
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
08/11/22..................R$ 168,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
08/11/22..................R$ 74,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
08/11/22..................R$ 103,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• Entre a região central e o leste do 
Paraná há maior presença de umi-
dade nesta terça-feira. No sudoeste, 
oeste, noroeste e no norte o tempo 
fica estável, com temperaturas mais 
elevadas à tarde.
Mínima:  10°C em Curitiba
Máxima: 26°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Enem começa domingo com 
prova de redação
 O Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) 
2022 começa a ser aplicado 
no próximo domingo (13). 
Além das provas de lingua-
gens e ciências humanas, 
os estudantes farão a única 
prova subjetiva do exame, 
a de redação. Os cerca de 
3,4 milhões de estudantes 
terão cinco horas e meia 
para responder a todas as 
questões. 
 Ir bem na redação 
pode ser um diferencial para 
o candidato. As notas dessa 
prova variam de 0 a mil. Os 
candidatos que zeram a 
prova não podem participar 
de programas como o Sis-
tema de Seleção Unificada 
(Sisu), que oferece vagas 
em instituições públicas 
de ensino superior, ou o 
Programa Universidade 
para Todos (ProUni), que 
concede bolsas de estudo 
em instituições privadas de 
ensino superior. 
 Na reta final de 
preparação, a dica é que os 
estudantes revisem as pró-

prias redações escritas ao 
longo do ano e que vejam 
exemplos de redações que 
obtiveram nota máxima. 
"Recomendo que leiam o 
maior número de redações 
possível porque agora é 
muito ruim pressionar o 
estudante para que faça 
maratona [de escrita]. Ler 
as redações nota mil é um 
estudo ativo e mais con-
fortável”, diz o professor 
de língua portuguesa e 
redação Vinícius Oliveira, 
conhecido como Profinho.
 Oliveira foi um 
dos 77 participantes do 
Enem 2016 que tiraram a 
nota máxima na redação. 
Naquele ano, mais de 6 
milhões fizeram a prova. 
A redação que escreveu 
apareceu na cartilha divul-
gada anualmente pelo Ins-
tituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep) como 
exemplo de texto nota mil, 
em 2017.
 A cartilha do Enem 
2022 está disponível na 

internet . Ela explica os 
critérios de correção e traz 
exemplos de redações que 
receberam a nota máxima 
para ajudar os estudantes 
na preparação para o exa-
me.
 A professora de 
língua portuguesa e produ-
ção textual do Colégio Mopi, 
no Rio de Janeiro, Tatiana 
Nunes Camara recomenda 
que, nessa reta final, os es-
tudantes releiam também os 
próprios textos e revejam as 
anotações e as correções 
feitas por professores. “O 
mais importante de tudo é 
ter confiança do que sabe e 
ter capacidade de produzir 
de forma autoral. Isso vai dar 
mais segurança para o aluno 
fazer uma boa prova”, diz. 
 A professora su-
gere ainda que, no dia do 
exame, os estudantes 
comecem pela prova de 
redação. “Por ser a única 
prova discursiva, ela exige 
mais clareza, uma cabeça 
limpa. Deixar essa prova 
por último pode prejudicar 

o estudante”. 
 Já Oliveira reco-
menda que os estudantes 
leiam a prova de redação 
e intercalem a escrita com 
a resolução de questões 
objetivas da prova de lin-
guagens. “Isso é legal por 
dois motivos, primeiro por-
que refresca um pouco a 
mente para ter mais ideias 
e, segundo, porque algum 
texto da prova pode cola-
borar com a argumentação 
do aluno. Não pode copiar 
o texto, mas pode abrir a 
mente para alguma ideia”. 

Correção da redação 
 As redações do 
Enem são avaliadas em 
cinco competências, cada 
uma valendo 200 pontos: 
demonstrar domínio da 
modalidade escrita for-
mal da língua portuguesa; 
compreender a proposta 
de redação e aplicar con-
ceitos das várias áreas de 
conhecimento para desen-
volver o tema, dentro dos 
limites estruturais do texto 
dissertativo-argumentativo 
em prosa; selecionar, re-
lacionar, organizar e inter-
pretar informações, fatos, 
opiniões e argumentos em 
defesa de um ponto de 
vista; demonstrar conhe-
cimento dos mecanismos 
linguísticos necessários 
para a construção da ar-
gumentação; e elaborar 
proposta de intervenção 
para o problema aborda-

do, respeitando os direitos 
humanos.
 Cada prova passa 
por dois corretores. Caso 
haja diferença de mais de 
100 pontos em relação à 
nota total da prova ou de 
mais de 80 pontos em rela-
ção a alguma das compe-
tências, o texto passa, en-
tão, por um terceiro corretor. 
Se a diferença persistir, a 
prova é avaliada por uma 
banca composta por três 
professores, que atribuirá 
a nota final do participante.
Cuidado com a nota zero 

Segundo o edital do 
Enem, são motivos para 

zerar a redação: 
 • fuga total ao tema;
 • não obediência 
ao tipo dissertativo-argu-
mentativo;
 • texto com até sete 
linhas manuscritas, qual-
quer que seja o conteúdo, 
ou extensão de até dez 
linhas escritas no sistema 
Braille;
 • cópia de texto(s) 
da prova de redação e/ou 
do Caderno de Questões 
sem que haja pelo menos 
oito linhas de produção 
própria do participante;
 • impropérios, de-
senhos e outras formas 
propositais de anulação, 
em qualquer parte da folha 
de redação;
 • números ou si-
nais gráficos sem função 
clara em qualquer parte do 

texto ou da folha de reda-
ção;
 • parte delibera-
damente desconectada do 
tema proposto;
 • assinatura, nome, 
iniciais, apelido, codinome 
ou rubrica fora do local devi-
damente designado para a 
assinatura do participante;
 • texto predomi-
nante ou integralmente es-
crito em língua estrangeira;
 • folha de redação 
em branco, mesmo que 
haja texto escrito na folha 
de rascunho; e
 • texto ilegível, que 
impossibilite sua leitura por 
dois avaliadores indepen-
dentes.

Enem 2022
 O Enem será apli-
cado nos dias 13 e 20 de 
novembro para cerca de 3,4 
milhões de estudantes em 
todo o país. No primeiro dia 
de prova, os participantes 
farão as provas de lingua-
gens, ciências humanas 
e redação. No segundo, 
matemática e ciências da 
natureza. Os locais de pro-
va estão disponíveis no 
Cartão de Confirmação 
de Inscrição, na Página do 
Participante.
 Quem está se pre-
parando para o Enem pode 
acessar todas as provas e 
os gabaritos de edições an-
teriores no site do Inep, para 
se preparar para as provas. 
Para testar os conhecimen-
tos, os estudantes podem 
acessar gratuitamente o 
Questões Enem, um banco 
preparado pela Empresa 
Brasil de Comunicação 
(EBC), que reúne questões 
de provas de anos anterio-
res. No sistema, é possível 
escolher quais áreas do 
conhecimento se quer es-
tudar. O banco seleciona 
as questões de maneira 
aleatória. 

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Nova edição do Ganhando o Mundo terá mil 
estudantes; inscrições já estão abertas

 A Secretaria de 
Estado da Educação e do 
Esporte publicou o novo 
edital do Ganhando o Mun-
do ( nº 72/2022 ), programa 
de intercâmbio internacio-
nal do Governo do Estado 
destinado aos estudantes 
da rede estadual de en-
sino. A terceira edição do 
programa cresceu e terá 
mil vagas, ao contrário 
das 100 em cada uma das 
edições anteriores.
 Além de mais va-
gas, o intercâmbio também 
terá mais destinos e em 
três continentes, todos de 
língua inglesa: Austrália, 
Canadá, Estados Unidos, 
Inglaterra e Nova Zelândia. 
Na prática, as mil vagas 
serão distribuídas nesses 
cinco países e o intercâm-
bio terá a duração de um 
semestre letivo do país de 
destino, com embarque em 
2024. Os estudantes aptos 

a participarem são os que 
estão cursando o 9° ano do 
Ensino Fundamental em 
2022.
 “Em nome do Go-
verno do Estado tenho a 
alegria de anunciar que 
estamos com esse novo 
edital de mil vagas para 
jovens que vão entrar no 
ensino médio e vão ter 
essa oportunidade de estu-
dar em países de primeiro 
mundo. Aumentamos as 
vagas e é muito importante 
lembrar que a gente vai 
selecionar pelo menos um 
estudante de cada um dos 
399 municípios do Paraná 
pra ter essa experiência e 
poder retornar com um pe-
daçinho do primeiro mundo 
pra dentro da escola no 
Paraná”, diz o secretário 
Renato Feder.
 As inscrições já 
estão abertas e vão até 31 
de maio de 2023 pela Área 

do Aluno. Esse longo prazo 
para inscrição se deve aos 
novos critérios classificató-
rios para concorrer às va-
gas. A nota de classificação 
vai considerar três itens: a 
nota padronizada obtida 
pelo estudante na Prova 
Paraná Mais, realizada 
de 25/10/22 até 03/11/22, 
o número de certificados 
obtidos pelo estudante na 
plataforma Inglês Paraná e 
os certificados de participa-
ção como Aluno Monitor na 
escola em que o estudante 
estiver matriculado.
 Ou seja,  quem 
não estava utilizando ou 
pouco utilizava a plata-
forma Inglês Paraná e/ou 
não participou do Aluno 
Monitor tem tempo para se 
envolver nos programas e 
conseguir aumentar suas 
chances.

VAGAS
 Das mi l  vagas 
ofertadas, 399 estão re-
servadas para o estudante 
que obtiver a maior nota 
de classificação em cada 
município do Estado. Ou-
tras 100 vagas são desti-
nadas exclusivamente a 
estudantes beneficiários 
do programa Auxílio Brasil 
(ou equivalente), indepen-
dentemente do município 
a que pertençam.
 A inscrição será 
para o programa como um 

todo, não sendo possível 
o estudante escolher o 
país de destino – essa 
indicação será feita pela 
Seed-PR, bem como a dis-
tribuição no número exato 
de vagas para cada país.
 Ao fazer a inscri-
ção on-line pela Área do 
Aluno, o estudante deverá 
informar nome completo, 
RG, CPF, Código Geral de 
Matrícula (CGM), e-mail 
(@escola), telefone de 
contato e dados do seu 
colégio. É obrigatório que 
tanto o estudante quanto 
o responsável declarem 
ciência de que leram e con-
cordam com a inscrição 
e as regras do processo 
seletivo.
 Além dos critérios 
de classificação (Prova 
Paraná Mais, Inglês Pa-
raná e Aluno Monitor), o 
estudante precisa cumprir 
outros requisitos para ter 
sua inscrição validada, que 
na prática eram os antigos 
critérios de classificação: 
ter cursado do 6º ao 9º 
ano do Ensino Fundamen-
tal em uma instituição de 
ensino da rede pública 
estadual do Paraná; ter 
médias iguais ou supe-
riores a 7,0 e frequência 
igual ou superior a 85% em 
cada uma das disciplinas 
da matriz curricular (em 
2022); estar regularmente 

matriculado no 9º ano na 
rede pública estadual do 
Paraná em 2022 e estar 
matriculado e cursar a 1ª 
série do Ensino Médio na 
rede estadual em 2023. 
Na data do embarque ao 
exterior, também é preciso 
ter idade mínima de 14 e 
máxima de 17 anos e seis 
meses.
 É necessário, cla-
ro, ter participado da Prova 
Paraná Mais neste ano, 
que terá peso 70 na nota de 
classificação. Já o Inglês 
Paraná e o Aluno Monitor 
terão peso 15 cada um na 
pontuação total (100).

GANHANDO O 
MUNDO

 O programa de 
intercâmbio foi criado para 
possibilitar a ampliação do 
repertório cultural e aca-
dêmico dos estudantes, 
permitir sua vivência e ex-
periência na realidade de 

outros países, consolidar 
uma rede de jovens líderes 
que atuarão nas escolas 
da rede pública estadual 
de ensino do Paraná, além 
de potencializar o desen-
volvimento da autonomia 
e aperfeiçoar o domínio da 
língua inglesa. 
 Os custos de ali-
mentação, hospedagem, 
transporte, emissão de vis-
tos e passaportes, passa-
gens aéreas e terrestres, 
exames médicos, vacinas, 
seguro viagem e saúde, 
taxa de matrícula, mensali-
dade da escola no exterior, 
material didático, uniforme, 
tradução juramentada da 
documentação escolar, 
reuniões de orientação, as-
sim como o curso prepara-
tório de língua estrangeira, 
são custeados pela Seed-
-PR. Os alunos também 
recebem um auxílio de R$ 
800 mensais.

Fonte: www.aen.pr.gov.br


