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PROJETO DE REDAÇÃO  PARA O PAS E ENEM NO CEMUB.

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

Linguagens e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

Componentes curriculares relacionados

Filosofia, Geografia, História, 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.
[LGG05IF] Utilizar recursos expressivos presentes em diversas linguagens, ampliando
repertório acerca de manifestações linguísticas, corporais, estéticas e culturais, mobilizando
esses conhecimentos para engajar-se em iniciativas criativas de interesse individual e/ou
coletivo.
[LGG09IF] Analisar ações de mediação e intervenção sociocultural e ambiental, mobilizando
conhecimentos sobre as diversas linguagens e concebendo soluções viáveis para questões
sociais e ambientais.
[LGG11IF] Organizar repertório pessoal acerca das diversas linguagens, favorecendo a
escolha de conhecimentos que contribuam para o planejamento de iniciativas e/ou
empreendimentos de interesse individual e/ou coletivo; fomentando a participação juvenil e a
iniciativa empreendedora.

Estratégia de aprendizagem

Atividades de fixação, Atividades de verificação das aprendizagens, Aula expositiva e/ou
dialogada, Aulas orientadas, Blogs e redes sociais, Debates e/ou discussões considerando a
participação do estudante, Dinâmica de grupos, Dissertação ou resumos, Elaboração de
fichamento, Ensino em pequenos grupos, Estudo de texto, Estudo dirigido,
Exposições/excursões e visitas, Filmes e vídeos, Jogos lúdicos e interativos, Mesa redonda,
Produção de texto

Recursos materiais necessários
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- Aparelho de som ou datashow ;
- Biblioteca;
- Sala de Informática.

Como será a oferta do Itinerário Formativo?

Eletiva Orientada

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

Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada

O projeto de leitura e redação tem como subsídio os conteúdos específicos de interpretação
de textos e produção textual para o PAS/ ENEM. A explanação dos conteúdos será
desenvolvido pelo professor regente, de forma qualitativa, utilizando-se de metodologias e
estratégias de leitura e escrita, exigidas no PAS/ ENEM, objetivando um resultado positivo.
Os critérios de correção da redação do ENEM serão amplamente explanados e trabalhados
em sala, de modo que os alunos tenham domínio e conhecimento pleno dos mesmos. As
normas e padrões exigidos no PAS também serão rigorosamente explorados no decorrer de
todo o projeto, de maneira que o aluno tenha êxito nas provas de redação/ interpretação de
texto.
A execução do projeto ocorrerá em casa (com atividades extra classe), na sala de aula, com
aula expositiva, utilizando Datashow, notebook, vídeos, slides, questionários, produção de
textos (na sala de informática, na biblioteca da escola). Será abordado com os alunos temas
constantes e atuais, bem como debates, atividades escritas acerca do falado, produções
textuais, estudo e interpretação de músicas e textos propostos no PAS/ ENEM.
Haverá ainda produções de textos individuais e em grupo, em que os alunos irão expor aos

demais colegas de sala, em forma de seminários, utilizando os recursos tecnológicos da
escola (Datashow), por exemplo, desenvolvendo assim a capacidade de interpretação
textual e eloquência. Vale ressaltar que o debatido, lido em sala, se transformará em
redação, por isso mesmo o projeto trata da leitura e  da produção textual.

Estratégias de avaliação do estudante
O aluno produzirá textos, além de apresentação de seminários, debates, acerca de temas
lidos, relevantes à sociedade, para desenvolverem o senso crítico e o domínio da produção
textual. As redações serão corrigidas com base nas cinco competências expressas na Matriz
do ENEM e traduzidas para uma situação específica de produção de texto. Os quesitos/
competências exigidas nos textos do PAS também serão amplamente considerados no
momento da correção.
- O resultado deste projeto será publicado no Blog de Redação, idealizado e organizado pelo
professor regente.
Estratégias de avaliação do estudante
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Referências
Perrenoud, Philippe A Pedagogia na Escola das Diferenças 2. ed. Ano 2001 Spink, Mary
Jane O Conhecimento no Cotidiano 3... Ano 2004
Spink, Mary Jane Práticas Discursivas e Produção de Sentidos no Cotidiano 3. ed. Ano 2004
Cândido, Antonio Na sala de aula 8. ed. Ano 2000
Cândido, Antonio Caderno de Análise Literária 6. ed. Ano 2000
Matriz curricular do ENEM/ PAS.

Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem

karina.cabral@edu.se.df.gov.br
Karina de Jesus Cabral Caetano.
CEM 01 N BANDEIRANTE


