REDAÇÃO NA PRÁTICA
No Curso Completo de Redação do QG do Enem, construímos 26 encontros visando à
montagem de uma dissertação argumentativa, mais que qualificada, completamente adequada
aos critérios de corretores cada vez mais exigentes em suas avaliações. Desde o nível das regras
gramaticais até a montagem de cada parágrafo, passando por áreas do conhecimento
importantes para a defesa de sólidos pontos de vista, instrumentalizamos nossos alunos para,
independentemente de “inspiração” ou “dom”, desenvolverem seus textos de forma autônoma
e segura.
Porém, diferentemente do que ocorre em outras matérias, Redação em quaisquer vestibulares
envolve dois fatores praticamente exclusivos desse tipo de prova: a história textual de cada
candidato, com qualidades e falhas tão únicas; e as inúmeras possibilidades de abordagens
temáticas, frequentemente vinculadas a notícias e discussões que repercutem na sociedade
contemporânea a um Enem sempre em constante transformação.
Diante, então, da necessidade de um curso que tivesse a flexibilidade de, em constante
atualização, estudar e propor práticas textuais eficazes, assim como se ajustar a novidades
propostas pelas Bancas de Correção durante o ano e mesmo falar de pautas sociais
importantes que possam surgir durante o ano em que ocorre a prova, criamos o Redação na
Prática. Como o próprio nome sugere, a teoria que se desenvolve durante o Curso Completo
vira instrumento de análise e aperfeiçoamento de parágrafos e textos dissertativos como o
Enem gosta.
Cada programa, exibido ao vivo quinzenalmente, às segundas-feiras, das 20h às 21h, mas
também posteriormente disponível na plataforma para ser visto a qualquer momento, tem
sua estrutura dividida em duas partes:
1ª Parte: Análise e/ou aperfeiçoamento de trechos dissertativos, aplicando técnicas eficazes
ou corrigindo falhas tão prejudiciais às avaliações dos textos; e
2ª Parte: Discussão sobre um tema de redação com perfil Enem, sempre com a presença de um
convidado especialista em área do conhecimento relacionada ao assunto do dia.
Quem acompanhar o Na Prática ao vivo ainda conta com uma ferramenta bastante importante:
um chat em que possíveis dúvidas podem ser esclarecidas com um professor de Redação
durante a própria aula, garantindo respostas imediatas e, assim, muito mais efetivas.
A teoria abrangente do Curso Completo e a manutenção técnica e temática do Redação na
Prática compõem juntas, assim, ferramentas indispensáveis para segurança e eficácia numa
prova totalmente diferente das demais, em que cada recurso pode diferenciar um texto
simplesmente comum ou mesmo bom de outro que se destacam e alavancam notas e chances
de uma aprovação mais que merecida.
Vamos juntos!

