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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 393/2020 

Data: 15/09/2020 

Assunto: Coletânea ENEM para Alunos do EM 
 

 Prezada Equipe Gestora 
 
Dentre os materiais que estão sendo entregues às Diretorias de Ensino, para apoio às atividades 
pedagógicas de alunos e professores, encontram-se cadernos voltados a todas as áreas do 
conhecimento do ensino médio composto por questões do ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio 
(abaixo foto de capa).   
     
Estes cadernos, que compõem a Coletânea ENEM, destinam-se aos estudantes de todas as séries 
do ensino médio e têm como objetivo oportunizar o contato com o tipo de questões aplicadas no 
ENEM e com o formato do exame.     
    
Cada caderno contém itens das quatro diferentes áreas do conhecimento e foi organizado a partir de 
questões que já fizeram parte do ENEM em anos anteriores. Para cada série do ensino médio – 1ª, 2ª 
ou 3ª – há um material distinto com questões selecionadas que dialogam com conteúdos e 
habilidades de cada série em curso.   
   
Os cadernos constituem material de estudo para identificar conteúdos que eventualmente já tenham 
sido aprendidos ou que poderão ser pesquisados com esse objetivo, posto que as 
competências avaliadas são de significativa importância para atuação dos estudantes também 
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como cidadãos e poderão, ainda, auxiliá-los na discussão, com professores e colegas, sobre suas 
escolhas futuras, caminhos a seguir e conhecimentos a aprimorar no trajeto escolar em curso.     
  
Considerando que  no  ENEM  os  componentes  curriculares  são   integrados  em torno   de áreas do 
conhecimento, as  escolas  podem ter  uma excelente  oportunidade   de  envolvimento  de  diferentes 
professores nestas atividades, com a utilização deste material.    
    
Além desta Coletânea ENEM, impressa e presentemente disponibilizada, os estudantes 
e professores também poderão acompanhar as aulas de apoio ao ENEM que 
são transmitidas pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo - CMSP - semanalmente, às 3as 
feiras e sábados, nas quais também são focalizadas competências e habilidades abordadas no âmbito 
daquele exame nacional e que perpassam o currículo desenvolvido ao longo do ensino médio.      
    
Por fim, informamos que, as versões digitais dos Cadernos do Aluno da 1ª, 2ª e 3ª séries 
do ensino médio, que fazem parte da Coletânea ENEM, objeto do presente comunicado, serão 
publicadas em breve, juntamente com os respectivos gabaritos, na intranet, biblioteca COPED, para 
apoio aos professores que desejarem incorporar seus itens ao trabalho pedagógico com os 
estudantes.     
    
Agradecemos sua colaboração habitual e solicitamos informarem os docentes de sua Unidade 
Escolar.   

                                                                          

 

 

 

Responsável: 

Selma Alconche de Oliveira 

PCNP Responsável pelo NPE 

 
De acordo: 

Edivilson Cardoso Rafaeta  

Dirigente Regional de Ensino 
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