Carta aos Alunos e Alunas da Primeira e Segunda Séries do Ensino Médio, Turma
do Ano de 2020
Ouro Preto, 15 de maio de 2020.

Bom dia, Boa tarde ou Boa noite, dependerá da hora em que você, querido(a) Aluno(a),
visualizar esta mensagem em forma de Carta.
Desejo que você e seus familiares estejam bem!
O objetivo desta Carta é orientá-lo quanto ao ENEM.
O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) foi criado em 1998 com o objetivo de avaliar o
desempenho dos estudantes matriculados na última etapa da Educação Básica. Muitas
mudanças foram feitas no exame e, hoje, é um dos principais meios de ingresso em um
curso superior.
Pode participar do ENEM qualquer estudante que esteja matriculado no Ensino Médio.
No entanto, os estudantes menores de 18 anos e que ainda não estão no último ano do
ensino médio devem participar do exame na condição de treineiro.
Isso significa que, neste caso, o ENEM é feito somente para autoavaliação, não podendo
ser usado para se inscrever nos programas de acesso ao Ensino Superior: SISU, PROUNI
e FIES. Por isso, as notas dos participantes treineiros são divulgadas 60 dias depois que o
resultado do Enem é liberado para os estudantes que estão concluindo ou já concluíram o
ensino médio.
Em 2016, dos mais de 8,6 milhões de participantes do ENEM, 1.344.060 se inscreveram
na condição treineiro, o que representa 16% do total.
Até a edição de 2016, era possível participar do Enem com o objetivo de obter a
certificação do Ensino Médio. Segundo o Ministério da Educação (MEC), na última edição
apenas 7,7% dos candidatos que fizeram o exame com esse objetivo alcançaram a nota
mínima.
Atualmente o ENEM não contempla a conclusão do Ensino Médio.
Nesse sentido, no Colégio Arquidiocesano sempre houve o incentivo para que os(as)
Alunos(as) da 1.ª e 2.ª Séries do Ensino Médio realizem, como Treineiros, o ENEM.
Certamente, você já entrou no site indicado na Sala Virtual, que trata do ENEM 2020, e
está ciente dos detalhes para a sua Inscrição no referido EXAME.
Então, pelo que temos acompanhado sobre: Haverá ou não o ENEM?
Até o presente momento, a informação de hoje, 15/05/2020, está confirmado que sim!
Seguem algumas considerações que compõem uma síntese sobre o ENEM 2020.

As informações sobre o ENEM 2020 já foram divulgadas pelo Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A grande novidade fica por conta da
aplicação digital da prova.
As inscrições para o ENEM 2020 estão abertas até o dia 22 de maio. O valor da taxa
permanece o mesmo do ano passado, R$ 85,00(Oitenta e Cinco Reais).
Os editais do Enem impresso e digital foram divulgados no final de março e depois
retificados em abril. Recomendamos que leiam o edital antes de iniciar a inscrição e/ou
fazer as provas.
INSCRIÇÃO ENEM 2020
As inscrições para o ENEM 2020 estão abertas e serão recebidas até 22 de maio, somente
pela internet, na Página do Participante. Quem não tiver cadastro no portal gov.br deverá
fazê-lo antes de fazer a inscrição no Enem.
Saiba como se inscrever no ENEM 2020
Para fazer a inscrição no Enem 2020 será preciso informar um CPF próprio, não sendo
aceitos documentos de pai, mãe ou responsável. O estudante também precisará informar
um número de celular e um endereço de e-mail.
Durante a inscrição no Enem, o sistema vai pedir que informe sua escolaridade, se
necessita de atendimento especial, onde deseja fazer a prova e qual a opção de língua
estrangeira (inglês ou espanhol). Ao final, cada participante terá que responder um
questionário socioeconômico.
Veja passo a passo como fazer a inscrição no Enem
Provas do ENEM 2020
As provas tradicionais do Enem 2020 serão aplicadas nos dias 1 e 8 de novembro, dois
domingos consecutivos. O formato das provas será o mesmo do Enem 2019, com
questões de Linguagens e Códigos, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e
Matemática, totalizando 180 itens, além da redação.
1.º dia: Redação; 45 questões de Linguagens e Códigos; 45 questões Ciências Humanas
2.º dia: 45 questões de Ciências da Natureza; 45 questões Matemática
Enem Digital
A maior novidade do Enem 2020 será a aplicação de provas digitais, ou seja, os
estudantes poderão fazer o exame pelo computador. No primeiro ano da novidade, até
100 mil estudantes de 15 capitais irão fazer as provas digitais nos dias 22 e 29 de
novembro.
Veja como serão as provas digitais do ENEM 2020

A intenção do Ministério da Educação (MEC) é aumentar a cada ano a quantidade de
participantes que farão as provas digitais, até elas substituírem totalmente as provas
impressas em 2026. A medida visa, a longo prazo, reduzir custos de impressão.
Somente estudantes que já concluíram o Ensino Médio ou concluirão em 2020 poderão
participar do ENEM Digital 2020, ou seja, treineiros só poderão fazer as provas impressas.
No ato de inscrição, o participante deverá escolher entre a prova impressa ou digital. Não
será possível fazer as duas.
O que estudar para o Enem 2020
O ENEM 2020 deverá ser a última edição do exame que seguirá a Matriz de Referência do
Enem, que é a mesma desde 2009. A partir de 2021, como já adiantou o MEC, o exame
sofrerá mudanças para se adequar ao Novo Ensino Médio.
O conteúdo da Matriz de Referência é extenso, por isso, é preciso se preparar para o
ENEM com antecedência. No entanto, alguns temas costumam cair com mais frequência.
Nesse sentido, estude! Faça das Avaliações um termômetro sobre o que sabe e do que
precisa saber. Os Simulados propostos pelo Bernoulli Sistema de Ensino são ótimos
instrumentos para nortearem o processo de preparação.
Portanto, prezado(a) aluno(a), treineiro no ENEM, não deixe de fazer o EXAME. Esta é
uma oportunidade de estudar, se preparar para um futuro próximo.
Tenha fé que tudo isso vai passar. Nada é para sempre!
Conte com o meu apoio e saiba que toda a Equipe do CAOP está com você.
Estamos com saudades!
Apesar de ser na condição não-presencial, saiba que por de trás das telas, dos e-mails,
mensagens e outros instrumentos mediadores da Comunicação, há sentimento, pessoas
que se preocupam com você e que, de alguma forma, deseja estar presente!
#Abraços!#Coragem!#Fé!#Resiliência!#Saúde!#Paz

Atenciosamente;
MARIA TERESA GUIMARÃES
Coordenadora Pedagógica

