Workshop do ENEM

No dia três de novembro de 2016 foi realizado, na Faculdade Santa Rita
(FASAR), em Novo Horizonte-SP, um evento de extensão de grande êxito.
Foram convidados alunos do Ensino Médio das escolas locais, mormente as
escolas públicas, para participarem de palestras que, por suas especificidades, serviram
como forma de revisão intensiva de conteúdos essências para os vestibulares e,
principalmente, para o Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM.
Alunos da comunidade compareceram em grande número para assistir e
participar de uma revisão intensiva de conteúdos de Matemática. Na exposição, feita
pelo Professor Wilson Manoel da Silva, foram abordados assuntos básicos da matéria,
principais conteúdos pedidos nos exames, formas eficazes de resolver questões e,
também, foram feitos e corrigidos exercícios após as explicações.
Após, houve uma revisão dos temas de atualidades e auxílio para construção de
redações, ministrada pelo Prof. Edison Bariani Junior. Nesse módulo, foram abordados
fatos e temas importantes e em evidência que poderiam ser assuntos dos exames, em
correlação com as interpretações sociológicas, históricas e filosóficas dessas questões.
Seguidamente, houve uma oficina de redação, na qual foram mencionados a estrutura
básica da redação, os meios efetivos para produzi-la, principais temas na berlinda, erros
comuns na redação e formas de correção (e valores atribuídos) nos exames. Ao final, os
alunos produziram uma redação a partir do tema “Bandido bom é bandido morto? ”,
escritos esses que foram posteriormente corrigidos e enviados, juntamente com uma
apreciação, aos alunos produtores, por email.

Os alunos que compareceram, no término das atividades, preencheram um
questionário sobre o workshop, os conteúdos abordados, o desempenho dos professores,
a utilidade do evento e os anseios para que houvesse mais acontecimentos dessa ordem.
A recepção e avaliação por parte dos alunos foi francamente positiva, sobraram
elogios à iniciativa e praticamente todos se manifestaram pela vontade de que ocorresse
novamente, em breve.

