
	

CURSO	DE	REDAÇÃO	PARA	O	ENEM	2018	
	
	
O	PROGRAMA	
	
→ Curso	100%	virtual	(você	pode	estudar	onde	quiser);	
→ 6	 produções	 /	 6	 correções	 (o	 foco	 vai	 ser	 o	 texto	 dissertativo	 argumentativo,	

naturalmente);	
→ 6	temas	(a	cada	semana	você	vai	encontrar	um	tema	fresquinho	em	nosso	blog);	
→ Relatório	 de	 desempenho,	 enviado	 ao	 final	 do	 curso,	 com	 descrição	 detalhada	

sobre	 pontos	 positivos	 e	 negativos	 observados	 ao	 longo	 das	 semanas	 de	
produção.	Uma	maneira	de	mostrar	a	você	o	melhor	caminho	a	seguir	no	dia	da	
prova,	de	acordo	com	o	que	observamos	em	suas	redações;	

→ Bônus:	 Apostila	 de	 Redação	 (Manual	 Redação	 Sem	 Medo)	 +	 6	 exercícios	 de	
redação	e/ou	gramática	(com	gabarito,	quando	necessário);	

→ Correção	minuciosa	das	redações	que	você	produz	sobre	cada	um	dos	temas,	tudo	
de	acordo	com	as	competências	do	ENEM	(ver	abaixo	sobre	o	modo	de	envio	dos	
seus	textos);	

→ Materiais	de	apoio	(cronograma,	folha	de	redação	etc.);	
→ Tira-dúvidas	por	e-mail.	
	
A	TURMA	
	
Tipologia	textual	trabalhada	 Dissertação	argumentativa	
Quantidade	de	temas	trabalhados	 6	temas	
Quantidade	de	textos	corrigidos	 6	correções	
Início	das	inscrições	 29.08.2018	
Finalização	das	inscrições	 07.09.2018	
Início	da	turma	 10.09.2018	
Finalização	da	turma	 02.11.2018	
Quantidade	de	vagas	 10	vagas	
Investimento	 R$189,00	

Forma	de	pagamento	

• 1x	sem	juros,	via	PagSeguro	(botão	abaixo)	
• de	 2x	 a	 12x	 com	 juros	 de	 2,99%	 a.m.,	 via	

PagSeguro	(botão	abaixo)	

• desconto	de	5%	(R$179,50)	para	pagamento	
por	depósito	ou	transferência	(solicite-nos	os	
dados	bancários)1	

	
	
POSSÍVEIS	DÚVIDAS	
	

																																																													
1	 Para	 pagamentos	 via	 depósito	 ou	 transferência	 bancária	 (Banco	 do	 Brasil),	 os	 dados	 devem	 ser	
solicitados	 pelo	 e-mail	 contato@redacaonotadez.com.br	 ou	 pelo	 WhatsApp	 (75)99245-7699.	 O	
comprovante	deve	ser	enviado	para	o	e-mail.	



	

Esta	turma	serve	pra	mim?	
Se	você	está	se	preparando	para	ENEM,	esta	turma	serve	muito	para	você!	

	
Se	 eu	 não	 seguir	 o	 cronograma	 e	 atrasar	 as	 entregas	 das	 minhas	
produções,	o	que	acontece?	

Todos	os	alunos	possuem	o	prazo	obrigatório	do	cronograma.	Será	permitido	
atraso	de	apenas	um	(01)	dia,	sendo	aceitos	os	textos	entregues	até	às	23h59min	do	
dia	seguinte	ao	determinado	pelo	cronograma.	Por	exemplo:	a	produção	do	tema	01	
deverá	ser	entregue	no	dia	16/09	(domingo).	No	entanto,	ela	poderá	ser	aceita	até	o	
dia	17/09	(segunda-feira).	

Esse	 critério	 de	 recebimento	 se	 dá	 pelo	 seguinte	 motivo:	 se	 você	 atrasa	 a	
entrega	 em	 uma	 semana,	 na	 semana	 seguinte	 a	 nossa	 equipe	 fica	 com	 uma	
quantidade	maior	de	correções.	E	 isso	não	poderá	ser	possível,	tendo	em	vista	que	a	
dedicação	aos	textos	precisará	ser	maior,	o	que	demanda	mais	tempo.	
	
Se	findar	o	prazo	de	duração	da	turma	e	eu	não	tiver	enviado	nenhuma	
produção,	o	que	ocorre?	

Finalizado	o	prazo	da	turma	(02/11),	se	você	não	tiver	enviado	suas	redações,	
nenhuma	 ou	 parte	 delas,	 não	 terá	 o	 valor	 pago	 ressarcido	 e	 perderá	 o	 direito	 às	
correções.	No	entanto,	ainda	durante	o	funcionamento	da	turma,	aceitaremos	textos	
em	atraso	com	comprovada	justificativa	(já	recebemos	tantas	desculpas	que	você	nem	
imagina!).	Os	textos	enviados	com	atraso	e	justificados	passam	a	ter	como	prazo-limite	
o	último	dia	do	cronograma.	
	
E	se	eu	desistir	do	curso?	

Caso	você	decida	desistir	do	curso	quando	a	 turma	 já	estiver	em	andamento,	
isso	 deverá	 ser	 comunicado	 e	 justificado.	 O	 valor	 pago	 não	 será	 ressarcido.	 No	
entanto,	 você	 não	 perde	 o	 direito	 de	 enviar	 as	 suas	 produções,	 em	 cronograma	
combinado	com	a	equipe	do	Redação	Nota	Dez.	
	
Atenção!	
Fique	 atento(a)	 porque	 o	 nosso	 modo	 de	 recebimento	 mudou:	 quando	 seu	 texto	
estiver	 pronto,	 você	 irá	 digitá-lo	 no	Word	 e	 enviá-lo	 ao	 nosso	 e-mail	 (isso	 mesmo!	
Primeiro	você	o	escreve	manualmente,	depois	o	digita.	Desse	modo,	o	máximo	de	30	
linhas	manuscritas	 será	 respeitado).	 Na	 data	 fixada	 no	 cronograma,	 enviaremos	 seu	
texto	 corrigido.	 A	 correção	 é	 feita	 com	 detalhamento	 através	 dos	 balões	 de	
comentários	do	próprio	Word,	bem	como	outros	 tipos	de	marcações	que	 facilitem	a	
compreensão	do	que	é	necessário.	O	aluno	envia	o	arquivo	em	Word	(doc)	e	o	recebe	
em	PDF.	No	entanto,	em	algum	momento	será	solicitado	que	o	aluno	envie	 também	
uma	cópia	do	texto	manuscrito	(passado	a	limpo	em	nossa	folha),	para	que	possamos	
analisar	a	apresentação	visual	da	redação	(letra,	margens	etc.).	
	
Ei,	não	encontrei	a	minha	dúvida	aqui!	
Pergunta	pra	gente!	Envie	um	e-mail	para	contato@redacaonotadez.com.br	ou	manda	
uma	mensagem	para	o	nosso	WhatsApp	(75)	99245-7699.	
	



	

	

O	CRONOGRAMA	
	

	
DISPONIBILIZAÇÃO	

DO	TEMA	
NO	BLOG	

RECEBIMENTO	
DA	REDAÇÃO	
(você	envia)	

ENTREGA	DO	
TEXTO	CORRIGIDO	

(RND	envia)	

Tema	01	 11/09	 16/09	 21/09	

Tema	02	 18/09	 23/09	 28/09	

Tema	03	 25/09	 30/09	 5/10	

Tema	04	 2/10	 7/10	 12/10	

Tema	05	 9/10	 14/10	 19/10	

Tema	06	 16/10	 21/10	 26/10	

	
Atenção:	O	relatório	será	enviado	entre	os	dias	29/10	e	2/11	(sim,	mesmo	sendo	feriado).	
	
à	 Os	 materiais	 de	 apoio	 (folha	 de	 redação,	 informes	 etc.)	 e	 a	 apostila	 de	 redação	 serão	
disponibilizados	por	e-mail	ao	aluno	no	primeiro	dia	da	turma	(10/09/2018).	


