


Apresentaremos as ações referentes ao
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)
junto à Secretaria da Educação do Estado do
Ceará (Seduc-CE) e à Secretaria Executiva do
Ensino Médio e Educação Profissional e suas
Coordenadorias vinculadas, com o objetivo de
apresentar ao estudante plataformas e
ferramentas disponíveis para aperfeiçoamento
e motivação para o exame.

Site do CED: https://www.ced.seduc.ce.gov.br/



Ação desenvolvida desde 2012, com a finalidade de
mobilizar e preparar os estudantes da 3ª série do
Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos
(EJA) para o Exame. Além do fortalecimento da
aprendizagem diária em sala de aula com os
professores e gestores, a Secretaria da Educação do
Ceará (Seduc) oferta esta iniciativa, promovendo
diversas atividades ao longo do ano. A ação é
realizada em sete etapas: Documentação, Isenção
da Taxa, Inscrição, Motivação, Preparação,
#Enemvou2dias e Ingresso.

Apresentação



ETAPA: MOTIVAÇÃO
Ação desenvolvida desde 2012, com a finalidade de mobilizar e preparar os estudantes
da 3ª série do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) para o Exame.
Além do fortalecimento da aprendizagem diária em sala de aula com os professores e
gestores, a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) oferta esta iniciativa, promovendo
diversas atividades ao longo do ano. A ação é realizada em sete etapas: Documentação,
Isenção da Taxa, Inscrição, Motivação, Preparação, #Enemvou2dias e Ingresso.

Diante do atual cenário, a Secretaria da Educação, por meio da Coordenadoria de
Formação Docente e Educação a Distância (CODED/CED) promove encontros de
educadores/as e estudantes para dialogar sobre as atividades de estudos domiciliares,

bem como compartilhar as experiências desenvolvidas nesse contexto.

Acesso: https://www.ced.seduc.ce.gov.br/conexao_seduc/



ETAPA: MOTIVAÇÃO

É um circuito realizado durante todo o mês de agosto, em alusão ao mês do
estudante e como ação de motivação para o Enem. O AoGosto do Aluno
conta com atividades diferenciadas como Webinar, Mostras Culturais,
Colóquios e Ampliando Horizontes.

Ação promovida pela Secretaria da Educação do Estado do Ceará através da
interação entre profissionais de diversas áreas, já inseridos no mercado de
trabalho, e estudantes da rede pública estadual, com o objetivo de auxiliar
os estudantes da 3ª série do Ensino Médio a decidir qual curso de graduação
irão cursar.



ETAPA: MOTIVAÇÃO

Palpite premiado - Desafio criado pela SEDUC, onde os estudantes têm a
oportunidade de dar palpites sobre o número de aprovados da rede estadual
em Instituições de Ensino Superior (IES). Os ganhadores participam de uma
premiação disponibilizada pela SEDUC.

#PartiuEnsinoSuperior - evento celebrativo acerca dos resultados de
ingressos dos estudantes da rede pública estadual nas instituições de ensino
superior (IES). Nele é divulgado o resultado do concurso Palpite Premiado.



ETAPA: PREPARAÇÃO

É uma estratégia de preparação e motivação dos estudantes da 3ª série do
Ensino Médio e dos anos finais da EJA para a prova do ENEM em parceria
com a Fundação Demócrito Rocha (FDR) e a Coordenadoria de Formação de
Educação a Distância (CED).
Público: prioritariamente estudantes da 3ª série do ensino médio.
Acesso: https://www.ced.seduc.ce.gov.br/enem-mix/

Plataforma virtual vinculada ao Portal Aluno Online que tem como objetivo
oferecer aos estudantes da rede estadual de ensino, inscritos no Exame
Nacional do Ensino Médio, mais uma ferramenta para fortalecer e ampliar
sua aprendizagem.
Serão realizados 3 simulados distribuídos nos meses de maio, agosto e 
outubro. Acesso: https://aluno.seduc.ce.gov.br/



ETAPA: PREPARAÇÃO

Concurso de Redação Enem: Chego junto, chego a 1.000 – é uma
plataforma preparatória, com foco em produção textual, conforme a matriz
de referência do Enem. A ação conta também com uma plataforma para
hospedagem de produções textuais dos estudantes sobre temas
previamente definidos, onde contarão com a análise, correção e feedback de
corretores.

#Enemnarede - Vídeo aulas de 8 a 15 minutos disponibilizadas através da
Coordenadoria de Formação Docente e Educação a Distância (CODED),
possibilitando aos estudantes uma preparação complementar para o Enem.



ETAPA: PREPARAÇÃO

Quiz Enem - Jogo digital com perguntas e respostas que poderá ser acessado
por meio de dispositivos móveis, via sistema Android através do Aluno
Online.

Cards para o Enem, com resoluções e comentários de itens de todos os
componentes curriculares. Essa ação tem como intuito maior auxiliar e dar
subsídios aos docentes no planejamento de suas atividades pedagógicas,
além de oferecer aos estudantes mais uma ferramenta na sua preparação
para o Enem.



ETAPA: PREPARAÇÃO

Fascículos de redação (FDR)

Coletânea de provas ENEM -
Edições anteriores (FDR)

CATÁLOGO DE CURSOS / AVACED



ETAPA: #enemvou2dias

#Enemvou2dias – incentivar a participação dos inscritos no
Exame – garantindo transporte e deslocamento, além de
pontos de apoio nos dois dias de aplicação das provas.



• Lorem

INGRESSO NA UNIVERSIDADE

O Ceará continua colhendo bons resultados pelo planejamento e investimentos realizados na 
educação.



PLATAFORMAS

•Ambiente virtual Enem Mix (FDR): https://youtu.be/eXgQrLiSlwE
•Enem na Rede: https://www.ced.seduc.ce.gov.br/enemnarede
•Alcance Enem: https://alcancevirtual.al.ce.gov.br
•Stoodi: https://www.stoodi.com.br
•Khan Academy: https://pt.khanacademy.org
•Google for Education: https://edu.google.com/intl/pt-BR
•Conexão Educação: https://youtu.be/-8za1FDD8TI
•Conexão Seduc: https://youtu.be/n5H-RcjOQQk

Enem nas EEMTI: https://www.ced.seduc.ce.gov.br/apoio-aos-estudos-
domiciliares/eemti/enem

https://youtu.be/eXgQrLiSlwE
https://www.ced.seduc.ce.gov.br/enemnarede
https://alcancevirtual.al.ce.gov.br/
https://www.stoodi.com.br/
https://pt.khanacademy.org/
https://edu.google.com/intl/pt-BR
https://youtu.be/-8za1FDD8TI
https://youtu.be/n5H-RcjOQQk
https://www.ced.seduc.ce.gov.br/apoio-aos-estudos-domiciliares/eemti/enem


PERCURSOS EDUCATIVOS

Plataforma digital desenvolvida pelo Ministério da Educação (MEC) para os
estudantes que se preparam para o Enem, o percurso educativo apresenta todas
as questões do exame desde 2012, divididas por conteúdo pedagógico, pelo
grau de dificuldade e pela incidência percentual dos temas em todos os exames.

Os percursos, elaborados por meio de projeto da TV Escola, emissora vinculada
ao MEC, complementa o programa Hora do Enem, não apenas apresentam o
caminho para resolução de exercícios, mas servem de apoio para estudo. Além
das questões do Enem, a plataforma oferece links para videoaulas, materiais
pedagógicos e múltiplos conteúdos de aprofundamento dos estudos.

Acesso: http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/percursos-educativos
http://hotsite.tvescola.org.br/percursos/ (fora do ar)

http://hotsite.tvescola.org.br/percursos/



