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PROPOSTA 1
Leia a notícia abaixo:

Zema garante que 'no segundo semestre as aulas retornarão'
Governador concedeu nova entrevista na manhã desta quinta-feira (21) e afirmou que 'não procede' o 

anúncio de volta das escolas apenas em 2021
21/0502020

O governador de Minas, Romeu Zema (Novo), declarou, na manhã desta quinta-
feira (21), em entrevista à rádio Jovem Pan, que “não procede” o anúncio da volta às
aulas presenciais somente no ano que vem. Para ele, de acordo com a situação do estado
perante a pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2), o retorno do regime letivo está
sendo projetado para o segundo semestre deste ano.

“Ontem, eu dei uma entrevista para a Rádio Itatiaia e num comentário
despretensioso eu falei que não havia nenhuma previsão concreta de retorno às aulas.
Não sei se daqui um mês, ou ano que vem. Mas acabou que só noticiaram que seria ano
que vem. O que não procede. A minha projeção, hoje, de acordo com a situação do
estado, é que no segundo semestre as aulas retornarão”, afirmou.



Na entrevista dessa quarta-feira (20), o chefe do Executivo estadual alegou que a
volta às atividades presenciais poderia causar um novo descontrole na taxa de
contaminação da COVID-19, já que as crianças, por mais que sejam pouco afetadas pelo
vírus, podem ser potenciais focos de contágio.

“Não sabemos o desenrolar da crise, mas pode ser que mês que vem já esteja
disponível uma vacina. Acho pouco provável. Já está comprovado que as crianças são
pouco afetadas pelo vírus. Mas elas levam o coronavírus para dentro de casa. São quase
que imunes, mas acabam transmitindo para pais e avós. Então, neste momento, acho que
não seria nem um pouco adequado. Estaremos acompanhando, mas a previsão é de que
isso não seja feito tão cedo”, disse Zema à Itatiaia.

Após a repercussão da declaração, Zema pediu, em uma rede social, para que as
pessoas tenham calma e afirmou que as aulas continuam suspensas, sem previsão de
retomada.

Fonte: <https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/05/21/interna_gerais,1149450/zema-garante-
que-no-segundo-semestre-as-aulas-retornarao.shtml> Acesso em 27/06/2020



DICAS
1. Título obrigatório: (falta: -0,5) / (inadequação: -0,3)

2. Sub-título facultativo;

3. Corpo textual:

A. Lide (1º §) – o quê? (fato), onde?(lugar), quando?(tempo), quem?(envolvidos) – a
falta de qualquer um desses elementos (-0,5) / a falta de dois ou mais elementos (a
notícia será desconsiderada);

B. Os demais parágrafos:

 1ª ideia: explicação sobre o fato (sugestões: por que ocorreu, como ocorreu,
para que ocorreu, etc.) - (falta: -1,0);

 2ª ideia: discurso direto, feito de forma correta, por parte de alguma pessoa
envolvida, como o Governador, a Secretária Estadual de Educação, um diretor
escolar, um pai de aluno, um médico ou estudioso da questão corona-19 -
(falta: -1,0)



 3ª ideia: análise dos fatos anteriores à notícia (sugestões: como se encontra a
situação da pandemia, posicionamento dos órgãos sobre a questão, situação da
cidade de Uberlândia, últimos fatos sobre a doença) – (falta: -1,0)

 Perspectiva sobre o episódio (sugestões: o que deverá ser modificado nas
escolas, mudanças no calendário escolar, possibilidade de haver aumento de
contágios, pensamentos das famílias sobre a questão) – ( falta: -1,0)

4. Outras informações:

A- Verbos no pretérito (passado);

B- Frases curtas e com poucos elementos de ligação;

C- 3ª pessoa do singular (não se usam termos como “entendemos”, “procuramos”,
“entrevistamos”, etc.);

D- Não se usam advérbios, adjetivos, termos radicais, etc.



PROPOSTA 2
Observe a figura abaixo e leia a mensagem do diretor Henrique, ao lado:

“Obrigado a todos que participaram de
mais essa conquista!!! O Colégio Olimpo,
mais uma vez, colhe os frutos do trabalho de
excelência que sempre fez. Cinco anos como
líder em aprovações ENEM no Triângulo
Mineiro. Parabéns a todos que compõem a
Família Olimpo! Confiantes de estarmos no
caminho certo, continuaremos exigindo,
porque acreditamos. Apaixone-se!

Fonte: Inep – Enem 2019.”
Fonte:  Facebook



DICAS
1. Título obrigatório: (falta: -0,5) / (inadequação: -0,3)

2. Sub-título facultativo;

3. Corpo textual:

A. Lide (1º §) – o quê? (fato), onde?(lugar), quando?(tempo), quem?(envolvidos) – a
falta de qualquer um desses elementos (-0,5) / a falta de dois ou mais elementos (a
notícia será desconsiderada);

B. Os demais parágrafos:

 1ª ideia: explicação sobre o fato (sugestões: por que ocorreu, como ocorreu,
para que ocorreu, etc.) - (falta: -1,0);

 2ª ideia: discurso direto, feito de forma correta, por parte de alguma pessoa
envolvida, como o diretor do Inep, a o diretor do Colégio Olimpo de Uberlândia
(Henrique Carvalho), um aluno que fez Enem em 2019, um pai de aluno, um
professor - (falta: -1,0)



 3ª ideia: análise dos fatos anteriores à notícia (sugestões: como foi feito o
trabalho com os alunos em 2019 em várias disciplinas, a quantidade de
simulados feitos, a cobrança dos professores quanto às matérias, etc.) – (falta: -
1,0)

 4ª ideia: perspectiva sobre o episódio (sugestões: o que a escola está realizando
durante o ano de 2020, em plena pandemia; ideias sobre as novas datas do
Enem que ainda não foram aprovadas, novo modelo de aulas online e
gravadas). – ( falta: -1,0)

4. Outras informações:

A- Verbos no pretérito (passado);

B- Frases curtas e com poucos elementos de ligação;

C- 3ª pessoa do singular (não se usam termos como “entendemos”, “procuramos”,
“entrevistamos”, etc.);

D- Não se usam advérbios, adjetivos, termos radicais, etc.


