
 

 
 

Concurso Redação Enem: chego junto, chego a 1.000! 2020 

Secretaria da Educação do Estado do Ceará 

Fundação Demócrito Rocha 

 
 
A Secretária da Educação do Estado do Ceará (Seduc), no uso de suas atribuições legais, por meio da                  

Coordenadoria de Gestão Pedagógica do Ensino Médio (COGEM), em parceria com a Fundação Demócrito              

Rocha (FDR), divulga alteração e aditivo relativos ao Regulamento do Concurso Redação Enem: chego              

junto, chego a 1.000!, edição 2020, destinado a alunos da 3ª série e EJA (Educação de Jovens e Adultos) do                    

ensino médio das escolas públicas do Ceará. 

 

Onde se lê:  

5.6 As redações selecionadas na PRIMEIRA ETAPA – ESCOLAR deverão ser encaminhadas, até 16 de outubro                

de 2020, à sede de sua respectiva Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação (Crede) ou               

Superintendência das Escolas Estaduais de Fortaleza (Sefor), em envelope lacrado, devidamente           

identificado com o nome e endereço da escola participante. A fim de que sejam submetidas à SEGUNDA                 

ETAPA – REGIONAL do Concurso, de 19 a 21 de outubro de 2020, as redações vencedoras devem ser                  

encaminhadas, também, em versão digitalizada, para o e-mail orientado pela Crede/Sefor. A COMISSÃO             

JULGADORA REGIONAL, constituída por profissionais habilitados, previamente escolhidos pela direção da           

Crede/Sefor de origem da escola do(a) candidato(a) concorrente, habilitará, a partir dos critérios que regem               

este Edital, apenas 1 (uma) redação eleita para a TERCEIRA ETAPA – ESTADUAL. 

Leia-se: 

5.6 As redações selecionadas na PRIMEIRA ETAPA – ESCOLAR deverão ser encaminhadas, até 16 de outubro                

de 2020, em versão digitalizada, para o e-mail orientado pela sua respectiva Coordenadoria Regional de               

Desenvolvimento da Educação (Crede) ou Superintendência das Escolas Estaduais de Fortaleza (Sefor),            

devidamente identificadas com o nome e endereço da escola participante a fim de que sejam submetidas à                 

SEGUNDA ETAPA – REGIONAL do Concurso, de 19 a 21 de outubro de 2020. A COMISSÃO JULGADORA,                 

constituída por profissionais habilitados previamente escolhidos pela direção da Crede/Sefor de origem da             

escola do(a) candidato(a) concorrente, habilitará, a partir dos critérios que regem este Edital, apenas 1               

(uma) redação eleita para a TERCEIRA ETAPA – ESTADUAL.  

 

 

 



 
Onde se lê:  

5.7. As redações selecionadas pelas Comissões Julgadoras em SEGUNDA ETAPA – REGIONAL deverão ser              

encaminhadas até o dia 21 de outubro de 2020 em versão digital para o e-mail               

<gestaopedagogica@seduc.ce.gov.br> e em versão original à sede da Secretaria da Educação do Estado do              

Ceará, CODEA/Gestão Pedagógica, à Av. Afonso Albuquerque Lima, s/n, Cambeba, Fortaleza, Ceará, CEP             

60.822-325, em envelope lacrado, devidamente identificado com o nome e endereço da respectiva             

Crede/Sefor, a fim de que sejam submetidas à TERCEIRA ETAPA – ESTADUAL do Concurso, de 22 a 27 de                   

outubro de 2020, realizada por uma COMISSÃO JULGADORA, constituída por 3 (três) professores             

previamente escolhidos pela direção da Fundação Demócrito Rocha (FDR), que elegerá, a partir dos              

critérios que regem este Edital, as 3 (três) melhores redações do Concurso Redação Enem: chego junto;                

chego a 1.000! 2020, vencedoras da ETAPA - ESTADUAL. 

 

Leia-se: 

5.7. As redações selecionadas pelas Comissões Julgadoras em SEGUNDA ETAPA – REGIONAL deverão ser              

encaminhadas até o dia 21 de outubro de 2020 em versão digital para o e-mail               

<gestaopedagogica@seduc.ce.gov.br>, devidamente identificado com o nome do aluno, da escola e da            

Crede/Sefor, a fim de que sejam submetidas à TERCEIRA ETAPA – ESTADUAL do Concurso, de 22 a 27 de                   

outubro de 2020, realizada por uma COMISSÃO JULGADORA, constituída por 3 (três) professores             

previamente escolhidos pela direção da Fundação Demócrito Rocha (FDR), que elegerá, a partir dos              

critérios que regem este Edital, as 3 (três) melhores redações do Concurso Redação Enem: chego junto;                

chego a 1.000! 2020, vencedoras da ETAPA - ESTADUAL. 

 

Aditivo:  

5.3.1 As escolas participantes do certame e suas respectivas regionais receberão até o dia 9 de outubro de                  

2020 o acesso (login e senha) às redações do tema sorteado e à plataforma Enem MIX. Cada escola, bem                   

como a regional, terá direito a 1 (um) acesso por instituição e poderá visualizar todas as redações do tema                   

sorteado enviadas por seus respectivos estudantes. O download destes arquivos estará disponível.  

 

 

Fortaleza, 30 de setembro de 2020 

 

Eliane Nunes Estrela 

Secretária da Educação do Estado do Ceará 

 


