
 

 

 

Ofício Circular n.º62/2021 

Brasília/DF, 21 de setembro de 2021. 

 
Assunto: REDAÇÃO NO ENEC 2 
 
Prezados(as) diretores(as) e coordenadores(as) pedagógicos(as): 
 

Conforme já informado no ofício 49/2021, a aplicação do ENEC 2 terá início dia 
27 de setembro e ocorrerá para o 9º ano do ensino fundamental e para todas as séries do 
ensino médio. Além das questões objetivas, a avaliação apresentará proposta de 
redação. Com o intuito de auxiliar os(as) professores(as) na aplicação e correção das 
redações, listamos a seguir importantes orientações:  
 
1 Orientações 
 
1.1 Aplicação da prova  
 

• A prova de redação estará disponível na plataforma CNEC Digital   
https://digital.cneceduca.com.br/ no dia estabelecido no calendário de aplicação, 
a partir de post a ser realizado pelo(a) professor(a) de redação da unidade. 
conforme o calendário: 

 
Datas Ano/Série 

27/09  3ª série Ensino Médio 

28/09 9º ano Ensino Fundamental 

29/09 1ª série Ensino Médio 

30/09 2ª série Ensino Médio 

 

• O(a) professor(a) encontrará as propostas para criação do post neste link 
https://cnec.lk/0nk4 . As propostas estarão disponíveis nesse link dois dias antes 
da aplicação da prova. 
 

• Será aplicada a todos os alunos regularmente matriculados nessas séries – estejam 
eles em turmas presenciais ou remotas. 
 



 

• A prova de redação solicitará ao aluno a escrita de um texto dissertativo-
argumentativo sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. O 
aluno deverá defender a sua tese – posicionamento a respeito do tema – com base 
em argumentos consistentes, estruturados com coesão e coerência, e apresentar 
uma proposta de intervenção social para o problema apresentado. A proposta de 
redação terá um tema diferente para cada ano/série. 

 

• O aluno deverá redigir a redação no template disponibilizado no portal do ENEC: 
https://enec.cneceduca.com.br/exames/2021/aplicacao-do-enec-2/.  
 

• A coordenação pedagógica de cada unidade fica encarregada de imprimir o 
template e entregá-lo aos alunos de turmas presenciais no dia da prova. Para as 
turmas on-line, o(a) coordenador(a) pedagógico(a) deverá orientar os alunos para 
que eles imprimam o template ou o retirem na escola.  
 

• As redações serão corrigidas pelos professores de redação de cada instituição 
por meio do app de redação existente na CNEC Digital. Os professores devem 
criar um post “Atividade de Redação” em suas respectivas páginas da CNEC 
Digital para o dia da prova e específico para cada ano/série.  

 
1.2 Criação de Post do tipo Atividade de Redação 
 
O(a) professor(a) de redação deve criar uma atividade de redação, conforme as etapas a 
seguir: 
 

• Acesse a sua página na CNEC Digital com o seu login e senha. 

• Selecione a opção Criar Post, em seguida, mude o tipo do Post para Atividade. 

• Na janela de Configurações da Atividade, defina o Tipo de Atividade para 
Atividade Redação. 

• Programe o post para que a data limite de entrega da redação seja apenas o dia 
da prova e o tempo limite corresponda ao tempo máximo de realização da prova 
– conforme indicado no ofício nº49/2021. 

• Após essas configurações, selecione o botão Aplicar. 

• Na caixa de título do post, insira o seguinte título:  
 

ENEC 2 - Redação - Série - Turma – Data 
 

• No corpo do post, insira orientações aos alunos. 
 

• Insira como anexo a prova de redação em pdf. 



 

 

• Ao clicar em Salvar, o Post de Redação digital será criado, conforme ilustrado a 
seguir: 
 

 
 
 

• No dia da aplicação da prova, é necessário que o(a) professor(a) envie uma 
notificação do post aos alunos. 
 

• Após redigirem a redação, os alunos deverão acessar o post criado pelo professor, 
clicar em Enviar resposta e anexar uma foto da folha de redação. É importante 
que o aluno seja orientado quanto à qualidade da foto de seu texto, investindo em 
um bom enquadramento e uma boa iluminação do ambiente para facilitar a 
correção.  

 

• Para evitar contratempos, a criação do post de Atividade Redação pelo(a) 
professor(a) deverá ocorrer em um momento anterior ao dia de aplicação da 
prova. No momento de criação da postagem, o(a) professor(a) deverá manter a 
privacidade do post para Somente eu. No dia da aplicação da prova, a 



 

privacidade deverá ser alterada para Turma específica e, posteriormente, será 
necessário notificar a turma selecionada. 
  

1.3 Correção das redações 
• No momento de correção, o professor deverá utilizar as ferramentas do app de 

redação, que possibilitam avaliar o texto com base nas competências da Matriz 
de Referência do ENEM, sendo estas listadas a seguir:  

 
Competência 1 Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. 

 
Competência 2 

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. 

Competência 3 Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e 
argumentos em defesa de um ponto de vista. 

 
Competência 4 

Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a 
construção da argumentação. 
 

Competência 5 Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado que respeite os 
direitos humanos. 

 

• A redação receberá nota zero se apresentar uma das características a seguir: 
 

o Fuga total ao tema. 
o Não obediência à estrutura dissertativo-argumentativa. 
o Extensão de até 7 linhas. 
o Cópia integral de texto(s) motivador(es) da Proposta de Redação e/ou de texto(s) 

motivador(es) apresentado(s) na prova. 
o Impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação (tais como 

números ou sinais gráficos fora do texto). Parte deliberadamente desconectada do 
tema proposto. 

o Folha de redação em branco. 
 

• Para avaliar a redação de alunos com deficiência (PCD), sugere-se que a correção 
considere aspectos coerentes com o aprendizado e as especificidades do aluno.  
 

• As redações devem ser corrigidas até dia 18/10/2021. 
 

• Envio da planilha com o desempenho dos alunos deverá ocorrer no máximo até 
o dia 18/10/2021. Será encaminhada aos senhores, para o e-mail 
direcao@cnec.br, uma planilha com nome e código de todos os alunos a ser 
preenchida e devolvida com os pontos obtidos na redação. Essa planilha, após 



 

preenchida, deve ser enviada para e-mail enec@cneconline.com.br. Ressaltamos 
que para que a pontuação obtida pelo aluno na redação seja inserida na plataforma 
CNEC Digital, é necessário o correto preenchimento e envio da planilha para o 
Sistema de Ensino até a data prevista no cronograma. 

 

• Em caso de dúvidas, o(a) professor(a) de redação pode acessar os seguintes links 
com orientações a respeito do post Atividade de Redação: 
 

- Portal CNEC Educação Coorporativa: 
https://educacaocorporativa.cneceduca.com.br/mod/lti/view.php?id=793&forceview=1 
 
- CNEC Suporte: 
https://suporte.cneceduca.com.br/cnec-digital/post/como-criar-posts-do-tipo-entrega-de-
redacao/ 
 
https://suporte.cneceduca.com.br/cnec-digital/post/correcao-de-posts-do-tipo-atividade-
de-redacao/ 
 
1.4 Conversão das notas de redação 
 
A avaliação de Redação será corrigida nos mesmos critérios utilizados pelo ENEM – 
utilizando uma escala de 0 a 1 000.  
 
O resultado obtido no ENEC- Redação será lançado para o componente curricular de 
redação. A nota será convertida para uma escala de 0 a 10 – para isso, basta dividir a nota 
do ENEC- Redação por 100. 
 
Exemplo: 
Nota obtida no ENEC: 760   Nota a ser lançada no componente curricular de redação 760:100 = 7,60. 

 
Em caso de dúvidas e/ou dificuldades sobre a aplicação do ENEC 2 e o agendamento 
desse período, contatar o Sistema de Ensino pelos canais oficiais: 
 
● E-mail: sistema.de.ensino@cnec.br 
● WhatsApp: (34) 3322-4040 
● Telefone: (34) 3322-4040 
 
Atenciosamente, 

 
Comitê Gestor CNEC 


