
 

 

Público-alvo: alunos do Ensino Médio do CEFET-MG (Campus Araxá) 
Período de realização: de 19/06/2020 a 18/08/2020 
Dias (horário) das atividades: Terças (livre), Quintas (horário a 
combinar para videoconferência) e Sextas-feiras (livre) 
Link para inscrição: https://bit.ly/3dF6xL8  
Período de inscrição: 09/06/2020 a 16/06/2020 

Equipe: Antônio Soares, Claudio Lima, Gabriel Camargo, Milene Bianchi e Natal Pires 
 

 
QUER VIR? HOJE OU AMANHÃ, VEM ENEM! 

Resolução de questões de Ciências Naturais dos últimos anos. 

 

O novo coronavírus (Covid-19) trouxe mudanças consideráveis nos hábitos da 

população mundial, com esvaziamento de várias atividades regulares tanto pessoal 

quanto profissional. No âmbito escolar, as escolas estão com suas atividades 

presenciais suspensas. A proposta deste projeto é proporcionar aos discentes dos 1º, 

2º e 3º anos do CEFET-MG, Campus Araxá, um momento produtivo durante o 

isolamento social através da resolução de exercícios por meio de plataformas virtuais, 

dos últimos anos, aplicados nos Exames do Enem, em que contarão com orientação 

de qualidade dos professores da área de Ciências Naturais da instituição. 

As resoluções das questões de Biologia, Física e Química serão trabalhadas 

através de interação virtual em ciclos semanais de três etapas. 1º MOMENTO - Alunos 

Atuantes: com uso de uma instrução lúdica, será contextualizado os tópicos das 

questões e solicitado que sejam resolvidas 25 questões semanais (total de seis 

semanas) pelos discentes; 2º MOMENTO - Professores Auxiliando: as resoluções das 

questões serão disponibilizadas através de vídeos gravados pelos professores; 3º 

MOMENTO - Dinâmica da Fixação do Conhecimento: uma videoconferência entre 

cada docente e discentes será agendada para sanar dúvidas. Esse último movimento 

proporcionará o desenvolvimento, orientação e qualificação dos discentes em situação 

de isolamento, bem como garantir o vínculo entre os alunos e os professores.  

Assim, ao revisitar as questões dos últimos anos das provas do Enem, espera-se 

que os discentes dos 1º, 2º e 3º anos do CEFET-MG, Campus Araxá, sejam 

estimulados a continuar sua rotina de estudos e que percebam a importância dos 

Conteúdo Programático dentro da sua formação do ensino médio e técnico. Tal ação, 

seguramente, manterá nossos alunos bem preparados para futuros desafios e 

sustentará a nossa instituição em destaque na cidade de Araxá, mesmo frente às 

adversidades que todos nós estamos a enfrentar. 

 

 

Termo de compromisso: a inscrição/participação é particular, intrasferível e é vetado 

a divulgação (em outras plataformas) dos materiais disponibilizados. 

https://bit.ly/3dF6xL8

