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Instruções:

Título:

FOLHA DE REDAÇÃO - 2022 - MODELO ENEM

*O texto definitivo deve ser escrito à tinta (azul ou preta), na folha própria, e até 30 linhas.

*A redação com até 7(sete) linhas será considerada "insuficiente" e receberá a nota zero

*A redação que fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo receberá nota zero.
*A redação que apresentar cópia do(s) textos(s) da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número de linhas 

copiadas desconsiderado para efeito de correção
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Aborda o tema, porém não o desenvolve.

Desenvolve o tema com muitas falhas.

Desenvolve o tema com poucas falhas.

Desenvolve o tema de forma excelente.

O texto é uma unidade de sentido em que todos os aspectos se inter-relacionam. O seu texto será avaliado considerando as 5 

competências descritas abaixo:

DescriçãoCompetência

Desconhecimento da norma culta 

Domínio insuficiente da norma culta

Domínio precário da norma culta

Domínio bom/mediano da norma culta

Ótimo domínio da norma culta

Excelente domínio da norma culta (máximo 3 erros)

Competência 1

Demonstrar

conhecimento da

norma culta da

Língua Portuguesa.

Fuga ao tema ou não atendimento ao tipo textual

AS COMPETÊNCIAS AVALIADAS NAS REDAÇÕES - MODELO ENEM

Competência 4

Demonstrar

conhecimento de

articulação e

repertório coesivo

Cópia de textos da coletânea ou apenas duas partes do texto

Bom desenvolvimento do tema e da estrutura do gênero textual solicitado

Ótimo desenvolvimento do tema e do gênero

Excelente desenvolvimento do tema e do gênero textual solicitado

Competência 2

Compreender a

proposta de redação

e apresentar estrutura

de texto

dissertativoargumentativo.

Ausência de conectores.

Tangência ao tema Presença constante de outros tipos textuais ou domínio insuficiente do tipo textual.

Presença rara de conectores e muitas inadequações.

Presença pontual de conectores com muitas inadequações.

Presença mediana de conectores e repertório pouco diversificado, com muitas repetições.

Presença constante de conectores intraparágrafos, com ao menos um elemento coesivo interparágrafo.

Presença constante de conectores inter e intraparágrafos em todo o texto

Competência 3

Selecionar, relacionar, organizar e 

interpretar informações,

fatos, opiniões e argumentos em 

defesa de um ponto de vista.

Tangente ao tema.

Abordagem completa do tema, porém sem defesa de ponto de vista.

ERROS RECORRENTES: Ortografia, caligrafia, acentuação, pontuação, sintaxe, concordância, regência e senso comum.

Competência 5

Elaborar proposta de

solução para o

problema abordado,

mostrando respeito

aos valores humanos.

OBSERVAÇÕES DO CORRETOR:

Ausência de proposta, ou proposta que desrespeita os direitos humanos.

Tangenciamento ao tema

Apenas 1 elemento válido.

2 a 3 elementos válidos

4 elementos válidos

5 elementos válidos


