
 

 

Prezado(a) aluno(a), 
 

Estamos prestes a iniciar o Curso Pré ENEM que, diante da Pandemia da Covid-19, terá um formato 

diferente, buscando atender às especificidades publicadas no Edital lançado no início do ano, e 

também às condições de isolamento social preconizadas pelos Governos Federal e Estadual. 

 

Como será esse novo formato do Curso Pré ENEM? 

Diante do Regime Especial Domiciliar, no qual se encontram todas as escolas das redes pública e 

privada, regulamentado pela deliberação nº 376 do Conselho Estadual de Educação do Rio de 

Janeiro, foi preciso readequar a estrutura do curso, para que pudéssemos atender a todos os alunos 

inscritos de maneira remota, por meio de plataforma virtual, mantendo a carga horária prevista no 

edital. Assim, a nova estrutura do Curso Pré ENEM se configura na junção de aulas ao vivo com 

professores da Escola Firjan SESI, na plataforma Microsoft 365, por meio do Microsoft Teams, com 

momentos de estudo dirigido, sem a participação dos docentes, onde você poderá aprofundar seu 

conhecimento com exercícios, leitura de textos, atividades de redação, conforme a figura abaixo: 

 

 

• As aulas ao vivo acontecerão, de certo modo, como as aulas de um curso presencial: 

encontros ao vivo, no horário das aulas, com explicações, discussões, exemplos, exercícios 

etc. 



 

• Nos momentos de estudo dirigido, os professores deixarão, previamente, atividades a 

serem realizadas, como leituras, listas de exercícios, produções textuais etc. 

Com esta organização, comum em cursos à distância, mantemos a carga horária total do curso, 

publicada no Edital, e garantindo a qualidade dos seus estudos. 

Esse formato foi elaborado com base na pesquisa realizada entre os inscritos, na qual mais de 90% 

dos respondentes alegaram ter interesse em realizar o curso em via digital e on-line. 

O período de realização do curso foi adiado e acontecerá entre 03 de agosto e 18 de dezembro, 

compreendendo 19 semanas.  

  

Neste período, procure se organizar para participar das aulas e cumprir todas as atividades 

propostas.  

Desse modo, sua preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio transcorrerá dentro do 

planejado, e seu aprendizado será maior!  

 

Em breve, a Escola Firjan SESI na qual você se inscreveu entrará em contato para informar os 

detalhes do curso, bem como os dados para acessar a plataforma Microsoft Teams, onde o curso 

será realizado. 

 

Atenciosamente, 

 

Escola Firjan SESI 

03/agosto 

a 

18/dezembro 

19 semanas 


