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COMUNICADO 033 /2016 

Data: 19/04/2016 

De: Coordenação Pedagógica 

Para: Pais/Responsáveis por Alunos(as) do CAOP (1.ª e 2.ª SÉRIES do ENSINO MÉDIO) 

Assunto: Oficina de Escrita 

 

Prezados Pais/ Responsáveis e Alunos do Ensino Médio, 
 

Obter uma boa nota em Redação nos vestibulares e nos concursos é importante para quem deseja ser 
aprovado, pois ela será utilizada na classificação final e muitas das vezes como critério de desempate, 
dependendo da natureza da Avaliação.  

No Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), por exemplo, obter uma nota satisfatória na prova de 
Redação pode ser crucial para ser aprovado em cursos e universidades disputadas. 

No Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto, ao se oferecer a Oficina de Escrita, o desafio é o de 
despertar no aluno a consciência de que, para se inserir efetivamente na sociedade, é necessário 
aprender a ser sujeito da linguagem, ou seja, saber produzir textos orais e escritos, que expressem 
intencionalidade, que sejam adequados à situação sócio comunicativa e às convenções textuais 
vigentes. 

A Redação representa não somente notas em Vestibulares e no ENEM, mas também, é por meio da 
escrita que o pensamento se concretiza em todos os Conteúdos Curriculares.  

O principal objetivo no ensino da Língua Portuguesa, no aspecto que trata da Redação, condiz com o 
que apresentam os PCN, na afirmação de que é por meio de práticas de uso e de atividades que 
envolvem a linguagem, conduzir o aluno a:  

“Utilizar a linguagem na escrita e produção de textos orais e na 

leitura e produção de textos escritos de modo a atender as 

múltiplas demandas sociais, responder a diferentes propósitos 

comunicativos e expressivos e considerar as diferentes 

condições de produção do discurso”. (PCN, p.32) 

O agir discursivamente, por meio de textos orais e escritos, constitui eventos comunicativos que têm a 
ver, em parte com a produção e com a transmissão de conhecimentos, que são expressos por 
enunciados diversos, dependentes dos diferentes interlocutores e contextos, e, muitas vezes, 
dependerá dos processos formais de aquisição da escrita. 

Além de ter a oportunidade de refletir sobre as diversas formas de registro de mensagens (textos), na 
Oficina de Escrita, o aluno, ao produzir o texto, desenvolve a capacidade de usar a variedade linguística 
adequada ao tipo e ao gênero textual que poderão ser exigidos. 

Entende-se que ao elaborar a Escrita, o aluno desenvolve a atitude reflexiva e metacognitiva, avalia os 
próprios conhecimentos e habilidades necessários para reformular os próprios textos, preparando-se 
constantemente para práticas e propostas que envolvem o ato de escrever em diversos contextos. 

 

Professora Maria Teresa Guimarães  



 

O(a) seu (sua) filho(a) foi cadastrado na Plataforma Moodle para que possa realizar as atividades 

propostas na Oficina de Escrita do CAOP. 

Além de poder utilizar do ambiente virtual de Aprendizagem, o (a) seu (sua) filho(a) deverá se 

inscrever em uma das turmas disponibilizadas a seguir para assistir às aulas presenciais em um 

dos seguintes horários: 

SEGUNDAS – FEIRAS 

Turma 1 - 13:30 às 15:10   

Turma 2 - 15:20 às 17:00 

 

Início da Oficina de Escrita: 25/04/2016 

 

Senhor Pai/ Responsável, favor preencher e devolver à Coordenadora Pedagógica, Maria Teresa 

Guimarães! 

 

����--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Termo de Ciência 

Oficina de Escrita - 2016 

 

 

Eu, __________________________________________________________, responsável 

pelo(a) aluno(a)_________________________________________________, da _________ 

série do Ensino Médio, estou ciente da Oficina de Escrita,  oferecida no Colégio 

Arquidiocesano, da qual deverá participar o(a) meu(minha) filho(a). 

Diante da proposta especificada, concordo com a mesma e o(a)orientarei para que cumpra 

com os horários. 

 

 

 

Assinatura 

 

 

______________________________________________ 

Data 


