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Reta ﬁnal
Revisar provas anteriores e treinar a redação são
as orientações para as últimas semanas de preparo
Livia Montenegro

Agora falta pouco para o dia da prova do
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM),
que acontece no último ﬁnal de semana
deste mês. Nesta reta ﬁnal, muitos ﬁcam
em dúvida sobre o que ainda deve ser estudado. Em primeiro lugar, não mude radicalmente sua rotina, para não causar estresse
nem atrapalhar os seus estudos.
Com o tempo curto e muito conteúdo que
pode fazer a diferença no resultado, os professores são unânimes em dizer que, para
aproveitar as últimas semanas e melhorar o
desempenho, é preciso dedicar-se ao treino
da redação e refazer as provas dos anos
anteriores. Este material pode ser encontrado na internet, que disponibiliza sites com
dicas e questões e downloads de provas.
Além disso, colégios e cursinhos permitem
que os alunos tenham acesso ao material
de anos anteriores.
Para a diretora supervisora do Ensino Médio
do Colégio Anglo Brasileiro, Débora Guimarães, o ideal é responder aos exames
antigos, analisando os erros. Dessa forma,
é possível retomar alguns pontos que ainda
estejam frágeis. O segundo passo sugerido
pela diretora é ler atentamente o edital e o
guia de redação. “É importante saber tudo o
que será exigido na prova, pois isso deixará
o aluno mais à vontade”, avalia Guimarães.

Atualidades
Débora Guimarães salienta que o ENEM
testa habilidades, além da interpretação de
textos, por isso "é aconselhável que o candidato leia as matrizes de referências das
quatro áreas de conhecimento, pois elas
orientam seus estudos, concentrando-se
nos conteúdos em que o estudante se sentir
menos seguro”.
Ficar por dentro das notícias e fatos em
todo o mundo também é fundamental.
Continue com a leitura de sites, jornais e
revistas. Essas informações serão úteis na
hora de responder às questões e escrever
a redação.
Para o Mestre em Literatura e Cultura pela
Universidade Federal da Bahia e professor
do colégio Sartre COC, Eduardo Dantas,
as provas de Redação do ENEM obrigam o
aluno a formular discursos de envolvimento e de participação social, cobrando dele
valores e princípios necessários à vida em
comunidade. Por isso é imprescindível saber
o que está acontecendo no mundo.

