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Circular Nº 15/2021                                                                                                             Manaus, 14 de junho de 2021. 
 
Ref.: Oficina de Redação  
 
Prezados Pais, boa tarde! 
 
          Com o objetivo de aperfeiçoar a escrita de redações no modelo do ENEM (Exame Nacional do Ensino 
Médio), desenvolver a capacidade de argumentar, solucionar problemas cotidianos e práticos, elaborar 
propostas de intervenção na realidade e apresentar ideias bem estruturadas, realizaremos ao longo do ano o 
Projeto Oficina de Redação, destinado aos alunos do Ensino Médio, sem qualquer ônus para os senhores, a partir 
deste mês.  
 
          A redação do Enem cobra a elaboração de uma dissertação argumentativa. As propostas são 
apresentadas aos candidatos a partir de uma coletânea de textos. Por isso, podemos afirmar que se trata de um 
exercício de interpretação de texto.  
 
          Durante a redação, o aluno deve saber posicionar-se em relação a um assunto, elaborando um texto que 
expresse o seu ponto de vista com base em argumentos pertinentes, que respeitem os direitos humanos. Além 
disso, a prova exige que o candidato elabore uma proposta de solução para o tema abordado, mostrando a sua 
capacidade de reflexão. Ou seja, ele deverá aplicar conhecimentos adquiridos não somente ao longo da vida 
escolar, mas também aqueles que resultam da própria experiência pessoal. 
 
          A proposta de redação no Enem é elaborada envolvendo textos que tratam sobre diferentes temas da 
atualidade, que estão sendo comentados e que são relevantes para a sociedade brasileira, apresentados como 
uma situação-problema para a qual o autor deverá propor intervenções. Estes temas devem abordar questões 
de ordem política, social, cultural ou científica, de acordo com o INEP, órgão do MEC responsável pela 
elaboração do exame. 
 
          Sendo assim, em virtude do atual momento em que vivemos e priorizando sempre a segurança de nossos 
alunos, faremos a Oficina de Redação de modo virtual. O aluno deverá acessar o tema proposto e os textos de 
apoio para a escrita da redação através da Plataforma Pontue http://app.pontue.com.br/. No ambiente da 
plataforma, deverá colocar seu login (e-mail institucional) e senha de acesso (123456). O aluno produzirá o texto 
em casa na folha padrão e o enviará pela própria plataforma, de forma on-line, anexando a foto da redação 
escrita. O aluno terá sua redação corrigida e avaliada pela equipe de professores corretores da Pontue a partir 
das cinco competências do ENEM no prazo máximo de até 5 dias após a entrega. Segue link com vários tutoriais 
que poderão auxiliar o aluno https://pontue.zendesk.com/hc/pt-br  
 
           A Oficina de Redação será quinzenal para os alunos da 3ª Série. Iniciaremos com o primeiro tema dia 15/06 
e a cada 15 dias nova proposta será solicitada. Em cada tema o aluno receberá uma nota (0,0 a 10,0). A nota de 
cada tema será somada e dividida pelo número de temas que o aluno fez no trimestre. Essa média será a AV04 
do trimestre da disciplina de Redação. 
 
          Esperamos melhorar significativamente o desempenho de nossos alunos nessa prova que é decisiva para 
a aprovação e ingresso nas Universidades Públicas do País. 
 
          Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos. 
 

Atenciosamente, 
A Coordenação Pedagógica 
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