
Quando o assunto é 
a redação do ENEM, o 
dom para a escrita ou a 
sorte não figuram como 
os principais respon-
sáveis pelo sucesso dos 
candidatos. Na verdade, 
a prática contínua e a 
atenção às competências 
exigidas pelo exame é 
que são os grandes alia-
dos na garantia de um 
bom resultado. Mais do 
que isso: manter a união 
de um olhar multidisci-
plinar com o amplo co-
nhecimento de assuntos 
em voga.

Além de mostrar que 
sabe escrever de forma 
adequada, o candidato 
precisa apresentar senso 
crítico, bons argumentos 
e responsabilidade para 
sugerir propostas de in-
tervenção que melhorem 
determinada realidade 
atrelada ao tema pro-
posto. Ou seja, caracte-
rísticas primordiais para 
dar início à formação de 
bom profissional.

Na busca por uma vaga 
na universidade, muitos 
estudantes cometem o 
mesmo – e grande – erro 
nos preparativos para 
cada edição do ENEM: 
foco em assimilar so-
mente conteúdos especí-
ficos de disciplinas como 
matemática, biologia, 
química e física, acredi-
tando que será o mais 
importante para o bom 
desempenho no exame. 
Engessados na teoria, 

esses candidatos acabam 
se esquecendo de que os 
autores das melhores re-
dações é que costumam 
aparecer entre os prin-
cipais colocados, já que 
ela representa metade da 
nota no ENEM.

A metodologia do 
CENSA trabalha para 
que o aluno obtenha êxi-
to em todos os critérios 
de avaliação do ENEM. 
No caso da redação, mais 
especificamente, estimu-
la o exercício contínuo 
durante o período pre-
paratório para as provas. 
Além das aulas semanais 
de redação incluídas na 
matriz curricular da ins-
tituição, investe em ativi-
dades extracurriculares 
quinzenais cujo conteú-
do é voltado para tirar 
todas as dúvidas quanto 
ao modelo exigido pela 
organização do exame 
nacional.

Mas, afinal, o que é 

preciso levar em consi-
deração ao redigir um 
texto dissertativo-ar-
gumentativo adequado 
para atrair os avaliado-
res? De acordo com o 
professor do CENSA 
João Tenório Neto, a 
coesão e a coerência são 
primordiais para uma 
boa redação. 

Portanto, é de extrema 
importância que o can-
didato treine continua-
mente para transmitir 
a informação de forma 
clara, com argumentos 
relevantes e sem erros 
gramaticais. O professor 
também faz um alerta 
quanto aos temas esco-
lhidos para a redação do 
ENEM: “Fundamental-
mente este exame traba-
lha com temas sociais. 
Por isso, é preciso que o 
estudante leia com fre-
quência para ser deten-
tor do conhecimento de 
diversos assuntos” . 

Única escola da região a 
participar do Exame Na-
cional do Ensino Médio 
(ENEM) também com o 
curso Normal Médio, o 
Centro Educacional Nossa 
Senhora Auxiliadora (CEN-
SA) figura entre as melhores 
instituições de ensino da ci-
dade no ranking do último 
exame. O CENSA ocupa o 
terceiro lugar geral, com a 
soma das provas objetivas 
e a redação, que possuem 
peso equivalente. O resul-
tado foi divulgado pelo Ins-
tituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP), 
este mês, com as notas do 
ENEM de 2015. 

“Essa posição tem um 
valor ainda maior quan-
do levamos em conta que 
a escola participa do pro-
cesso seletivo também com 
o Normal Médio. Como o 
curso é profissionalizante 
e não tem como prioridade 
o vestibular, as alunas fre-
quentam uma carga horá-
ria mínima de disciplinas 
como física, química, ma-
temática e biologia, que são 
muito exigidas no ENEM”, 
diz Arnaldo Telles, coorde-

nador do pré-vestibular do 
CENSA.

Mesmo aptas a ingressar 
no mercado de trabalho  
atuando como professoras, 
algumas alunas desejam 
investir na profissão alme-
jando vaga em uma uni-
versidade. Ciente de que a 
participação desse grupo 
pode prejudicar sua coloca-
ção no ranking das escolas 
no ENEM, o CENSA prefe-
re continuar investindo no 
curso. Segundo Ir. Suraya 
Chaloub, diretora geral da 
instituição, “a escola não 
pretende abandonar essa 

vertente, já que tem um 
compromisso com a educa-
ção, e acredita que a capa-
citação de educadores é de 
extrema importância”.

“A posição no ranking 
do ENEM se torna muito 
relativa quando avaliamos 
as particularidades de cada 
escola. Estamos seguros e 
muito confortáveis em nos-
sa posição”, avalia Arnaldo.

A satisfação do coordena-
dor é justificada quando se 
comparam os resultados nos 
vestibulares ao longo dos 
anos. Muito dessa ascensão 
é devido ao constante inves-

timento no Ensino Médio. 
Desde 2015, a escola adota 
o material didático Ber-
noulli, tricampeão nacional 
no ENEM e Top Ten por 10 
anos consecutivos. Além 
disso, a escola investiu em 
seu departamento de pré-
vestibular, o VestCENSA, 
incrementando e expandin-
do a assistência aos alunos 
desde o primeiro ano do 
Ensino Médio. Foram cria-
das turmas específicas por 
áreas (MedCENSA, CEN-
SAENEM e CENSA Exa-
tas) e o corpo docente, que 
sempre foi um destaque da 

instituição, ganhou reforço 
com renomados professores 
de grandes centros. São pro-
movidos aulões, simulados 
e palestras, além do suporte 
necessário para uma forma-
ção que possibilite trabalhar 
o objetivo do aluno e colo-
cá-lo em vantagem nos pro-
cessos seletivos que venha a 
enfrentar.

“Nosso foco é preparar o 
aluno, traçar um roteiro de 
estudo que o leve, com se-
gurança, ao seu objetivo. Os 
resultados comprovam que 
estamos no caminho certo”, 
conclui o coordenador.

CENSA entre os melhores do ENEM
Única escola a participar do exame com o curso Normal Médio

Uma boa redação: fundamental 
para garantir sucesso no ENEM

A ex-aluna do CENSA 
Laura Moreira ficou com 
a primeira colocação no 
curso de Engenharia de 
Produção da Universi-
dade Estadual do Norte 
Fluminense Darcy Ribei-
ro (UENF) graças ao bom 
desempenho no último 
ENEM. Segundo ela, que 
estudou na instituição 
desde o 1º ano do Ensino 
Fundamental, a dedicação 
contínua foi crucial para o 
resultado.

 “Todo esse esforço para 
produzir uma boa redação 

no ENEM, em conjunto 
com o desempenho na 
prova objetiva, foi funda-
mental para que eu con-
seguisse uma boa nota de 
corte e fosse aprovada em 
primeiro lugar na UENF. 

Até mesmo fora da sala 
de aula, sempre busquei 
treinar muito, me apro-
fundar nas competências 
avaliadas pelo exame e ler 
bastante sobre assuntos 
atuais, para que eu esti-
vesse preparada para arti-
cular acerca de qualquer 
tema escolhido. E o CEN-

SA foi fundamental em 
todo o processo de minha 
formação, com professo-
res altamente qualifica-
dos, material didático de 
excelência e atividades 
extracurriculares que me 
garantiram inúmeras pos-
sibilidades”, relatou Laura 
Moreira.

Qualidade no ensino rende 
bom resultado no ENEM e 
1º lugar na UENF

Não é somente o 
ENEM que exige can-
didatos com olhar 
multidisciplinar nas 
provas de redação, 
com plena capacidade 
de pensar e se posicio-
nar frente às diversas 
situações cotidianas. O 
mercado de trabalho 
pede, cada vez mais, 
de seus profissionais  

maior discernimento e 
visão de mundo. E essa 
é a missão do CENSA 
no desenvolvimento 
de projetos educativos 
amplos, que envolvem 
diversas vertentes do 
conhecimento: con-
tribuir para ampliar a 
capacidade de reflexão 
e o aprimoramento 
de inúmeros valores 

e habilidades de seus 
alunos. Com ex-es-
tudantes aprovados 
em excelentes univer-
sidades por meio do 
processo de seleção 
do último ENEM, a 
instituição  conseguiu 
colher, mais uma vez, 
bons frutos de um tra-
balho sólido, compe-
tente e contínuo.

Estudante Laura Moreira

A formação mais completa
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Prof. Tenório revela segredos de uma boa redação


