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Orientações básicas para redação do ENEM

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade
Curricular Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto

Linguagens e suas Tecnologias

Componentes curriculares relacionados

Língua Portuguesa, Sociologia

Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade Curricular

[LGG01IF] Examinar a estrutura, a organização e as relações de sentido presentes em
discursos, empregando estratégias de investigação científica para aprofundar
conhecimentos acerca de diversas manifestações culturais modernas e contemporâneas,
em língua pátria e/ou estrangeira, perpassando diferentes formas de linguagem, a fim de
ampliar o repertório científico-cultural para o desenvolvimento de um olhar crítico, ético e
sensível à diversidade de formas de expressão artística e literária.
[LGG02IF] Utilizar informações acerca da língua pátria e/ou de língua estrangeira,
abrangendo as respectivas produções literárias, artísticas e corporais, bem como a
multiplicidade de manifestações sociais que emergem de grupos culturais diversos, a fim de
elaborar argumentos que sustentem hipóteses sobre a estrutura, o funcionamento e as
intencionalidades de discursos variados, além de posicionar-se de forma crítica, sensível,
ética e propositiva diante das diferentes linguagens.

Estratégia de aprendizagem

Atividades de verificação das aprendizagens, Aula expositiva e/ou dialogada, Aulas
orientadas, Avaliação para as aprendizagens, Debates e/ou discussões considerando a
participação do estudante, Dissertação ou resumos, Elaboração de fichamento, Ensino com
pesquisa, Ensino individualizado, Estudo de texto, Júri simulado e/ou esquete e/ou teatro
sobre temáticas em estudo, Leitura textual de gêneros e temas diversos em sala ou na
biblioteca, Lista de discussão por meios digitais, Mapa conceitual, Mesa redonda, Oficinas
sobre o conteúdo abordado na aula, Produção de texto, Sala de aula invertida, Tempestade
cerebral (Brainstorming), Utilização de plataforma digital

Recursos materiais necessários

Livro didático
Gramática
Manual de redação
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Quadro branco
Computador com acesso à internet e mídias digitais

Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular

Investigação Científica, Processos Criativos

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada

1. Escolher um tema atual com bastante recorrência no noticiário
2. Selecionar algumas notícias e compartilhar com os alunos 3. Promover um debate sobre
o assunto e anotar os elementos relevantes –
pronunciamento, estatísticas, pontos de vistas, exemplos etc.
4. Apresentar os elementos da redação – introdução, desenvolvimento e
conclusão (cada elemento em uma aula específica).
5. Apresentar os elementos coesivos e seus significados: Conectivos e
Conjunções.
6. Utilizando as anotações do debate realizar com os alunos uma redação com
toda a classe aplicando e exemplificando os elementos da redação e dos
parágrafos bem como os conectivos e conjunções estudados.
7. Escolher um novo tema para um novo debate8. Propor uma nova redação, mas dessa vez
os alunos farão sozinhos
9. Avaliar as redações e promover a reescrita de uma delas, em classe, sob
autorização do aluno que a fez
10.Convidar um professor que tenha se destacado no ensino de textos
dissertativos-argumentativos para o Enem, profissional ou pessoa aprovada
com louvor em concurso que tenha prova escrita semelhante para contribuir
com sua prática nesse processo.

Estratégias de avaliação do estudante
Avaliar a segunda proposta de produção de cada aluno e a evolução na reescrita
após intervenção individual. Autoavaliação do desenvolvimento e evolução dos
textos produzidos.

Referências
PLATÃO & FIORIN. Para Entender o Texto. Leitura e Redação. 17 ed. Ed Ática
PESTANA, Fernando. A Gramática para Concursos Públicos. 4 ed. Ed Método
(especificamente o capítulo sobre conjunções)
https://blog.imaginie.com.br/repertorio-sociocultural/
https://www.estudopratico.com.br/palavras-frases-para-comecar-redacao/
https://querobolsa.com.br/revista/e-book-guia-completo-sobre-a-redacao-do-enem
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Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem

yreneamado@gmail.com
Irene Amado Teixeira Barbosa
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