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                                           Teresina (PI), 23 de Abril de 2020. 

SENHORES PAIS OU RESPONSÁVEIS – ALUNOS DA 3ª SÉRIE E CURSO PRÉ-ENEM, 

PROPOSTA 
 

Quando o assunto é Redação do Enem, os estudantes já ficam preocupados só de pensar no trabalho e na dificuldade 

em elaborar um bom texto para conseguir uma nota satisfatória. Afinal, a Redação é muito importante para compor a nota 
final do exame. 

Sabendo da importância dessa nota, estamos incluindo em nossas ações pedagógicas neste período de afastamento o 

PROJETO REDAÇÃO ON - LINE. Trata-se de uma proposta em que os alunos da 3ª série do Ensino Médio e Curso Pré-vestibular 

poderão continuar praticando e produzindo seus textos. Afinal de contas, para se chegar a um texto de qualidade e merecedor 

de notas expressivas, o aluno tem que ter uma boa prática sempre com acompanhamento do Professor. 

 

PÚBLICO ALVO 
 

 Alunos da 3ª Série do Ensino Médio e Curso Pré-Enem. 

 

DINÂMICA DO PROJETO 
 

1. O aluno receberá  a proposta da Redação; 

2. As  propostas de Redação serão enviadas periodicamente com as datas especificadas; 

3. A folha  para a produção do texto  estará disponível no aplicativo CPI. Basta o aluno imprimir e produzir seu texto; 

4. Após redigir seu texto, o aluno deverá baixar em seu celular o aplicativo ADOBE SCAN, em seguida escanear seu texto e 

enviar para o e-mail cpisasdigital@gmail.com em data a ser marcada pela Coordenação; 

5. Identifique sua Redação com nome completo, série, turma e unidade;  

6.  A correção será feita pela equipe de corretores da Escola. O aluno receberá, pelo seu e-mail, a Redação devidamente 

corrigida; 

7. A cada Proposta de Redação que for passada para os alunos, iremos informar todos os detalhes a respeito do envio e 

devolução do texto. 

 

ENVIO DA 1ª PROPOSTA 
 

A primeira proposta de Redação  seguirá as exigências abaixo: 

 Data de envio da Primeira Proposta – 23 de Abril de 2020 (Quinta-feira); 

 Período de Produção do Texto – De 23 a 29 de Abril de 2020 (Quarta-feira); 

 Envio do texto produzido pelo aluno – até 29 de Abril de 2020 (Quarta-feira). 
 

PLANTÃO DE DÚVIDAS  

GESTOR (A) SEGMENTO  CONTATO 

Profª Cleide  Ensino Médio e Curso Pré-vestibular 9 9425 - 7525 

Profº Jofran  Ensino Fundamental Anos Finais  e  Ensino Médio  9 9482 - 0667 

Profª Morgana  Ensino Fundamental Anos Finais  e Ensino Médio 9 9982 – 8009 

Profª Suelda  Ensino Médio e Curso Pré-vestibular 9 9931 - 4069 
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PROPOSTA DE REDAÇÃO  
 
 Proposta 1 
 

Com base na leitura dos textos motivadores, redija um texto em prosa, do tipo dissertativo-argumentativo, 

sobre o tema A importância da conservação de patrimônios históricos e culturais brasileiros para a 
manutenção e perpetuação dos valores cidadãos. Ao desenvolver o tema proposto, procure utilizar os 

conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação. Depois de selecionar, organizar e relacionar os argumentos, 

fatos e opiniões apresentados em defesa de seu ponto de vista, elabore uma proposta de ação social. 

 
 Texto 1 

“O patrimônio cultural é o que nos une” 
 

“Quando a gente fala sobre patrimônio, estamos discutindo aquilo que é comum a mim e a você. O que nos 

une como sociedade”. Com essa frase, Luiz Fernando de Almeida, curador da exposição “A Construção do 

Patrimônio”, explica a importância dessa discussão no Brasil atualmente. A mostra comemora os 80 anos do 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), e tenta mostrar o que mudou ao longo dos anos ao se 

considerar o que deve ser preservado, e a relação entre o patrimônio e a identidade de um povo. 

“Uma reflexão sobre a ideia de patrimônio é uma das mais potentes metáforas dos brutais desafios que 

vivemos no nosso tempo, diante da dificuldade e necessidade de projetar o nosso futuro”, diz Luiz Fernando de 

Almeida. É algo que tem muito mais relação com o presente do que com o passado. A preservação do patrimônio, 

diz ele, hoje é encarada como uma questão de direito social. 

 

Disponível em: https://epocanegocios.globo.com/Vida. Acesso em: 13 jun. 2019. (adaptado) 

 

 Texto 2 
E assim, em janeiro de 2019, foi extinto o Ministério da Cultura 

 

Não há justificativa plausível para a fusão do MinC com quaisquer outra pasta de Estado. Em primeiro lugar, 

não cabe a alegação de economicidade, porque hoje, o Ministério gasta, em matéria de custeio, quase nada do 

orçamento da União. Ele já é, portanto, por si só, supereconômico. 

No mundo moderno, o Ministério da Cultura tem papel holístico decisivo junto às outras esferas de governo e 

assim atua de forma exemplar. O músico e ex-ministro Gilberto Gil trouxe à mesa a questão da tridimensionalidade 

da cultura, entendida nas dimensões econômica, social e simbólica. Montado este tripé, o desenho do protagonismo 

da cultura é visível e imprescindível. 

A formalização de um ministério dedicado exclusivamente à cultura não foi um acidente de percurso. Ela veio 

para atender à demanda da enorme diversidade desta área. A cultura já viveu décadas acoplada à educação e foi 

necessária a separação por razões muito bem fundamentadas. Entre elas, o alegado para este retrocesso: 

economia. Não se faz economia ao juntar essas áreas. Ao contrário – se faz economia ao incentivar esse setor que 

é hoje, um dos que mais cresce, gera empregos e impostos. A Economia Criativa da Cultura devolve à sociedade, 

em termos de impostos, negócios e empregos, cerca de 2,64% do PIB, ou seja, R$ 10,5 bilhões de impostos 

federais diretos, 1 milhão de empregos formais e 9,1% de taxa média anual de crescimento no período 2012/2016, 

segundo dados oficiais. Para que todos entendam mais claramente: os eventos aprovados na Lei Rouanet e 

patrocinados por empresas são um investimento que devolvem à sociedade recursos na ordem de 1 para 150 reais. 

É muita coisa! 

 

Disponível em: https://blogs.oglobo.globo.com/afonso-borges/. Acesso em: 12 jun. 2019. (adaptado) 
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Texto 3 
 

Fogo destrói Museu Nacional, o mais antigo centro de ciência do país 
 

Um incêndio de grandes proporções destruiu o acervo do Museu Nacional, na zona norte do Rio de Janeiro. 

Especializado em história natural e mais antigo centro de ciência do País, o Museu Nacional completou 200 anos 

em junho em meio a uma situação de abandono. Não houve feridos. O diretor de Preservação do Museu Nacional 

do Rio de Janeiro, João Carlos Nara, afirmou que o incêndio causou um “dano irreparável” ao acervo e às pesquisas 

nacionais. De acordo com João Carlos Nara, a equipe de administração do Museu Nacional aguardava o fim do 

período eleitoral para iniciar as obras de preservação da infraestrutura do prédio. “É tudo muito antigo. O sistema de 

água e o material, tudo tem muitos anos. Havia uma trinca nas laterais. Isso é ameaça constante”, disse o diretor. O 

Museu Nacional, vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), é a mais antiga instituição científica 

do Brasil e um dos maiores museus de história natural e de antropologia das Américas. Serviu como Palácio da 

família real portuguesa entre 1808 e 1821. O edifício é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (Iphan) desde 1938. 

 

Disponível em: https://www.metropoles.com/brasil/ Acesso em: 15 jun. 2019. (adaptado) 
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NOTA  POR COMPETÊNCIA 

COMP. I COMP. II COMP. III COMP. IV COMP. V 

NOTA 

Comentário de correção: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

FOLHA DEFINITIVA 
 

ALUNO(A):  _________________________________________ SÉRIE/TURMA: ____________ 

Data: _____/_____/_____. 
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COLÉGIO CPI 

 

 
 

 COMPETÊNCIAS NÍVEIS 

I - Demonstrar domínio da 

modalidade  escrita formal da 

Língua Portuguesa. 

 

0. Demonstra desconhecimento da modalidade escrita formal da Língua Portuguesa. 

40. Demonstra domínio precário da modalidade escrita formal da Língua Portuguesa, de forma sistemática, com diversificados e 

frequentes desvios gramaticais, de escolha de registros e de convenções da escrita.       

80. Demonstra domínio insuficiente da modalidade escrita formal da Língua Portuguesa, com muitos desvios gramaticais de 

escolha de registro e de convenções da escrita. 

120. Demonstra domínio mediano da modalidade escrita formal da Língua Portuguesa e de escolha de registro, com alguns desvios 

gramaticais e de convenções da escrita. 

160.  Demonstra bom domínio da escrita formal da Língua Portuguesa e de escolha de registro, com poucos desvios gramaticais e 

de convenções da escrita. 

200. Demonstra excelente domínio da escrita formal da Língua Portuguesa e de escolha de registro.  Desvios gramaticais ou de 

convenções da escrita serão aceitos apenas como excepcionalidade e quando não caracterizem reincidência. 

II – Compreender a proposta 

de redação e aplicar 

conceitos das várias áreas de 

conhecimento para 

desenvolver o tema, dentro 

dos limites estruturais do 

texto dissertativo-

argumentativo em prosa. 

0. Fuga ao tema / não atendimento à estrutura dissertativo-argumentativa. 

40. Apresenta o assunto, tangenciando o tema, ou demonstra domínio precário do texto dissertativo-argumentativo, com traços 

constantes de outros tipos textuais. 

80. Desenvolve o tema recorrendo à cópia de trechos dos textos motivadores ou apresenta domínio insuficiente do texto 

dissertativo-argumentativo, não atendendo à estrutura com proposição, argumentação e conclusão. 

120. Desenvolve o tema por meio de argumentação previsível e apresenta domínio mediano do texto dissertativo-argumentativo, 

com proposição, argumentação e conclusão. 

160. Desenvolve o tema por meio de argumentação consistente e apresenta bom domínio do texto dissertativo argumentativo, com 

proposição, argumentação e conclusão. 

200. Desenvolve o tema por meio de argumentação consistente, a partir de um repertório sociocultural produtivo, e apresenta 

excelente domínio do texto dissertativo-argumentativo.  

III – Selecionar, relacionar, 

organizar e interpretar 

informações, fatos, opiniões e 

argumentos em defesa de um 

ponto de vista. 

0. Apresenta informações, fatos e opiniões não relacionados ao tema e sem defesa de um ponto de vista. 

40. Apresenta informações, fatos e opiniões pouco relacionados ao tema ou incoerentes e sem defesa de um ponto de vista. 

80. Apresenta informações, fatos, opiniões relacionados ao tema, mas desorganizados ou contraditórios  e limitados aos 

argumentos dos textos motivadores  em defesa de um ponto de vista. 

120. Apresenta informações, fatos, opiniões relacionados ao tema, limitados aos argumentos dos textos motivadores e pouco 

organizados, em defesa de um ponto de vista. 

160. Apresenta informações, fatos, opiniões relacionados ao tema, de forma organizada, com indícios de autoria, em defesa de um 

ponto de vista 

200. Apresenta informações, fatos, opiniões relacionados ao tema proposto, de forma consistente e organizada, configurando 

autoria, em defesa de um ponto de vista. 

IV – Demonstrar 

conhecimento dos 

mecanismos linguísticos 

necessários para a 

construção da argumentação. 

0. Ausência de marcas de articulação, resultando em fragmentação das ideias. 

40. Articula as partes do texto de forma precária. 

80. Articula as partes do texto, de forma insuficiente, com muitas inadequações, e apresenta repertório limitado de recursos 

coesivos. 

120. Articula as partes do texto, de forma mediana, com inadequações e apresenta repertório pouco diversificado de recursos 

coesivos. 

160. Articula as partes do texto com poucas inadequações e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. 

200. Articula bem as partes do texto e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos 

V – Elaborar proposta de 

solução para o problema 

abordado, respeitando os 

valores humanos. 

0. Não apresenta proposta de intervenção ou apresenta proposta não relacionada ao tema ou ao assunto. 

40. Apresenta proposta de intervenção vaga, precária ou relacionada apenas ao assunto. 

80. Elabora, de forma insuficiente, proposta de intervenção relacionada ao tema ou não articulada com a discussão desenvolvida 

no texto. 

120. Elabora, de forma mediana, a proposta de intervenção relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. 

160. Elabora bem proposta de intervenção relacionada ao tema e bem articulada à discussão desenvolvida no texto. 

200. Elabora muito bem proposta de intervenção, detalhada, relacionada ao tema e bem articulada à discussão desenvolvida no 

texto. 

 

I. CORREÇÃO ORTOGRÁFICO-GRAMATICAL 

1. Acentuação 

2. Pontuação 

3. Ortografia 

4. Notações Léxicas 

5. Translineação 

6. Rasura 

7. Imprecisão vocabular 

8. Construção sintática 

9. Legibilidade 

10. Margem Lateral 

11. Maiúscula/Minúscula 

12. Repetição/Omissão Acidental de Palavras 

13. Paralelismo 

14. Concordância Nominal /Verbal 

15. Colocação Pronominal 

16. Oralidade/Coloquialismo/Gíria 

17. Regência Nominal/Verbal 

 

II. ADEQUAÇÃO AO TEMA E AO TIPO TEXTUAL 

18. Desvio do Foco Temático 

19. Limitação ao Senso Comum 

20. Tangenciamento  

21. Cópia dos textos motivadores 

22. Inadequação ao tipo textual 

23. Paráfrase 

24. Uso superficial de repertório sociocultural 

25. Proposição, argumentação e conclusão 

 

III. SELEÇÃO E ORGANIZAÇÃO ARGUMENTATIVA 

26. Argumentação Descontextualizada 

27. Argumentação Externa 

28. Argumentação Inválida 

29. Argumentação Incompleta 

30. Clareza 

31. Construção da tese 

32. Coesão Semântica 

33. Hierarquia das informações 

34. Expressão Clichê 

35. Fuga do Tema 

36. Ideia Vaga 

37. Ideia sem Complementação 

38. Não contradição 

39. Informatividade 

40. Palavra Inadequada 

41. Raciocínio Interrompido 

42. Tautologia / Redundância 

43. Generalização 

44. Citação marcado / Não-Marcado  

 

IV. COESÃO TEXTUAL  

45. Ambiguidade 

46. Coesão: ausência/repetição 

47. Falta de Sujeito 

48. Falta de Complemento 

49. Operador argumentativo 

50. Mecanismo de retomada 

51. Ordenação Sintática dos Temas 

52. Repetição de ideias 

53. Imprecisão referencial 

54. Concisão 

55. Construção do parágrafo/unidade 

56. Paragrafação 

57. Trecho Mal Estruturado 

58. Mudança da Voz Discursiva 

 

V. ADEQUAÇÃO DA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

59. Intervenção Não Articulada com tema/com argumentação 

60. Intervenção Externa 

61. Intervenção Inadequada 

62. Intervenção Vaga 

63. Desrespeito aos Valores Humanos 

64. Ação 

65. Agente 

66. Modo/meio 

67. Detalhamento 

68. Finalidade 

69. Desrespeito à diversidade 

70. Detalhamento 
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