
 

 

Ofício Circular nº 29/2022 

Brasília/DF,08 de abril de 2022. 

 

Assunto: ENEC 1 

 

 

Prezados(as) diretores(as) e coordenadores(as) pedagógicos(as), 

 

No presente ano, retomamos o nosso Sistema de Avaliação Institucional em todas as 

instituições de Educação Básica com a execução de três momentos avaliativos: 

 

 Avaliação Diagnóstica - já aplicada e com resultados divulgados; 

 ENEC 1 - a ser aplicado a partir do dia 1º de junho; 

 ENEC 2 - a ser aplicado a partir do dia 26 de setembro, conforme calendário que 

será divulgado.  

 

Essas avaliações desempenham um papel diagnóstico, visto que, por meio dos resultados 

obtidos, é possível fazer uma análise e um mapeamento dos conhecimentos construídos 

pelos alunos e das habilidades e competências desenvolvidas ao longo do ano letivo. 

 

Além desse olhar analítico para a aprendizagem do aluno, a aplicação dos exames e a 

análise dos relatórios finais nos possibilita também avaliar as nossas ações pedagógicas e 

o quanto e como estamos contribuindo nos processos de aprendizagem. Diante disso, 

podemos direcionar novos rumos para a educação, melhorando e renovando as formas de 

abordagem dos conteúdos e as metodologias nas aulas. 

 

O ENEC 1 compõe o resultado do 2º trimestre e será aplicado a todos os estudantes, do 

3º ano do Ensino Fundamental I a 3ª série do Ensino Médio, de todas as instituições de 

Educação Básica da CNEC. Tanto os alunos que retornaram às aulas presenciais quanto 

aqueles que continuam assistindo às aulas remotas devem fazer o ENEC, desde que 

estejam todos regularmente matriculados no Sistema TOTVS. 

 

A seguir, são informadas as datas e as orientações para a aplicação do ENEC 1. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Cronograma 

 

ENEC 1 - 2022 

Data Ano/Série 

1º/06/2022 
Aplicação do ENEC 1 pela plataforma CNEC Digital para o 3º 

ano do Ensino Fundamental I 

02/06/2022 
Aplicação do ENEC 1 pela plataforma CNEC Digital para o 4º 

ano do Ensino Fundamental I 

03/06/2022 
Aplicação do ENEC 1 pela plataforma CNEC Digital para o 5º 

ano do Ensino Fundamental I 

06/06/2022 
Aplicação do ENEC 1 pela plataforma CNEC Digital para o 6º 

ano do Ensino Fundamental II 

07/06/2022 

Aplicação do ENEC 1 pela plataforma CNEC Digital para o 7º 
ano do Ensino Fundamental II 

08/06/2022 
Aplicação do ENEC 1 pela plataforma CNEC Digital para o 8º 

ano do Ensino Fundamental II 

09/06/2022 
Aplicação do ENEC 1 pela plataforma CNEC Digital para o 9º 

ano do Ensino Fundamental II 

10/06/2022 
Aplicação do ENEC 1 pela plataforma CNEC Digital para a 1ª 

série do Ensino Médio 

13/06/2022 
Aplicação do ENEC 1 pela plataforma CNEC Digital para a 2ª 

série do Ensino Médio 

14/06/2022 
Aplicação do ENEC 1 pela plataforma CNEC Digital para a 3ª 

série do Ensino Médio 

15/06/2022 

Período de reaplicação do ENEC 1 pela plataforma CNEC 
Digital ao Ensino Fundamental I 

20/06/2022 
Período de reaplicação do ENEC 1 pela plataforma CNEC 

Digital ao Ensino Fundamental II 

21/06/2022 
Período de reaplicação do ENEC 1 pela plataforma CNEC 

Digital ao Ensino Médio 

24/06/2022 Liberação dos resultados do ENEC 1 

 

 

 

2. Orientações 

 

 2.1 Conteúdos a serem abordados 

Conteúdos contemplados no volume 1 e alguns conteúdos do início do volume 2 do 

material didático, considerando a Matriz de Referência do ENEC.  

 

 

 

 



 

2.2 Anos / Séries a serem avaliados 

Turmas remotas e presenciais do 3º ano do Ensino Fundamental I a 3ª série do Ensino 

Médio. 

 

2.3 Estrutura das avaliações  

 

 Ensino Fundamental I 

Avaliações compostas por 30 questões objetivas com quatro alternativas cada uma. 

 

Área de Conhecimento Componentes 

Curriculares 

3º ao 5º ano 

Linguagens Língua Portuguesa 6 

Língua Inglesa 3 

Matemática Matemática 6 

Ciências da Natureza Ciências 5 

Ciências Humanas História 5 

Geografia 5 

Total 30 

 

Tempo máximo para realização - 3h30 

 

 Ensino Fundamental II 

Avaliações compostas por 40 questões objetivas com cinco alternativas cada uma. 

 

Área de Conhecimento Componentes 

Curriculares 

6º ao 9º ano 

 

Linguagens 

Língua Portuguesa 8 

L. Inglesa /L. Espanhola 4 

Matemática Matemática 8 

Ciências da Natureza Ciências 8 

 

Ciências Humanas 

História 6 

Geografia 6 

Total 40 

 

Tempo máximo para realização – 4 horas 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Ensino Médio - 1ª série 

Avaliações compostas por 63 questões objetivas com cinco alternativas cada uma. 

 

Área de Conhecimento Componentes 

Curriculares 

1ª série 

 

Linguagens 

Língua Portuguesa 6 

Literatura 3 

Arte 3 

L. Inglesa/L. Espanhola 3 

Educação Física  3 

Matemática Matemática 15 

 

Ciências da Natureza 

Biologia 5 

Física 5 

Química 5 

 

Ciências Humanas 

História 4 

Geografia 5 

Filosofia 3 

Sociologia 3 

Total 63 

 

Tempo máximo para a realização - 5 horas 30 minutos 

 

 Ensino Médio – 2ª série  

Avaliações compostas por 60 questões objetivas com cinco alternativas cada uma. 

 

Área de Conhecimento Componentes 

Curriculares 

1ª série 

 

Linguagens 

Língua Portuguesa 6 

Literatura 3 

Arte 3 

L. Inglesa/L. Espanhola 3 

Matemática Matemática 15 

 

Ciências da Natureza 

Biologia 5 

Física 5 

Química 5 

 

Ciências Humanas 

História 4 

Geografia 5 

Filosofia 3 

Sociologia 3 

Total 60 

 

Tempo máximo para a realização - 5 horas 30 minutos 

 

 



 

 

 Ensino Médio - 3ª série  

Avaliação composta por 80 questões objetivas com cinco alternativas cada uma. 

 

Área de Conhecimento Componentes 

Curriculares 

3ª série 

 

Linguagens 

Língua Portuguesa 10 

Literatura 4 

Arte 3 

L. Inglesa/L. Espanhola 3 

Matemática Matemática 20 

 

Ciências da Natureza 

Biologia 7 

Física 7 

Química 6 

 

Ciências Humanas 

História 6 

Geografia 6 

Filosofia 4 

Sociologia 4 

Total 80 

 

 

Tempo máximo para a realização - 5 horas 30 minutos 

 

 

2.4 Aplicação  

 

Como já mencionado, o ENEC será aplicado a todos os alunos, ou seja, tanto aos que 

assistem às aulas presenciais como às remotas. A prova será disponibilizada em formato 

digital (CNEC Digital) e, no momento do exame, antes de iniciá-la, o aluno deverá 

responder a uma enquete identificando a modalidade (presencial ou remota) em que fará 

a avaliação.  

 

Para a realização presencial da avaliação, é fundamental que os laboratórios de 

informática sejam regulamente higienizados e que os alunos permaneçam de máscaras e 

organizados de acordo com o devido distanciamento. Vale ressaltar que o aluno também 

poderá utilizar o seu próprio equipamento (notebook, tablet ou smartphone). 

 

Para os alunos que vão acessar a prova de casa, é necessário que eles sejam acompanhados 

e orientados pelos professores e coordenadores de forma remota durante todo o tempo de 

resolução da prova. Este ano não haverá chave de acesso.  

 

2.5 Resultados 



 

Os resultados do ENEC 1 estarão disponíveis na CNEC Digital a partir do dia 24 de junho 

de 2022. 

 

2.6 Atribuição de pontos para o resultado do trimestre  

 

O Sistema Acadêmico para registro da avaliação unificado prevê que o ENEC 1 integra 

o resultado do 2º trimestre. Neste ano o ENEC 1 irá corresponder a 5 pontos do total 

de 30 pontos estabelecidos para esse período. Orientamos que para os demais pontos 

previstos no sistema de Avaliação (Av3 ou Av4), caso houver, seja realizado 

trabalhos direcionados visando recuperar possíveis gaps de aprendizagem. 

 

Faixas Desempenho Conversão 

5 pontos 

1 Abaixo de 5% 0,5 

2 Acima 5% até 10% 1,0 

3 Acima 10% até 15% 1,5 

4 Acima 15% até 20% 2,0 

5 Acima 20% até 30% 2,5 

6 Acima 30% até 40% 3,0 

7 Acima 40% até 50% 3,5 

8 Acima 50% até 65% 4,0 

9 Acima 65% até 75% 4,5 

10 Acima de 75% 5 

 

 

Conforme o quadro apresentado, o professor realizará o lançamento da nota do aluno, 

obtida no ENEC 1, no sistema. 

 

O diretor, coordenador e/ou professor, na própria plataforma em que se encontram os 

resultados, poderão realizar o download de uma planilha com o percentual de desempenho 

convertido na pontuação, conforme quadro anterior.  

 

As notas obtidas em determinada área de conhecimento (Linguagens, Ciências humanas, 

Ciências da Natureza e Matemática) vão compor as notas dos seus respectivos 

componentes curriculares; por exemplo, a nota obtida em Ciências da Natureza será a 

mesma nota para os componentes curriculares de Física, Química e Biologia. A utilização 

das notas por área de conhecimento justifica-se pelo baixo quantitativo de itens por 

componente curricular e pela necessidade de promovermos uma avaliação cada vez mais 

interdisciplinar e nos padrões das avalições externas - como o Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM) e o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) que avaliam por 

área do conhecimento. 

 



 

 

Em caso de dúvidas e/ou dificuldades sobre a aplicação do ENEC 1 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, 

 

Coordenação Geral de Educação 


