
 

                           DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

  

NOTA TÉCNICA Nº 13 / 2020 - DEEAS3  

ASSUNTO: PREPARATÓRIO ENEM REDE CTPM – 2020 

1. INTRODUÇÃO 

 1.1. O Exame Nacional do Ensino Médio ( ENEM)  foi criado em 1998, com o objetivo 

de avaliar o desempenho dos estudantes concluintes do ensino médio. A partir de 

2004, a prova passou a ser utilizada como ferramenta para ingresso em instituições 

do ensino superior e, em 2010, com sua inclusão no Sistema de Seleção Unificada 

(SISU), foi reconhecido como o maior e mais completo exame educacional do Brasil. 

1.2. O ENEM acabou substituindo o tradicional vestibular realizado por faculdades e 

universidades nacionais, tornando-se ferramenta para concessão de bolsas de 

estudo parciais e integrais em faculdades particulares, através do Programa 

Universidade Para Todos (PROUNI). É também o método utilizado para que 

estudantes obtenham os financiamentos disponibilizados pelo governo federal: Fundo 

de Financiamento Estudantil ( Fies) e Programa de Financiamento Estudantil (P-Fies) 

e contempla ainda estudantes de cursos técnicos por meio do Sistema de Seleção 

Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec). 

1.3. Considerando as avaliações do ENEM uma importante ferramenta para a 

inserção dos alunos da Rede CTPM em Universidades Federais, Estaduais e 

particulares, é de extrema importância que toda a rede prepare seus alunos para o 

exame para que ingressem nas melhores universidades do país. 

1.4. Esta nota técnica tem como objetivo nortear a execução do projeto do 

Preparatório ENEM CTPM, que acontecerá em todas as unidades da rede, através 

de parceria firmada entre a Rede CTPM e o Sistema Positivo de Ensino (SPE). 

1.5 O Preparatório ENEM é um PROJETO DE APRENDIZAGEM no qual os 

verdadeiros protagonistas são os estudantes. De maneira exclusiva, os estudantes 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem


da rede CTPM terão acesso a aulas gravadas; conteúdos para pesquisas; roteiros de 

estudo; recursos audiovisuais e aplicativos que exploram o conceito de gamificação. 

Além disso, terão à sua disposição espaços para conversar com Youtubers sobre o   

ENEM e os principais vestibulares; participação interativa em painéis temáticos das 

áreas de conhecimento; avaliações, simulados e vídeos de resolução das questões 

dos simulados. 

2.  DO PLANEJAMENTO 

 2.1. A Diretoria de Educação Escolar e Assistência Social tem como metas conquistar 

as primeiras colocações no resultado ENEM 2020 nos municípios base das Unidades 

Escolares do CTPM e identificar e divulgar as aprovações e resultados dos alunos 

nos vestibulares e ENEM; 

2.2. O Preparatório ENEM será obrigatório para todos os alunos do 3º ano EM das 26 

unidades, é opcional para os alunos do 1º e 2º ano EM;  

2.3. Para acessar o Preparatório ENEM o aluno deverá: 

a) Realizar seu login na Plataforma Positivo On. 

b) Na página principal do aluno, no alto da tela terá um campo nomeada Preparatório 

ENEM CTPM; 

c) Ao clicar no campo, o aluno será direcionado ao Specomvocê, para o cumprimento 

das atividades e acesso a todas as etapas do projeto; 

2.4. O Preparatório ENEM acontecerá em duas Fases: 

a)  FASE 1 - Ocorrerão nos meses de agosto, setembro e outubro e terá as seguintes 

atividades:  

1.    Desafio ENEM CTPM   

- Gincana online que possibilitará o aluno estudar através de um bloco-texto que irá 

explorar o material do Sistema Positivo de Ensino, o preparando para a atividade-

desafio; 



- Será composto por 12 etapas, uma a cada semana, contemplando os seguintes 

componentes curriculares: 

1. Sociologia; 

2. Arte; 

3. História; 

4. Geografia; 

5. Educação Física; 

6. Filosofia; 

7. Língua Inglesa; 

8. Língua Portuguesa; 

9. Física; 

10. Química; 

11. Matemática; 

12. Biologia. 
 

-       A cada semana será abordado um componente curricular específico; 

-       Os alunos receberão todas as quartas-feiras de cada semana, um texto-base 

composto por um conjunto de conteúdos de estudos do componente curricular 

específico; 

-       Na terça-feira da semana seguinte os alunos receberão até às 9 horas a 

atividade-desafio (uma única questão interdisciplinar de nível difícil). A atividade-

desafio ficará disponível até 21 horas do mesmo dia, e o aluno terá 15 minutos para 

a resolução, após iniciada a atividade-desafio; 

-      Dois dias após a execução da atividade-desafio, será disponibilizado pelo SPE 

um vídeo com gabarito comentado, mostrando as alternativas e explicando a questão 

do desafio. Também será disponibilizado um relatório contendo o desempenho do 

aluno na atividade-desafio; 

-    A DEEAS disponibilizará semanalmente às unidades da rede, o Ranking dos 

alunos de acordo com o desempenho no desafio ENEM; 

 



- A organização dos Desafios ENEM ocorrerá conforme o cronograma abaixo: 

 

2. Painel ENEM CTPM 

- O painel ENEM é uma atividade transmitida ao vivo pelos assessores do SPE, 

abordando cada área do conhecimento para os alunos.  A proposta é uma atividade 

dinâmica e interativa.  

  - Será realizado através de 7 (sete) encontros online aos alunos. 

-  Para acessar ao painel ENEM, o aluno deverá se identificar com seu nome 

completo, turma e unidade escolar. Exemplo: Gabriel Campos /301 - Unidade CTPM 

Argentino Madeira; 

-  Para enriquecer e valorizar o projeto, é importante a participação dos professores 

da área de conhecimento em questão, para acompanhamento e interatividade dos 

alunos no chat. É indispensável a presença do SOESP do Ensino Médio e os gestores 

de atividades envolvidos no projeto; 

 

CRONOGRAMA PLANEJAMENTO DESAFIO ENEM - 2020 

 DESAFIOS 
COMPONENTE 
CURRICULAR 

BLOCO 
TEXTO-BASE 

ATIVIDADE 
DESAFIO 

GABARITO 
COMENTADO 

DESAFIO 1 Sociologia 26 a 31/08 01/set 02/set 

DESAFIO 2 Arte 02 a 07/09 08/set 09/set 

DESAFIO 3 História  09 a 14/09  15/set 16/set 

DESAFIO 4 Geografia 16 a 21/09 22/set 23/set 

DESAFIO 5 Educação Física 23 a 28/09 29/set 30/set 

DESAFIO 6 Filosofia 30/09 a 05/10 06/out 07/out 

DESAFIO 7 Língua Inglesa 21 a 26/10 27/out 28/out 

DESAFIO 8 
Língua 

Portuguesa 
28/10 a 02/11 03/nov 04/nov 

DESAFIO 9 Física  04 a 09/11  10/nov 11/nov 

DESAFIO 10 Química  11 a 16/11  17/nov 18/nov 

DESAFIO 11 Matemática 18 a 23/11 24/nov 25/nov 

DESAFIO 12 Biologia 25 a 30/11 01/dez 02/dez 



- A organização dos PAINEIS ENEM ocorrerá conforme o cronograma abaixo: 

CRONOGRAMA PAINEL ENEM -2020  

 DATA HORÁRIO TEMA  

PAINEL ENEM 1 19/ago. 18 horas Lançamento Preparatório ENEM CTPM 

PAINEL ENEM 2 09/set 18 horas Ciências Humanas; 

PAINEL 
REDAÇÃO 

15/set 18 horas  Redação 1 

PAINEL ENEM 3 30/set 18 horas Linguagens e suas tecnologias; 

PAINEL 
REDAÇÃO 

06/out 18 horas Painel Redação 2  

PAINEL ENEM 4 04/nov. 18 horas Ciências da Natureza; 

 3. Live ENEM CTPM  

- Realizadas pelo SPE e destinada aos profissionais das unidades envolvidos com 

o projeto “PREPARATÓRIO ENEM CTPM”.  

- As lives poderão ocorrer com transmissão ao vivo ou gravada.  

- A organização das LIVES ENEM ocorrerá conforme o cronograma abaixo: 

CRONOGRAMA LIVE ENEM CTPM -2020 

LIVE ENEM CTPM DATA HORA TEMA 

LIVE 1 14/ago. 9 as 12 horas 
Lançamento Apresentação “Preparatório 

ENEM” – Gestão DEEAS e CTPM   

LIVE 2 17/ago. 9 as 11h30 horas 
Lançamento Apresentação “Preparatório 

ENEM” – Equipe Projeto CTPM 

LIVE 3 18/ago.   
“Desafio de Preparar sua escola para o 
vestibular e ENEM” - (Assistir gravação) 

LIVE 4 24/ago. 8 às 9 horas 
Matriz de Referência ENEM: avaliação, 

gestão pedagógica e docência.  
 Equipe Projeto CTPM.  

LIVE 5   08/set  18 horas      REDAÇÃO – Equipe Projeto CTPM 

LIVE 6 01/out a definir TEMA EM DEFINIÇÃO 

Obs: A live do dia 14 de agosto já foi realizada pelo SPE. O link desta live está 

no espaço Gestão Escolar no ambiente exclusivo Preparatório ENEM CTPM; 

 



4.    Videoaulas ENEM SPE 

-       Serão disponibilizadas através do SPECOMVOCÊ 3000 (três mil) videoaulas, 

que visam garantir o aprofundamento dos estudos aos alunos da Rede CTPM; 

5.    Simulados ENEM -   

-     Simulados aplicados aos alunos mensalmente através do Specomvocê, que visa 

detectar o nível de conhecimento dos alunos; 

- A organização dos SIMULADOS ENEM ocorrerá conforme o cronograma abaixo: 

CRONOGRAMA SIMULADOS ENEM - 2020 

SIMULADOS DATA 

SIMULADO #1 (1ª PARTE) 09 A 13 DE ABRIL 

SIMULADO #1 (1ª PARTE) 17 A 20 DE ABRIL 

SIMULADO #2 (1ª PARTE) 22 A 24 DE MAIO 

SIMULADO #2 (2ª PARTE) 05 A 08 DE JUNHO  

SIMULADO #3 (1ª PARTE) 03 DE AGOSTO 

SIMULADO #3 (1ª PARTE) 07 A 10 DE AGOSTO 

SIMULADO #4 (1ª PARTE) 25 A 28 DE SETEMBRO 

SIMULADO #4 (2ª PARTE) 02 A 05 DE OUTUBRO 

OBS: Os simulados 1, 2 e 3 já foram realizados pela rede CTPM. 

6. Relatórios CTPM sobre Evolução do Simulado ENEM - 

-      Após cada simulado ENEM será gerado um relatório por unidade e aluno 

demonstrando a evolução nos estudos, tornando possível a verificação dos 

componentes curriculares em que a unidade deve aprofundar; 

-   O relatório será construído por área do conhecimento, sendo possível visualizar as 

habilidades que ainda não foram consolidadas, possibilitando buscar quais são as 

necessidades para uma possível intervenção pedagógica; 



-   O coordenador do projeto em conjunto com os gestores das atividades deverá 

analisar os relatórios de evolução do Simulado, podendo assim, aperfeiçoar o roteiro 

de estudo disponibilizado na plataforma Positivo On, ferramenta SPECOMVOCÊ. 

- Os Relatórios de Evolução do Simulado ENEM serão disponibilizados conforme o 

cronograma abaixo: 

CRONOGRAMA QUADRO DE EVOLUÇÃO DO SIMULADO ENEM - 2020 

QUADRO EVOLUÇÃO  DATA 

SIMULADO #1#2# 3  17 DE AGOSTO(PREVISÃO) 

SIMULADO # 4       DATA A DEFINIR POSTERIORMENTE 

 

7.    Videoaulas Resolução dos Simulados ENEM /SPE –  

- Nas videoaulas de correção dos Simulados ENEM, o aluno poderá aproveitar para 

assistir as aulas gravadas.  

-   Será disponibilizado após a aplicação do Simulado uma videoaula com o objetivo 

de realizar a correção de cada Simulado por área de conhecimento; 

- A organização das videoaulas da resolução do Simulado ENEM ocorrerá conforme 

o cronograma abaixo: 

CRONOGRAMA VÍDEOAULA RESOLUÇÃO SIMULADO ENEM/SPE- 2020 

VÍDEOAULAS RESOLUÇÃO DATA 

 SIMULADO #3 11 A 14 DE AGOSTO 

 SIMULADO #4 06 A 10 DE OUTUBRO 

Obs: As videoaulas do Simulado #3 já foram disponibilizadas. 

 

 



8.    Live ENEM /SPE 

-  São lives com Youtubers que dão dicas aos alunos relacionadas aos diferentes 

componentes curriculares para revisar os conteúdos mais frequentes e obter dicas 

valiosas para a realização das provas.  

-  As lives são realizadas pelo Specomvocê, e o aluno poderá assistir em tempo real 

ou gravada; 

-    A unidade deverá divulgar aos alunos as datas das lives para que ele possa se 

organizar para assistir. 

-  As lives ficarão gravadas dentro do ambiente do Preparatório ENEM. 

9.    PREP APP (aplicativo para o celular do aluno) 

 -  PrepApp é um aplicativo desenvolvido para ajudar os alunos do Ensino Médio e 

Pré-Vestibular a se prepararem com total autonomia para os principais vestibulares e 

para o ENEM. 

-  O aplicativo foi disponibilizado aos alunos da rede CTPM desde o inicio do ano 

letivo. Aqueles alunos que ainda não fizeram uso do aplicativo, deverão ser 

incentivados a utilizá-lo, servindo como uma importante ferramenta complementar de 

estudo; 

- O SOESP e os Elos técnicos já foram capacitados no dia 12 de agosto, com a 

finalidade de multiplicar as orientações aos alunos do 3º ano do Ensino Médio.  

-   Por meio de plano de estudos configurados a partir do perfil de cada aluno, com 

questões, simulados, conteúdos e ranking de desempenho, o aplicativo Prep APP 

proporciona ao aluno um ambiente dinâmico e desafiador. O aplicativo também 

norteia todo o estudo do aluno de acordo com o curso ou universidade que ele deseja 

ingressar. 

-    Para acessar o aplicativo, é necessário que o aluno baixe no PLAY STORE e/ou 

no APP STORE do celular o aplicativo PrepAPP Positivo PSD Educação e instalá-lo. 

O aluno deverá utilizar o mesmo usuário e senha da Plataforma Positivo On para 

acessar o aplicativo; 



b) FASE 2 - Ocorrerão nos meses de novembro, dezembro e janeiro, e terá as 

seguintes atividades: 

1-    Web estudantes- 

-       São ações planejadas para os estudantes e ocorrerão no período de uma 

semana, proporcionando revisão e dicas para o exame; 

-    Assessores do Sistema Positivo de Ensino darão dicas e orientações sobre 

todas as áreas do conhecimento que serão exigidas no exame. 

2- ENEM Prepara 

-    São atividades que acontecem na véspera das avaliações do ENEM, onde os 

assessores do SPE de cada área do conhecimento, apresentam dicas importantes, 

orientações e sugestões de forma dinâmica para a melhoria da performance e 

desempenho dos alunos na realização do exame; 

3-    ENEM Confere 

-      No dia das avaliações do ENEM, os assessores do SPE também realizam as 

avaliações para as devidas análises; 

-       Em seguida através de uma transmissão ao vivo, os assessores do SPE realizam 

conferência, correção, análise de questões e interação com os alunos;  

- O link de acesso e o horário da transmissão ao vivo serão divulgados posteriormente 

pela DEEAS; 

- A organização do ENEM CONFERE ocorrerá conforme o cronograma abaixo: 

CRONOGRAMA ENEM CONFERE SPE -2020 

ENEM CONFERE DATA 

1º DIA DE AVALIAÇÃO 17 DE JANEIRO 

2º DIA DE AVALIAÇÃO 24 DE JANEIRO 

 

 



4- Rastreador da aprovação dos alunos em vestibulares   

- De forma inovadora, será rastreado pela DEEAS o desempenho dos alunos CTPM 

nos diversos vestibulares realizados em Minas Gerais e no Brasil, possibilitando 

conhecer todos os alunos da rede CTPM aprovados em diversos concursos; 

3. ALINHAMENTO DE CONDUTAS 

3.1. Cada unidade deverá ter o comprometimento com a missão de promover a 

inclusão social por meio de práticas pedagógicas voltadas para a formação integral 

do aluno, em sua dimensão social, interpessoal, profissional e ética, visando a 

melhoria da aprendizagem e consequentemente dos resultados dos alunos no ENEM; 

3.2. O diretor pedagógico da unidade será designado como supervisor geral do 

projeto Preparatório ENEM CTPM, cabendo a ele supervisionar e acompanhar a 

execução do projeto e a avaliar a necessidade de novas ações e intervenções na 

busca pela consolidação da aprendizagem; 

3.3. O vice-diretor da unidade será designado como coordenador do projeto, 

cabendo-lhe planejar, executar, traçar estratégias para engajamento dos alunos e 

coordenar as ações dos gestores de cada atividade do projeto; 

3.4. A unidade deverá indicar dentro do seu corpo docente do 3º ano do ensino médio, 

um professor para gerir cada atividade que compõe o preparatório (Desafio, Painel, 

Live, Simulado, Videoaula, PrepAPP, Web estudantes e ENEM Prepara/Confere); A 

unidade poderá indicar um professor para ser o gestor de mais de uma atividade que 

compõe o projeto; 

3.5. O Elo Técnico e o SOESP do Ensino Médio deverão participar dos treinamentos 

e apoiar os alunos no cumprimento das ações do Preparatório ENEM, de acordo com 

o planejamento da direção pedagógica; 

3.6. O Elo técnico tem no projeto Preparatório ENEM a função de apoio, sendo um 

assistente da equipe de docente e discente nas atividades atinentes a tecnologia, 

principalmente no que tange aos acessos na plataforma. Enquanto as dúvidas 

pedagógicas deverão ser reportadas e sanadas pelo SOESP do Ensino Médio; 



3.7. A unidade deverá encaminhar a relação dos professores indicados como 

gestores de atividades para a DEEAS3 até o dia 18 de agosto de 2020; 

3.8. Caberá aos gestores de atividades incentivar a participação dos alunos no 

projeto, acompanhar e analisar a participação e desempenho em cada atividade, 

traçar estratégias diversas em conjunto com o coordenador do projeto, para otimizar 

as metas propostas; 

3.9. A DEEAS divulgará ranking de participação e desempenho dos alunos por 

unidade nos Simulados e Desafios ENEM, e a participação nas demais atividades que 

compõe o projeto, visando acompanhamento da equipe envolvida no processo; 

3.10. Na DEEAS3 haverá um(a) assessor(a) responsável por cada atividade, sendo:  

- Desafio ENEM – Tatiane Gandra 

- Painel ENEM – Patrícia Diniz 

- Live ENEM – Júnia Fiqueiró 

-  Simulado ENEM – Neide Lemos 

- Videoaulas ENEM – Eliane Arantes 

- PrepAPP – Rogério Macedo 

-  Web estudantes – Késcia Carvalho 

- ENEM Prepara/Confere – Viviane Godinho e Rosana Carvalho 

3.11. Caberá as assessoras da DEEAS3 supervisionar o desenvolvimento das 

atividades, realizando contato com o responsável por cada atividade na unidade para 

alinhamento de condutas; 

3.12. Cada unidade deverá organizar um plano de ação, conforme modelo elaborado 

pela DEEAS3, com metodologia definida através de metas e objetivos, buscando as 

especificidades da unidade. O Plano de ação deverá ser encaminhado para a 

DEEAS3 até o dia 21/08/2020 para monitoramento; 



3.13. As atividades do Preparatório ENEM devem ser realizadas obrigatoriamente 

pelos alunos do 3º ano do Ensino Médio preferencialmente no contraturno (Tarde e 

Noite), exceto a Unidade de Pouso Alegre (Manhã e Noite); 

3.14. Para os alunos do 1º e 2º ano do Ensino Médio o envolvimento no Preparatório 

ENEM é voluntária, com o intuito de incentivá-los, oportunizando a participação ativa 

para o maior desafio que irão enfrentar no final do ensino médio; 

3.15. A unidade deverá divulgar exaustivamente à comunidade escolar o projeto 

Preparatório ENEM CTPM, dando ênfase a todas as atividades previstas; 

3.16. As atividades de lançamento do Projeto Preparatório ENEM deverão ser 

divulgadas à equipe pedagógica, professores, Elos técnicos e alunos, conforme o 

cronograma abaixo: 

CRONOGRAMA DE LANÇAMENTO PROJETO CTPM - 2020 

ASSUNTO  DATA PARA QUEM? RESPONSÁVEL 

ENCONTRO 
GESTORES                        

LANÇAMENTO 
PREPARATÓRIO 

ENEM CTPM  

14 DE 
AGOSTO 

GESTORES DAS 
UNIDADES 

EQUIPE SPE 

LIVE LANÇAMENTO 
PREPARATÓRIO 

ENEM CTPM  

17 DE 
AGOSTO 

 VICES DIRETORES, ELOS 
TÉCNICOS E 

COODENADORES DO 
PROJETO EM 

EQUIPE SPE 

LIVE MATRIZ DE 
REFERÊNCIA ENEM 

– avaliação – 
docência e gestão 

pedagógica. 

DATA A 
DEFINIR 

POSTERIOR
MENTE 

 GESTORES, ELOS 
TÉCNICOS E 

COODENADORES DO 
PROJETO 

EQUIPE SPE 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

4.1. A unidade deverá incentivar os alunos a participarem efetivamente do 

Preparatório ENEM, de forma a garantir bons resultados no exame. 



4.2. Caso as aulas retornem para o ensino presencial no 2º semestre de 2020, o 

desenvolvimento do Preparatório ENEM deverá continuar, conforme previsto nesta 

nota técnica; 

4.3. As atividades do projeto deverão ser realizadas como extraclasse, não 

interferindo no planejamento e execução das aulas curriculares;  

4.4. No Specomvocê será disponibilizado semanalmente um “Roteiro de atividades 

do Preparatório ENEM” para auxiliar os alunos nos estudos. A equipe pedagógica 

poderá sugerir temas e quantidades de vídeo aulas para complementar o roteiro. 

Adaptações e ajustes poderão ser realizados nos roteiros, conforme a demanda 

interna da unidade, porém não poderá alterar as datas e atividades previstas no 

projeto; 

4.5. Haverá um ambiente exclusivo dentro da plataforma para o gestor acompanhar 

e supervisionar todas as atividades previstas no projeto; 

4.6. Os Tutorias para auxiliar alunos e equipe envolvida no projeto para acesso das 

atividades do Preparatório ENEM, se encontram no link abaixo:  

https://drive.google.com/drive/folders/1d9TlRZ1jPRR_ozjHKhuafSlZlgsj953P?usp=s

haring 

4.7 As Unidades deverão incentivar os seus alunos a participarem do Preparatório 

ENEM CTPM, mesmo que já tenham disponibilizados outros cursinhos preparatórios 

para eles. Esses cursinhos poderão ser utilizados como complemento do Preparatório 

ENEM. 

4.8. Os casos omissos serão esclarecidos pela DEEAS. 

  

Cláudio Alves da Silva, Maj 

PM Chefe da DEEAS 

  

                                                Belo Horizonte, 14 de agosto de 2020. 

https://drive.google.com/drive/folders/1d9TlRZ1jPRR_ozjHKhuafSlZlgsj953P?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1d9TlRZ1jPRR_ozjHKhuafSlZlgsj953P?usp=sharing

