
Jens Martensson *DEEAS 3

Queridos Professores-Gestores do Painel ENEM CTPM 2020!

Tendo em vista que o Painel ENEM - REDAÇÃO 2 se aproxima, 

solicitamos a todos que reforcem junto aos alunos e professores dos 3º 

anos do Ensino Médio a data e o horário do referido painel.

Pedimos que os lembretes já sejam enviados no dia anterior nos grupos 

de whatsapp de professores e alunos, via ON, painel administrativo, redes 

sociais, e-mails e outros meios de comunicação que porventura existam. 

Pedimos também que relembrem os alunos do painel nas aulas virtuais.

Estão convocados os professores que ministram o conteúdo de 

REDAÇÃO.

Ler as diretrizes aqui contidas e repassar aos alunos é de suma 

importância para que tudo transcorra da melhor maneira possível. 

Interagir com os alunos durante o painel ao vivo, dando reforços 

positivos, evitando xingamentos ou palavras ofensivas nos ajudarão a 

manter o foco dos estudantes durante a apresentação dos assessores da 

Positivo.

VAMOS AUMENTAR A 

PARTICIPAÇÃO!!!

O Registro de Presença da DEEAS é o meio oficial para apurar a 

participação, por isso é importante que TODOS os alunos o 

preencham corretamente.

Eles devem estar logados em uma conta Google (GMAIL) e preencher 

o campo “e-mail” com essa conta. Dessa forma o Forms irá enviar um 

comprovante do preenchimento no e-mail fornecido pelo aluno.

O registro de presença estará disponível logo abaixo do vídeo 

(descrição) e terá esta capa.

IMPORTANTE!!!

APÓS O PREENCHIMENTO DO REGISTRO DE PRESENÇA, OS ALUNOS 

DEVERÃO COLOCAR NOME E UNIDADE CTPM NO CHAT DO YOUTUBE!

A Equipe Positivo irá realizar uma atividade durante o painel que poderá utilizar 

QRCode, sites externos ou até um outro Google Forms, mas o nosso formulário 

de participação é o apresentado acima.

Conforme a NOTA TÉCNICA DEEAS nº 14/2020, somente os alunos que 

participarem AO VIVO do painel receberão a pontuação destinada à referida 

atividade*.

CONTAMOS COM O APOIO DE TODOS! OBRIGADO!!!

* Exceção para os alunos com motivo justificável e alunos PNE. Ver Diretrizes Painel ENEM CTPM 2020.


