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Esse curso destina-se a professores de 

Língua Portuguesa das escolas públicas e 

particulares, bem como a  professores de 

outras disciplinas que se interessem pelos 

processos de escrita. Composto de 5 ofici-

nas, organizadas para tratar desse gêne-

ro textual em seus critérios de elaboração 

e de correção, o curso pretende discutir os 

principais problemas que impactam a 

produção textual dos alunos nesse gênero, 

analisando-os na perspectiva dos 5 crité-

rios definidos para a correção das reda-

ções. 

É nosso objetivo oferecer um apoio teóri-

co e analítico para as pedagogias da es-

crita exigidas no exame do ENEM. 

 

  

 

Pedagogias da escrita do 
gênero textual Redação do 
ENEM 

E-mail para contato: 
paquinha59@yahoo.com.br ( A/C 
Regina) 
Tel. Informações: 2102-3150 

LOCAL: Faculdade de Letras (Sala de defesa) 
HORÁRIO: às quintas-feiras, de 19 às 22hs 
DATAS:  18/08– Oficina 1  
                  25/08: Oficina 2 
                 01/09- Oficina 3 
                 08/09- Oficina 4 
                  15/09-  Oficina 5 

Os grupos terão, no máximo, 35 inscritos. 
O total de investimento no curso ( incluindo as 5 
oficinas e o material teórico e impressos 
necessários) é de R$ 200,00 

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente através 

do link: http://www.fadepe.ufjf.br/remoto/
matrelacaoturmas.asp  
 INSCRIÇÕES : de 05/08/2011 a 12/08/2011 

( vencimento do boleto até 15/08) 

VALOR:R$ 200,00 ( parcela única) ou 2 parcelas de R$ 

100,00 

OFICINA 1 Professora Doutora Maria 
Margarida Martins Salomão 

Discussão de pedagogias pertinentes para a 
preparação de candidatos à Universidade, a 
serem selecionados pela Prova de Redação do 
ENEM como requisito parcial à sua admissão. 

OFICINA 2  Professora Doutora Maria 
Margarida Martins Salomão 

Perspectiva histórico-política sobre o que é 
Norma Culta e Apresentação sistemática dos 
Principais Desvios Observados 

OFICINA 3       Professora Dra. Regina 
Célia Martins Salomão Brodbeck 

Motivação discursiva e mobilização para 
elaboração da proposta de intervenção social 

OFICINA 4:  Professoras  Dras Marta 
Cristina da Silva e Elza de Sá Nogueira 

A noção de gênero textual. A redação do ENEM 
enquanto gênero. A identificação e 
discutibilidade dos temas. A estrutura 
prototípica do texto argumentativo. A construção 
de uma seqüência didática. 

OFICINA 5:       Professor Dr. Tiago 
Timponi Torrent 

 Coesão referencial e sequencial; coerência 
textual. 
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