
 

 

Comunicado Nº 14/2021 

Pré-Médio e Ensino Médio 

Recife, 04 de março de 2021. 
 

PROPOSTA DAS OFICINAS DE REDAÇÃO  ENSINO MÉDIO  2021 
 

Prezadas Famílias: 

Estimados(as) Educandos(as): 
 

 Conscientes de que é função do Colégio zelar pela formação integral de seus(suas) educandos(as) 

 acadêmica, artística, cultural, espiritual, esportiva...  informamos a vocês o início de mais uma ação 

constitutiva do Projeto Rumo ao Enem/SSA/Vestibulares.   

 Trata-se das OFICINAS DE REDAÇÃO, que têm por objetivo oportunizar o aperfeiçoamento da 

competência escritora e o desenvolvimento de habilidades de comunicação escrita do(a) educando(a), 

tornando-o(a) apto(a) para: 
 

• demonstrar domínio da norma culta da língua escrita; 

• compreender a proposta de produção e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para 

desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo; 

• selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa 

de um ponto de vista; 

• demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da 

argumentação; 

• elaborar proposta de solução ou relatar experiência existente para o problema abordado, mostrando 

respeito aos valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. 

 

(1) DINÂMICA E METODOLOGIA DAS OFICINAS 
 

As Oficinas de Redação serão voltadas aos(às) educandos(as) de 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio, 

a partir do interesse demonstrado por cada um(a) deles(as) e/ou das indicações feitas pelas professoras 

de Produção Textual, considerando o desempenho apresentado por eles(as), nas atividades de produção 

escrita realizadas em sala de aula, tendo por base as competências explicitadas no Enem. 
 

• As aulas serão desenvolvidas, na modalidade on-line, através da exposição e discussão de temáticas 

atuais, levando em conta sua importância no cotidiano dos(as) educandos(as) e no meio social, 

seguidas da produção textual que são entregues para correção. Após a devolutiva para o(a) 

educando(a), a partir do diálogo e orientações do(a) professor(a), é feita a reescrita do texto. 
 

• Para os(as) educandos(as) de 1º e 2º anos, as aulas serão ministradas pela Professora Cláudia Zoraya 

Cavalcanti. 

Duração: março a novembro/2021 (Início: 11/03) 

Periodicidade: semanal (02 horas-aula), nas quintas-feiras, das 14h15 às 15h45, para o 1º ano, e das 

16h às 17h30, para o 2º ano. 



 

 

• Para os(as) educandos(as) do 3º ano, as aulas serão ministradas pela Professora Sandra Lima. 

Duração: março a outubro/2020 (Início: 10/03). 

Periodicidade: semanal (02 horas-aula), nas quartas-feiras, das 14h30 às 16h30. 

 

(2) ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO PELOS CORRETORES  NÚCLEO DE CORREÇÃO 

 

Como ação complementar a esta atividade, daremos início aos atendimentos individuais com os 

corretores que compõem a equipe do Núcleo de Correção para diálogo e orientações a partir das 

produções dos(as) educandos(as), também, na modalidade on-line. Esses atendimentos serão realizados, 

por agendamento, feito com as auxiliares pedagógicas. 

 

ANO/SÉRIE DIA HORÁRIO CORRETOR(A) 
RESPONSÁVEL PELO 

AGENDAMENTO 

1º ano 3ªs feiras 13h30 às 16h Thayrine Silva Rúbia Ramos 

2º ano 4ªs feiras 14h30 às 17h Humberto Silva Beatriz Santos 

3º ano 3ªs feiras 13h30 às 16h Diogo Barros Luana Santos 

 

Na certeza de que estas ações virão qualificar, cada vez mais, o processo de ensino-aprendizagem 

desenvolvido, queremos contar com o seu incentivo à participação de seu(sua) filho(a) 

____________________________________________________________________________, do ______ ano, 

turma ______ do Ensino Médio. 

                                                         

Cordialmente, 

 

Lucielma Ribeiro Ana Cristina R. Santos 

Vice-Diretora Educacional Coordenadora Pedagógica  NAP IV 
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OFICINAS DE REDAÇÃO 2021  ENSINO MÉDIO 

 

Nós, responsáveis pelo(a) educando(a) __________________________________________________ 

do ______ ano, turma ______ do Ensino Médio, autorizamos sua participação na Oficina de Redação. 

 

Recife, ______ de março de 2021. 

 

 

__________________________________ 

Assinatura dos Pais ou Responsável 


