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Olá, bem-vindos à Guten! 

Nós somos uma plataforma de leitura digital que 

trabalha conteúdo jornalístico semanal por meio de 

atividades pedagógicas gamificadas. 
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Você pode navegar 
por esse sumário, 
clicando em cada 

seção para ir 
diretamente à página 

correspondente.



Você consegue acessar a Guten de duas 

maneiras: pelo nosso site ou pelo nosso 

aplicativo.

Acessando a 
plataforma



Acessando a plataforma | Primeiro acesso
Você deve acessar o site www.gutennews.com.br e clicar na opção ACESSAR. 

http://www.gutennews.com.br


Acessando a plataforma | Primeiro acesso

Na tela de login, insira os dados de acesso fornecidos pela escola e clique na opção ENTRAR.

Se você utilizar conta Google ou Microsoft, clique em login com o Google ou login com o Office 365 e insira o seu e-mail e senha. 



Acessando a plataforma | Primeiro acesso



Acessando a plataforma | Primeiro acesso



Os itens com o símbolo 
de cadeado são 

liberados quando você 
atingir a quantidade de 

moedas necessárias 
para comprá-los.

Acessando a plataforma | Primeiro acesso

Em seguida, monte o seu avatar escolhendo os itens de sua preferência. Lembrando que o avatar poderá ser editado e 

atualizado a qualquer momento, clicando no menu CONQUISTAS, no lado esquerdo da tela.



Nas próximas páginas, vamos explorar as diferentes 

funcionalidades e ferramentas disponíveis na nossa 

plataforma. :)

Guten News



Guten News | Destaques

Na tela de DESTAQUES, os cadernos jornalísticos são agrupados em diferentes fileiras. Na primeira delas, você encontra as 

últimas matérias publicadas. Para acessar um conteúdo, você só precisa clicar em cima da foto correspondente.



Os corações abaixo de 
cada atividade indicam a 
quantidade de tentativas 

disponíveis.

Guten News | Como acessar um caderno?

Para abrir um caderno, selecione a foto correspondente e, em seguida, clique em ACESSAR AGORA.



Este símbolo 
indica que a 

atividade é uma 
produção de 

texto.

Já este ícone 
simboliza que a 

tarefa é um quiz, 
com questões de 
múltipla escolha. 

Você tem duas 
tentativas para 

concluí-lo.

Guten News | Como acessar um caderno?

Ao clicar em cada círculo, você abre uma atividade do caderno. Recomendamos que você comece a responder à tarefa da 

esquerda para a direita. Assim, realizará os exercícios de forma sequenciada. 



Quando termina o prazo 
de uma atividade, a data 

fica em vermelho e com o 
ícone representando um 

ponto de exclamação, 
para indicar que é uma 

atividade vencida.

Guten News | Tarefas

No menu TAREFAS,  são listados os cadernos e as indicações das datas de término das tarefas atribuídas pelo professor. Nos 

exercícios que envolvem jogos, você tem até duas tentativas para responder. Já nas atividades de produção de texto, é possível 

salvar e continuar o exercício quantas vezes você desejar.



Sempre que uma 
atividade for corrigida 

pelo seu professor, 
você receberá um 

alerta e poderá 
acessá-la, clicando 
diretamente neste 

link.

Guten News | Produções

Todos os textos criados na plataforma ficam reunidos na aba PRODUÇÕES. Nela, você pode acompanhar o status da 

atividade: se está aguardando correção ou se já foi corrigida pelo professor. 



Guten News | Busca

Você pode pesquisar conteúdos no Guten News digitando uma palavra-chave no campo de busca, localizado na parte superior 

da tela. Já na página de resultados, você pode utilizar algumas opções de filtro para tornar a sua busca ainda mais específica.



Guten News | Coleções

Em COLEÇÕES, os cadernos são apresentados em pastas com os temas a que são relacionados. É uma forma mais fácil de você 

encontrar todos os conteúdos sobre um tema e se aprofundar no assunto.



Todos os troféus 
geram moedas, 
que podem ser 

usadas para 
comprar itens 

novos para o seu 
avatar.

Guten News | Conquistas

Na seção CONQUISTAS, você pode editar o seu avatar e acompanhar alguns dados de uso da plataforma, como a quantidade 

de textos lidos e os pontos necessários para mudar de nível. Além disso, no lado direito, ficam expostos os troféus, que são 

títulos conquistados ao ler uma reportagem, ao fazer uma sequência de atividades específicas ou ao ler um determinado 

número de textos. 

A única forma de 
conseguir moedas é por 
meio da conquista de 
pontos ou de troféus. 
Você descobre quantos 
pontos ganhou nas 
atividades ao concluí-las. 
Os pontos obtidos são 
transformados em 
moedas.



Guten News | Antenados

Todos os alunos podem escrever as suas sugestões de matérias na seção ANTENADOS. Nesta tela, selecione o botão verde 

PARTICIPAR e, em seguida, digite a sua ideia de tema na caixa de texto. Caso a sua sugestão seja escolhida pelo nosso editor, 

seu nome será destacado no texto, como agradecimento pela sua contribuição.



Guten News | Configurações

Em CONFIGURAÇÕES,  é possível editar os seus interesses favoritos na plataforma; assim, essas temáticas ficarão visíveis 

para você na seção MEUS INTERESSES na tela inicial. Além disso, você pode verificar alguns dados do seu cadastro e realizar 

dois ajustes: ativar/desativar efeitos sonoros e tela cheia. Para deslogar da plataforma, selecione o botão SAIR.



Envie um e-mail para: 

sac@gutennews.com.br

Ou:

jean.otoni@santoagostinho.com.br

Ou uma mensagem para o nosso WhatsApp:

(11) 93057-6637

Ainda com dúvidas?

mailto:sac@gutennews.com.br
mailto:jean.otoni@santoagostinho.com.br



