PROJETO

Em consonância com o Programa Educar para Transformar - um Pacto pela Educação, com
vistas à melhoria da qualidade da Educação Pública na Bahia, a Secretaria da Educação,
por meio da Superintendência de Políticas para a Educação Básica – SUPED, vem
desenvolvendo o Projeto ENEM 100%, desde 2017, visando orientar, mobilizar e fomentar
a participação dos estudantes do Ensino Médio no Exame Nacional do Ensino Médio ENEM, com vistas ao ingresso nas instituições de Ensino Superior.

Governador do Estado da Bahia
Rui Costa
Vice-governador
João Felipe de Souza Leão
Secretário da Educação do Estado da Bahia
Jerônimo Rodrigues
Subsecretário
Danilo Souza
Superintendente de Políticas para a Educação Básica
Manuelita Brito
Diretora de Currículo, Avaliação, Inovação e Tecnologias Educacionais
Jurema Brito

Secretaria da Educação do Estado da Bahia - Superintendência de Políticas para Educação Básica - SUPED
Diretoria de Currículo, Avaliação, Inovação e Tecnologias Pedagógicas - Sala 128 – Contatos: 71 3115-1360 / 0200

Índice

1. Apresentação
2. Breve histórico
3. Justificativa
4. Objetivos:
4.1. Geral
4.2. Específicos
5. Meta
6. Abrangência
7. Metodologia
8. Etapas e Ações
9. Cronograma
10. Equipe Técnica - Pedagógica
11. Referências

Secretaria da Educação do Estado da Bahia - Superintendência de Políticas para Educação Básica - SUPED
Diretoria de Currículo, Avaliação, Inovação e Tecnologias Pedagógicas - Sala 128 – Contatos: 71 3115-1360 / 0200

1. Introdução

O Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM é a principal política nacional que dá acesso ao
estudante da 3ª série do Ensino Médio às Instituições de Ensino Superior, sejam elas públicas ou
privadas, possibilitando o atendimento a uma das finalidades do Ensino Médio, expressa na Lei
9.394/96 - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando para continuar
aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade às novas condições de ocupação
ou aperfeiçoamento posteriores.
Diante da importância do ENEM para a continuidade dos estudos e materialização dos projetos de
vida de milhares de estudantes da Rede Estadual, a Secretaria da Educação do Estado da Bahia SEC, por meio da Superintendência de Políticas para a Educação Básica - SUPED, vem
desenvolvendo diversas ações atendendo às legislações educacionais, conforme elucida a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação – LDB, Lei nº 9393/1996, em seu Art. 35 - o Ensino Médio é a etapa
final da Educação Básica e tem como uma de suas finalidades “a preparação básica para o trabalho
e a cidadania do educando para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com
flexibilidade às novas condições de ocupação ou aperfeiçoamentos posteriores”.
Visando o fortalecimento do Ensino Médio, a Secretaria da Educação do Estado da Bahia, formaliza
a sua responsabilidade, por meio do Projeto ENEM 100%, organizado em cinco etapas, como forma
de orientar, mobilizar e fomentar a participação dos estudantes dessa etapa de ensino, no Exame
Nacional do Ensino Médio - ENEM, com vistas ao ingresso nas instituições de Ensino Superior.
2. Breve histórico
Entre 2013 e 2016 a Secretaria da Educação desenvolveu ações pontuais para mobilizar a Rede,
apresentando o Projeto “De olho no ENEM”, com ações sistemáticas para estimular a participação
dos estudantes da 3ª série do Ensino Médio no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM.
No ano de 2017, a Superintendência de Políticas para a Educação Básica, por meio da Diretoria de
Ensino Médio, em visita estratégica à Secretaria da Educação do Ceará, conheceu ações
desenvolvidas naquele Estado, que vêm ao longo dos anos se destacando no cenário nacional com
números expressivos de estudantes da Rede Estadual de Ensino com resultados nas edições do
ENEM, com destaque para as médias obtidas nesse Exame. A partir dessa experiência do Ceará, a
Diretoria do Ensino Médio – SEC/BA elaborou o Projeto ENEM 100%, com a finalidade de ampliar a
participação dos estudantes dessa etapa de ensino, no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM,
com vistas ao ingresso nas instituições de Ensino Superior.
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3. Justificativa
Quanto mais é oportunizado o acesso ao conhecimento, historicamente produzido pela
humanidade, mais os sujeitos poderão produzir novas contribuições científicas, sobretudo, no
ensino superior, nas ofertas de graduação, extensão e pós-graduação. Estimular a participação dos
(as) estudantes do Ensino Médio da Rede Pública do Estado da Bahia no Exame Nacional do Ensino
Médio - ENEM significa, a longo prazo, potencializar melhorias no contexto social, político e
econômico do Estado. O ENEM é considerado uma política governamental, que visa avaliar o Ensino
Médio, a nível nacional, e pode ser usado para participar de vários programas do Governo Federal.
Compreende -se que o processo de escolha de uma profissão e/ou carreira não é uma ação pontual;
trata-se de um caminho, um projeto de vida que deve ser construído e decidido por cada jovem.
Para isso é necessário oportunizar momentos de reflexões e, principalmente, oportunizar o
autoconhecimento para que os (as) estudantes compreendam e conheçam suas habilidades,
competências, interesses e necessidades. É importante destacar que, o processo de tomada de
decisão do projeto de vida tem impactos diretos no contexto social do qual fazem parte esses
estudantes e deve ser garantido, discutido, construído e oportunizado em toda a vida escolar.
Portanto, faz-se necessário auxiliar os estudantes da rede pública de ensino a compreenderem os
desafios que irão se deparar com a conclusão do Ensino Médio. Dessa forma, a Secretaria da
Educação do Estado da Bahia - SEC visando o fortalecimento do Ensino Médio, formaliza a sua
responsabilidade, por meio do Projeto ENEM 100%, que traz a Projeto ENEM 100%como forma de
orientar, mobilizar e fomentar a participação dos estudantes dessa etapa de ensino, no Exame
Nacional do Ensino Médio - ENEM, com vistas ao ingresso nas instituições de Ensino Superior.
4. Objetivos:
 Geral
 Orientar, mobilizar e fomentar a participação dos estudantes do Ensino Médio da Rede Estadual
de Ensino, no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, com vistas ao ingresso nas instituições
de Ensino Superior, assegurando o cumprimento de uma das finalidades legais do Ensino Médio,
que é a preparação para a etapa subsequente de estudos.
 Específicos:
 Orientar os (as) estudantes do Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino, quanto a existência de
políticas de ações afirmativas de acesso ao ensino superior, as quais eles (as) têm direito, a fim
de estimular a participação no Exame.
 Orientar as Unidades Escolares para a seleção e capacitação do (a) Estudante Comunicador (a).
 Estudante da 2ª ou 3ª série do Ensino Médio, para auxiliar a gestão escolar na comunicação,
mobilização, coleta de dados e socialização de assuntos relacionados ao Projeto ENEM 100%.
 Divulgar o Edital de Inscrição do ENEM.
 Orientar para a isenção da taxa de inscrição.
 Mobilizar a comunidade escolar para a regularização da documentação básica que será solicitada
no ato da inscrição no ENEM (Registro Civil – RG e Cadastro de Pessoa Física- CPF).
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 Mobilizar as Unidades Escolares da Rede Estadual de Ensino para auxiliar os (as) estudantes na
inscrição no ENEM (site do INEP).
 Registro no Sistema de Gestão Escolar (SGE) dos estudantes inscritos no ENEM, no campo
“Inscrito no ENEM’’ (Gestores (as)).
 Incentivar a produção textual, por meio da Sala de Aula virtual (Google Classroom) e presencial,
para melhorar a proficiência escritora dos (as) estudantes do Ensino Médio.
 Realizar Aulões de Revisão ENEM 100% para ampliar as oportunidades de aprendizagens dos
estudantes do Ensino Médio.
 Disponibilizar simulados do ENEM, online e presenciais.
 Disponibilizar apoio logístico: transporte e lanche para estudantes da Rede Estadual que residem
em municípios que não sediam o ENEM, para os municípios polos (nos dois dias das provas do
ENEM).
 Identificar os estudantes que pontuaram acima de 600 na redação do Exame Nacional do Ensino
Médio – ENEM, para divulgação do portal da Secretaria da Educação.
 Identificar os estudantes aprovados para o Ensino Superior, para divulgação do portal da
Secretaria da Educação.
5. Meta
Fomentar a participação de 100% dos estudantes da 3ª série do Ensino Médio no Exame Nacional
do Ensino Médio – ENEM.
6. Abrangência
27 Territórios de Identidade do Estado da Bahia
7. Metodologia
O Projeto ENEM 100% será desenvolvido em etapas e ações para orientar, mobilizar e fomentar a
participação dos estudantes do Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino, no Exame Nacional do
Ensino Médio – ENEM.
8. Etapas e Ações:
1ª ETAPA
•

Divulgação da Ação Estratégica ENEM 100%.

•

Seleção e capacitação do (a) Estudante Comunicador (a).

•

Regularização da documentação básica (RG e CPF).

•

Divulgação e apropriação do Edital de Inscrição do ENEM.
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Ações da 1ª etapa:
•

Divulgação do Projeto ENEM 100% na Semana Pedagógica e nas Unidades Escolares (no período
de acolhimento dos estudantes).

•

Comunicaê - Seleção e capacitação do (a) Estudante Comunicador (a) – Estudante da 2ª ou 3ª
série do Ensino Médio, para auxiliar a gestão escolar na comunicação, mobilização, coleta de
dados e socialização de assuntos relacionados ao Projeto ENEM 100%.

•

Mobilização dos estudantes para a regularização da documentação básica que será solicitada
no ato da inscrição no ENEM (Registro Civil – RG e Cadastro de Pessoa Física- CPF).

•

Divulgação e apropriação do Edital de Inscrição do ENEM e orientação para a isenção da taxa
de inscrição.

2ª ETAPA - Inscrição no ENEM - Registro no Sistema de Gestão Escolar (SGE), dos estudantes
inscritos no ENEM.
Ações da 2ª etapa:
•

Inscrição no ENEM - Mobilização nas Unidades Escolares da Rede Estadual de Ensino para
auxiliar os (as) estudantes na inscrição no ENEM (site do INEP).

• Registro no Sistema de Gestão Escolar (SGE) dos estudantes inscritos no ENEM, no campo
“Inscrito no ENEM’’ (Gestores (as)). Observação: esta ação é indispensável para subsidiar a 4ª
Etapa ENEM 100% - logística do deslocamento dos estudantes para municípios Sede do Exame
Nacional do Ensino Médio.
3ª ETAPA - Fortalecimento das aprendizagens
Ações da 3ª etapa:
•

REDIJAÊ: produção textual, por meio da Sala de Aula virtual (Google Classroom) e presencial,
para melhorar a proficiência escritora dos (as) estudantes. As redações produzidas pelos
estudantes são corrigidas pelos próprios professores, por meio de um formulário virtual, com
base nas 5 competências do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM. A pontuação da redação
deverá ser definida pela Escola para complementar a nota de cada Unidade letiva.
Os três temas propostos pelo Redijaê são disponibilizados na Classroom Redijaê SEC, com
períodos para a escrita e reescrita de cada um deles.

•

AULÕES DE REVISÃO ENEM 100%: ampliar as oportunidades de aprendizagens dos
estudantes do Ensino Médio, sobretudo os estudantes da 3ª série da Rede Pública Estadual
de Educação, com foco na melhoria do desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio,
fortalecendo a possibilidade de ingresso no Ensino Superior.

•

SIMULADOS DO ENEM: para o ano de 2020 estão previstos simulados online e presenciais, com
itens do ENEM, a serem disponibilizados para as Unidades Escolares, por meio da parceria
firmada com a Fundação Getúlio Vargas.
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As orientações para a realização dos simulados pelas Unidades Escolares, bem como o cronograma,
serão disponibilizados para os Núcleos Territoriais de Educação (NTE) e Unidades Escolares.
4ª ETAPA - Apoio logístico nos dois dias de realização das provas do ENEM
Ações da 4ª etapa:
 Articulação da Secretaria com os Gestores Escolares e dos Núcleos Territoriais para
descentralização de recurso para transporte e lanche para estudantes da Rede Estadual que
residem em municípios que não sediam o ENEM, para os municípios polos (nos dois dias das
provas do ENEM).
5ª ETAPA – Coleta de dados dos estudantes que pontuaram acima de 600 na redação e divulgação.
Ações da 5ª etapa:
•

Coleta dos nomes dos estudantes, que pontuaram acima de 600 na redação do Exame Nacional
do Ensino Médio – ENEM, para divulgação no portal da Secretaria da Educação, cartazes, redes
sociais, blog, rádios locais.

•

Identificar os nomes dos estudantes ingressaram no Ensino Superior, para divulgação no portal
da Secretaria da Educação, cartazes, redes sociais, blog, rádios locais.

Observação:
Em 2020, diante do isolamento social em decorrência da pandemia coronavírus, a Secretaria da
Educação do Estado da Bahia - SEC, por meio da Superintendência de Políticas para a Educação
Básica - SUPED e da Coordenação Executiva de Programas e Projetos Estratégicos da Educação CEPEE, vem implementando ações e buscando parcerias que favoreçam o fortalecimento das
aprendizagens e a preparação dos estudantes e egressos da Rede, para fomentar a participação
qualificada no Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, bem como para o ingresso no Ensino
Superior.
Assim sendo, no dia 15 de julho, a SEC apresentou o Projeto Enem para Todos, agregando o
Programa Universidade para Todos – UPT e o Projeto Enem 100%, ambos coordenados pela SEC,
na perspectiva de unir forças para auxiliar os estudantes na continuidade dos seus estudos, com
os mais variados objetos educacionais, conforme abaixo citados:
•
•
•
•
•

Trilhas para o Enem - Projeto ENEM 100%
Aulas virtuais ENEM 100%
Apostilas das aulas virtuais ENEM 100%
Conteúdos do Blog do ENEM
Conteúdos do Curso ENEM Gratuito
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•
•
•
•
•
•
•
•

Card de conteúdos, disponibilizados pelo Curso ENEM Gratuito para publicação nas redes
sociais da Secretaria da Educação.
Simulados online – Curso do ENEM Gratuito e UPT
Vídeoaulas - EMITEC
Plataforma #Estude em Casa com a TVE
Plataforma #Estude em Casa com o UPT
Aulões UPT
Módulo de questões (virtual)
Simulados online – UPT

9. Cronograma
ETAPA

1ª
Etapa

AÇÕES
Divulgação do Projeto ENEM 100% na Semana
Pedagógica e nas Unidades Escolares (no período de
acolhimento dos estudantes).
Comunicaê - Seleção e capacitação do (a) Estudante
Comunicador (a) – Estudante da 2ª ou 3ª série do
Ensino Médio, para auxiliar a gestão escolar na
comunicação, mobilização, coleta de dados e
socialização de assuntos relacionados ao Projeto
ENEM 100%.
Mobilização dos estudantes para a regularização da
documentação básica que será solicitada no ato da
inscrição no ENEM (Registro Civil – RG e Cadastro de
Pessoa Física- CPF).
Divulgação e apropriação do Edital de Inscrição do
ENEM e orientação para a isenção da taxa de
inscrição.

PERÍODO

FEVEREIRO
A
ABRIL

Inscrição no ENEM - Mobilização nas Unidades
Escolares da Rede Estadual de Ensino para auxiliar os
(as) estudantes na inscrição no ENEM (site do INEP).
2ª
Etapa

MARÇO
Registro no Sistema de Gestão Escolar (SGE) dos
estudantes inscritos no ENEM, no campo “Inscrito no
ENEM’’ (Gestores (as)). Observação: esta ação é
indispensável para subsidiar a 4ª Etapa ENEM 100% logística do deslocamento dos estudantes para
municípios Sede do Exame Nacional do Ensino Médio.

A
MAIO

RESPONSÁVEIS

NTE, Gestores
Escolares,
Coordenadores
Pedagógicos,
Articuladores de
Área, Professores,
Líderes de Classes,
Estudante
Comunicador,
Presidente do
Grêmio Estudantil
e Família.

NTE, Gestores
Escolares,
Coordenadores
Pedagógicos,
Articuladores de
Área, Professores,
Líderes de Classes,
Estudante
Comunicador,
Presidente do
Grêmio Estudantil
e Família.
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3ª
ETAPA

REDIJAÊ: produção textual, por meio da Sala de Aula
virtual (Google Classroom) e presencial, para
melhorar a proficiência escritora dos (as) estudantes.
AULÕES DE REVISÃO ENEM 100%: ampliar as
oportunidades de aprendizagens dos estudantes do
Ensino Médio, sobretudo os estudantes da 3ª série da
Rede Pública Estadual de Educação, com foco na
melhoria do desempenho no Exame Nacional do
Ensino Médio, fortalecendo a possibilidade de
ingresso no Ensino Superior.

3ª
ETAPA

4ª
ETAPA

5ª
ETAPA

SIMULADOS DO ENEM: para o ano de 2020 estão
previstos simulados online e presenciais, com itens
do ENEM, a serem disponibilizados para as Unidades
Escolares, por meio da parceria firmada com a
Fundação Getúlio Vargas.
As orientações para a realização dos simulados pelas
Unidades Escolares, bem como o cronograma, serão
disponibilizados para os Núcleos Territoriais de
Educação (NTE) e Unidades Escolares.
Articulação da Secretaria com os Gestores Escolares
e dos Núcleos Territoriais para descentralização de
recurso para transporte e lanche para estudantes da
Rede Estadual que residem em municípios que não
sediam o ENEM, para os municípios polos (nos dois
dias das provas do ENEM).

FEVEREIRO
A
OUTUBRO

FEVEREIRO
A
OUTUBRO

SEC, NTE,
Gestores
Escolares,
Coordenadores
Pedagógicos,
Articuladores de
Área, Professores,
Líderes de Classes,
Estudante
Comunicador,
Presidente do
Grêmio Estudantil
e Família

Antes das
provas do
ENEM

SEC

JANEIRO

SEC, NTE,
Gestores
Escolares,
Coordenadores
Pedagógicos,
Articuladores de
Área, Professores,
Líderes de Classes,
Estudante
Comunicador,
Presidente do
Grêmio Estudantil
e Família

Identificar os estudantes que pontuaram acima de
600 na redação do Exame Nacional do Ensino Médio
– ENEM, para divulgação do portal da Secretaria da
Educação.
Identificar os nomes dos estudantes ingressaram no
Ensino Superior, para divulgação no portal da
Secretaria da Educação, cartazes, redes sociais, blog,
rádios locais.

Professores de
Língua Portuguesa
e Redação/
Produção Textual
e Estudante
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10. Equipe Técnica – Pedagógica
2020_______________________________________________________________________
• Superintendente de Políticas para a Educação Básica
Manuelita Brito
• Diretoria de Currículo, Avaliação, Inovação e Tecnologias Educacionais
Jurema Oliveira Brito
• Coordenação de Ensino Médio

Renata Souza
• Equipe Técnica – Pedagógica
Silvana Maria de Carvalho Pereira
Cláudia Pessoa
• Equipe Administrativa
José Raimundo dos Santos Neris
Márcia Santana
Gabriel Souza Pereira
2019_______________________________________________________________________
• Superintendente de Políticas para a Educação Básica
Manuelita Brito
• Diretoria de Currículo, Avaliação, Inovação e Tecnologias Educacionais
Jurema Oliveira Brito
• Equipe Técnica – Pedagógica
Silvana Maria de Carvalho Pereira
Adarlene Santos Silva - Estagiária
• Equipe Administrativa
Elinalva Falcão
Gabriel Souza Pereira
José Raimundo dos Santos Neris
Márcia Santana
2017/2018__________________________________________________________________
• Superintendente de Políticas para a Educação Básica
Ney Campello
• Diretoria de Ensino Médio

Tereza Farias – Diretora
Roberto Carlos Vieira – Assessor
• Coordenação de Currículo e Desenvolvimento Humano

Jurema Oliveira Brito
• Equipe Técnica – Pedagógica

Anny Santos
Celeste Alves Santos
Débora Cavalcante
Eugênia Maria da Silva
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Lúcia Pereira Diniz
Marco Botelho
Nailton Rocha
Silvana Maria de Carvalho Pereira
• Equipe Administrativa

Jaílson Brito de Argôlo
Jamilton Cruz Bispo
José Raimundo dos Santos Neris
Márcia Santana
11. Referências:
https://www.ENEMvirtual.com.br/vantagens-de-participar-do-ENEM/
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