
Capacitação de alunos do 3º ano do Ensino Médio do CTUR às cinco 
competências da redação do ENEM 

 

1. APRESENTAÇÃO  

Este projeto tem por objetivo auxiliar os alunos do terceiro ano do Ensino Médio do               

Colégio Técnico da UFRRJ nos estudos de Redação, de modo que estes estejam mais              

preparados para a realização da prova do ENEM 2020 e para os demais exames externos que                

prestarão em breve. 

Os responsáveis por desenvolver o projeto e corrigir as atividades enviadas pelos            

alunos, sob a supervisão do professor Leonardo Barros Medeiros, serão os seguintes bolsistas             

e voluntários do PIBID, alunos de Letras da UFRRJ: 

- Amanda Gonçalves de Farias, 5º período;  

- Arlley Weslley Ferreira do Nascimento, 3º período; 

- Beatriz Machado Avila, 6º período;  

- Hélio C. Neto, 2º período; 

- João Victor Moureau de Souza, 5º período; 

- Lívia Calixto da Silva, 4º período; 

- Matheus Victor Alves Pereira, 6º período; 

- Rebeca Mariana Lopes Arinelli, 5º período; 

- Samara Meireles Vieira, 4º período. 

 

2. OBJETIVOS 

Aperfeiçoar as habilidades dos discentes do 3º ano do CTUR na produção de textos de               

tipo dissertativo-argumentativo, através da prática das cinco competências cobradas na prova           

de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

3. METODOLOGIA 

Os bolsistas e voluntários do Pibid serão responsáveis pela (1) escolha do tema, (2)              

seleção dos textos motivadores e (3) correção de cada redação. Haverá um tema de redação               

por semana. Os textos dissertativos-argumentativos elaborados pelos discentes do CTUR                 

deverão ser enviados para o e-mail pibidctur2020@gmail.com. Os textos serão apreciados,                 

corrigidos e reenviados aos discentes, no prazo de 3 dias úteis, pelos bolsistas e voluntários                             

do PIBID divididos em grupos de 3 alunos. 

mailto:pibidctur2020@gmail.com


 

4. CRONOGRAMA 

 
 
Público-alvo: Alunos do 3° ano do Ensino Médio do Colégio Técnico da UFRRJ 
 

Data Atividade 

07/12 Apresentação da proposta 

08/12 Implementação 

14/12 - 18/12 Primeira Semana 

21/12 - 28/12 Segunda Semana 

28/12 - 04/01 Terceira Semana 

04/01 - 09/01 Quarta Semana 

12/01 - 16/01 Quinta Semana 

17/01 Prova Enem 


