
 

 

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
 
 

NOTA TÉCNICA Nº 21/2020 - DEEAS3 

ASSUNTO: REGULAMENTO PREMIAÇÃO PREPARATÓRIO ENEM CTPM 2020 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Preparatório ENEM CTPM 2020 foi organizado pela Rede CTPM em 

parceria com o Sistema Positivo de Ensino (SPE), é composto por  atividades 

diversificadas e diferenciadas  que visam preparar os alunos do 3º ano do Ensino 

Médio da Rede CTPM para o Exame nacional do Ensino Médio (ENEM), através de 

competições entre os alunos do 3º ano Ensino Médio das unidades da rede,  com o 

intuito de incentivar os alunos ao estudo de questões relacionadas ao ENEM. 

 
Este regulamento tem como objetivo apresentar os critérios técnicos para a 

apuração dos resultados de cada atividade do Preparatório ENEM CTPM 2020. Além 

disso, o regulamento visa estabelecer os critérios para classificação e seleção da 

unidade, do aluno do 3º ano do Ensino Médio que se destacou tendo a melhor 

performance no Preparatório ENEM CTPM 2020. 

 

As informações utilizadas para realizar as apurações são obtidas via 

Plataforma SPE e, também, mediante os dados coletados no monitoramento realizado 

pelas Assessoras da Diretoria de Educação Escolar e Assistência Social (DEEAS) ao 

longo das atividades do Preparatório ENEM CTPM 2020, principalmente por 

intermédio de Formulários Google.  Os dados percentuais são calculados com base 

no número total de alunos do 3º ano do Ensino Médio de cada unidade da Rede 

CTPM. 
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Serão consideradas 06 (seis) atividades do Preparatório ENEM CTPM 2020 

para determinar os vencedores. São elas: 

• Desafio ENEM; 

• Painel ENEM; 

• Simulado ENEM; 

• Prepapp; 

• ENEM Prepara; 

• Web estudante. 

 

Visando incentivar a melhoria a participação e o desempenho dos alunos no 

Preparatório, o SPE irá premiar o aluno e a unidade da Rede CTPM que atingir os 

critérios previstos na presente Nota Técnica. 

 

2.DOS CRITÉRIOS DE APURAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREPARATÓRIO 

ENEM CTPM 2020 

 

2.1. Desafio ENEM   

 

2.1.1. O Desafio ENEM consiste em uma gincana on-line que possibilita aos alunos 

estudarem através de um texto-base sobre diversos componentes curriculares, 

explorando o material do SPE e outras fontes de informação, preparando-os para 

responderem à atividade-desafio. 
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2.1.2. São 12 Desafios ENEM no total, realizados entre o período de 26/08 a 02/12/20. 

Em cada Desafio realizado, após a finalização da atividade e da divulgação do 

gabarito comentado, a DEEAS elabora e divulga rankings com percentuais de 

participação e desempenho por unidade da Rede CTPM. 

 

2.1.3. Após a realização do último Desafio ENEM, a DEEAS irá elaborar os rankings 

gerais acerca dessa atividade, apresentando a média final de participação e de 

desempenho de cada unidade da Rede CTPM, finalizados os 12 desafios. 

 

2.1.3.1. Será considerada a melhor unidade na atividade aquela que alcançar a maior 

média obtida na soma de participação e desempenho. 

 

2.1.3.2 Será considerado o melhor aluno na atividade aquele que alcançar a maior 

média obtida na soma de participação e desempenho. 

 

2.1.4. Em caso de empate, serão classificados em primeiro lugar, tanto para a unidade 

quanto para o aluno, aquele que obtiver o melhor desempenho. 

 

2.1.5. Persistindo o empate na classificação da unidade e/ou aluno destaques, serão 

consideradas, nesta ordem: 

a) as duas casas decimais após a vírgula, no resultado da porcentagem final; 

b) a unidade cujo aluno tiver a maior porcentagem final, conforme apuração 

explicada no item 2.1.3; 

c) o aluno cuja unidade tiver a maior porcentagem final, conforme apuração 

explicada no item 2.1.3. 
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2.2 Painel ENEM 

 

2.2.1. O Painel ENEM consiste em uma apresentação ao vivo na plataforma Youtube, 

na qual os assessores pedagógicos do SPE dão dicas importantes sobre o ENEM e 

resolvem questões de provas. 

 

2.2.2. São 07 (sete) Painéis ao todo a serem realizados no período de 19/08 a 

02/12/2020. Ao fim de cada Painel, é elaborado um ranking no qual constam as 

porcentagens de participação de cada Unidade da Rede CTPM, em ordem 

decrescente. 

 

2.2.3. Encerrado o sétimo painel, no dia 02/12/2020, será confeccionado o ranking 

geral do Painel ENEM CTPM 2020. Nele, constarão as porcentagens totais de 

participação efetiva dos alunos dos 3º anos do Ensino Médio das unidades da Rede 

CTPM, em ordem decrescente, e o nome do (a) aluno (a) com o maior número de 

presenças constatadas no Painel. 

 

2.2.4. Em caso de empate na participação das unidades no Painel, serão 

consideradas as 2 (duas) casas decimais após a vírgula da porcentagem final. 

 

2.2.5. Persistindo o empate com relação à participação individual dos alunos no 

Painel, será considerado o aluno cuja unidade tiver a maior porcentagem final. 
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2.3. Simulado ENEM 

 

2.3.1. O Simulado ENEM CTPM consiste na realização de provas que contemplam 

questões nas áreas do conhecimento Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, 

Ciências Humanas e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e 

Matemática e suas Tecnologias. Dessa forma, permite a vivência da dinâmica da 

prova do ENEM, oportunizando ampla preparação para o exame. 

 

2.3.2. São 05 (cinco) Simulados realizados no período de 09/04 a 16/11/2020. Ao fim 

de cada Simulado, é elaborado um ranking no qual constam as porcentagens de 

participação e desempenho de cada Unidade da Rede CTPM, da maior para a menor. 

 

2.3.3.  Ao final do Simulado 5, será realizado o levantamento da melhor unidade e do 

melhor aluno da atividade, considerando o percentual de participação e de 

desempenho. 

 

2.3.3.1. Será considerada a melhor unidade na atividade aquela que alcançar a maior 

média obtida na soma de participação e desempenho. 

 

2.3.3.2. Será considerado o melhor aluno na atividade aquele que alcançar a maior 

média obtida na soma de participação e desempenho. 

 

2.3.4. Em caso de empate serão classificados em primeiro lugar, tanto para a unidade 

quanto para o aluno, aquele que obtiver o melhor desempenho. 

 

2.3.5. Persistindo o empate, em relação à unidade e/ou ao aluno, serão consideradas 

as 2 (duas) casas decimais após a vírgula da porcentagem final. 
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2.4. Prepapp 

 

2.4.1. O Prepapp é um aplicativo organizador de estudos para obter resultados 

positivos nos vestibulares e no ENEM. O aluno pode escolher até 04 (quatro) 

instituições de ensino superior e depois marcar os cursos que deseja ingressar e, se 

desejar, pode marcar o seu favorito, podendo refazer as suas escolhas. O aluno pode 

optar em ter seu desempenho ranqueado, alterando seu perfil que, por padrão, está 

configurado como anônimo. Nesse caso, sua pontuação é acumulada e pode ser 

verificado o seu desempenho. 

 

2.4.2. Devido ao elucidado no item 2.4.1, somente será feita a classificação e seleção 

de Unidade da Rede CTPM. 

 

2.4.3. Será disponibilizado pela Equipe da Tecnologia Educacional da Positivo On, um 

relatório de participação dos alunos do 3º ano do Ensino Médio da Rede CTPM no 

PrepApp. A DEEAS irá ranquear as Unidades da Rede CTPM, considerando o 

percentual de participação em relação à quantidade de alunos do 3º ano do Ensino 

Médio de cada unidade. 

 

2.4.4. Em caso de empate na participação das unidades da Rede CTPM, serão 

consideradas as 2 (duas) casas decimais da porcentagem final. 

 

2.4.5. Persistindo o empate, serão consideradas após a vírgula as  3 (três) casas 

decimais e, assim, sucessivamente. 
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2.5. ENEM Prepara 

 

2.5.1. O ENEM Prepara consiste em atividades, nas quais 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. Esta atividade, como todas as demais do Preparatório ENEM 

CTPM 2020, conta com um gestor na Unidade e outro na DEEAS3, para motivar, 

orientar e acompanhar a participação dos alunos. As lives do ENEM Prepara são 

realizadas para os alunos do 3º ano do Ensino Médio no período entre 22/09 a 

15/12/2020. 

 

2.5.2. Ao término de cada live, o aluno registra no Google Forms a sua presença e 

avalia o evento. A partir dos registros de participação é elaborado um ranking com o 

percentual de cada Unidade da Rede CTPM. 

 

2.5.3. Após a última live, dia 15/12/2020, será elaborado o ranking geral do ENEM 

Prepara 2020 no qual constarão as porcentagens totais de participação efetiva dos 

alunos dos 3º anos do Ensino Médio das Unidades da Rede CTPM, em ordem 

decrescente, e o nome do aluno com o maior número de participações nesta atividade. 

 

2.5.4. Em caso de empate na participação das unidades, serão consideradas, para 

cálculo da porcentagem final, as 2 (duas) casas decimais após a vírgula. 

 

2.5.5. Persistindo o empate com relação à participação individual dos alunos, será 

considerado o aluno cuja unidade tiver a maior porcentagem final. 
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2.6. Web estudante 

 

2.6.1. A Web estudante consiste em ações planejadas para os alunos, ocorrendo no 

período de uma semana, proporcionando revisão de conteúdos e dicas para o exame 

ENEM. Os assessores do SPE orientam  e dão dicas sobre todas as áreas do 

conhecimento. As Web estudante serão realizadas no período de 11/01 a 15/01/2021. 

 

2.6.2. Ao término de cada atividade, o aluno registra no Google Forms a sua presença 

e avalia a atividade. A partir dos registros de participação é elaborado um ranking com 

o percentual de cada Unidade da Rede CTPM. 

 

2.6.3. Após a última live, dia 15/01/21, será elaborado o ranking geral das Web 

estudante, no qual constarão as porcentagens totais de participação efetiva dos 

alunos dos 3º anos do Ensino Médio das Unidades da Rede CTPM, em ordem 

decrescente, e o nome do aluno com o maior número de participações nesta atividade. 

 

2.6.4. Em caso de empate na participação das Unidades nas Web estudante, serão 

consideradas, para porcentagem final, as 2 (duas) casas decimais após a vírgula. 

 

2.6.5. Persistindo o empate com relação à participação individual dos alunos, será 

considerado o aluno cuja unidade tiver a maior porcentagem final. 

 

3. DOS CRITÉRIOS GERAIS DE APURAÇÃO DA UNIDADE E DO ALUNO 

DESTAQUE VENCEDOR DO PREPARATÓRIO ENEM CTPM 2020 

 

3.1.      Da Unidade CTPM Vencedora do Preparatório 
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3.1.1. Será considerada vencedora a Unidade da Rede CTPM que atender aos 

seguintes critérios: 

 

3.1.1.1.  Unidade que alcançar a maior média na soma da porcentagem de 

participação e desempenho dos alunos dos 3º anos do Ensino Médio, considerando-

se todas as atividades do Preparatório ENEM citadas neste documento ( itens 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6). 

 

3.1.1.2. Em caso de empate, será considerada vencedora a unidade cujos alunos 

alcançarem a maior média percentual de desempenho, levando-se em consideração 

a soma dos resultados das atividades Simulado ENEM e Desafio ENEM. 

 

3.1.1.3.  Persistindo o empate, será considerada vencedora a unidade da Rede que 

alcançar as melhores médias nas seguintes atividades, conforme ordem abaixo: 

(a) maior média percentual de desempenho na atividade Simulado; 

(b) maior média percentual de desempenho na atividade Desafio ENEM; 

(c) maior média percentual de participação na atividade Web estudante; 

(d) maior média percentual de participação na atividade ENEM Prepara; 

(e) maior média percentual de participação na atividade Prepapp. 

 

3.2. Do Aluno Destaque do Preparatório 

  

3.2.1. Será considerado o Aluno Destaque vencedor do Preparatório ENEM CTPM 

2020 aquele que atender aos seguintes critérios: 
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3.2.1.1. O aluno que alcançar a maior média na soma de participação e desempenho 

considerando-se todas as atividades do Preparatório ENEM citadas neste documento 

(itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6); 

 

3.2.1.2. Em caso de empate, será considerado vencedor o aluno que alcançar maior 

média percentual de desempenho, levando-se em consideração a soma dos 

resultados das atividades Simulado ENEM e Desafio ENEM; 

 

3.2.1.3. Persistindo o empate, será considerado vencedor o aluno que alcançar as 

melhores médias nas seguintes atividades, conforme ordem abaixo: 

(a) maior média percentual de desempenho na atividade Simulado; 

(b) maior média percentual de desempenho na atividade Desafio ENEM; 

(c) maior média percentual de participação na atividade Web estudante; 

(d) maior média percentual de participação na atividade ENEM Prepara; 

(e) maior média percentual de participação na atividade Prepapp. 

 

4. DO RESULTADO, PREMIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO 

 

4.1. Do resultado final 

 

4.1.1. O resultado final, que premiará a Unidade e o Aluno Destaque da Rede CTPM 

no Preparatório ENEM CTPM 2020, consistirá nos critérios estabelecidos e 

apresentados neste documento, sendo divulgado no dia 18/01/2021 até às 23h59min. 
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4.2. Da premiação 

 

4.2.1. A Unidade da Rede CTPM vencedora do Preparatório ENEM CTPM 2020 

receberá como premiação 1 (um) Notebook, modelo VAIO, com valor equivalente a 

R$3.000,00 (três mil reais). 

 

4.2.2. O Aluno Destaque da Rede CTPM, vencedor do Preparatório ENEM CTPM 

2020, receberá como premiação 1 (um) Notebook, modelo VAIO, com valor 

equivalente a R$3.000,00 (três mil reais). 

 

4.3. Dos certificados de participação 

 

4.3.1. A Unidade e o Aluno Destaque da Rede CTPM no Preparatório ENEM CTPM 

2020 receberão, também, um certificado de participação expedido pela DEEAS. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

5.1. Espera-se que a premiação do Preparatório ENEM CTPM 2020 incentive ainda 

mais a participação dos alunos nas atividades nesta reta final e garanta o bom 

desempenho dos alunos da Rede CTPM no ENEM. 

 

5.2. As seguintes atividades não serão consideradas para fins de premiação: 
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• Videoaulas - são vídeos gravados que ficam à disposição do aluno, não 

havendo período determinado para que os alunos assistam e nem ferramentas 

de controle de acesso; 

• Lives ENEM CTPM - têm como público-alvo os profissionais das unidades da 

Rede e não os alunos; 

• ENEM Confere - consiste em atividade realizada após o ENEM, para a correção 

das provas e verificação do gabarito. 

 

5.3. Os casos omissos no presente regulamento quanto aos critérios de 

classificação, seleção e premiação serão dirimidos pela DEEAS. 

 

Cláudio Alves e Silva, Maj PM 

Chefe da DEEAS3 

 
 

Belo Horizonte, 13 de novembro de 2020. 
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