURA
LEITURA

EXEMPLO 1 - A moldura retangular do 
gabarito não está enquadrada. 



EXEMPLO 2 - É necessário enquadrar o 
retângulo envolvendo gabarito e não folha 
inteira.



EXEMPLO 3 - O gabarito precisa estar em 
superfície plana.  




CERTO
CERTO

O algoritmo que realiza a leitura das respostas 
precisa reconhecer o retângulo que envolve o 
gabarito para seguir com as validações e cálculos 
matemáticos do posicionamento das alternativas 
assinaladas pelo aluno.



VERIFICAÇÃO E CONFIRMAÇÃO
VERIFICAÇÃO E CONFIRMAÇÃO 

Passo 10 - Verificando e validando a leitura do 
gabarito. clique em “CONFIRMAR RESPOSTAS”. Do 
contrário, clique em “NOVA LEITURA”. 



Passo 11 - Na tela final de Confirmação do resultado, 
aparecerá a imagem espelhada do gabarito para 
última validação. Clique em “SALVAR RESULTADO” 
ou, havendo divergência, clique em “ALTERAR 
RESPOSTAS”.



Baixe agora no

Clique Aqui!

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.seed.corrige_vs2

