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RESUMO 
 
 

Como graduandas do curso de Letras e bolsistas do programa PIBID (Programa Institucional 
de Bolsa de Iniciação à Docência), e em parceria com a Universidade de Taubaté (UNITAU), 
desenvolvemos o Projeto PIBID - Oficina de Estudos em uma escola estadual, localizada no 
município de Taubaté. A importância do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) como forma 
de ingresso ao ensino superior hoje em dia é de inegável importância. Cada vez mais a 
avaliação está se tornando um dos meios mais utilizados, senão o único, de os alunos poderem 
entrar em uma universidade. O Projeto teve como foco a análise do conteúdo das avaliações 
oficiais do ENEM, voltado para os alunos das 3ª séries do Ensino Médio. Neste trabalho demos 
ênfase ao desenvolvimento de aulas com a participação dos alunos nas atividades 
relacionadas à prova do ENEM na área de conhecimento “Linguagens, códigos e suas 
tecnologias”, que abrange o conteúdo de Língua Portuguesa (Gramática e Interpretação de 
Texto), Língua Estrangeira Moderna, Literatura, Artes, Educação Física e Tecnologias da 
Informação. Sendo assim, o nosso objetivo geral foi a proposta de atividades para que os 
alunos compreendessem e dominassem as competências e habilidades exigidas na prova. Os 
procedimentos metodológicos apoiaram-se na análise das provas dos exames anteriores. 
Nessa análise foram encontrados gêneros textuais diversos, podendo cada um deles ser 
estudado de forma aprofundada durante o tempo de aplicação do Projeto. Nas questões da 
prova encontramos os gêneros: edital, reportagem, charge, propaganda e também questões 
com textos literários e interpretação de texto. As aulas foram organizadas por gêneros e os 
materiais utilizados foram os modelos de avaliações do ano de 2013 da prova Enem que nos 
serviram de base. Realizaram-se encontros semanais no período da manhã e da noite, por 
quatro meses disponibilizando duas horas-aula em cada turno para desenvolver o Grupo de 
Estudos direcionado aos alunos dos 3º ano do ensino médio. Em média, seis questões por 
encontro/aula foram apresentadas aos alunos através de apresentação de slides na sala 
multimídia da escola com as questões e conteúdos teóricos necessários para a resolução da 
questão. A partir daí buscou-se a alternativa correta, ou seja, o aluno em seu papel ativo na 
aprendizagem sendo conduzido pelo professor à solução do problema apresentado. A cada 
encontro foram lidos, analisados e debatidos os textos por gêneros, pois cada um possui uma 
linguagem singular. Dessa maneira os alunos adentraram no funcionamento dos gêneros 
estudados e foram orientados, ao longo do percurso, à transferência de saberes, ampliando as 
competências e habilidades exigidas não somente pela prova, como também para a vida no 
mundo da linguagem.  


