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ler nos instrumentaliza com um 
repertório mais amplo e variado.

Saber escrever é fundamental para melhor 
expressar nossas ideias. Fazê-lo 

corretamente é imprescindível para que a 
comunicação transmita com exatidão o tema 

abordado. Aplica-se a qualquer segmento 
profissional, assegurando-lhe credibilidade. 

Para isso, um quesito importante é a 
capacidade de leitura em todas as 

modalidades. Além de ampliar nosso 
horizonte de raciocínio e criatividade, 
fundamentando-o com argumentação 

consistente, empiricamente, 



Nesse sentido, compete ao Curso de 
Redação criar oportunidades para que o 
aluno mergulhe na estrutura e na 
funcionalidade contextual dos diversos 
gêneros textuais (jornalísticos, narrativos, 
dissertativo-argumentativos, científicos, do 
cotidiano), tornando-o capaz não só de 
reconhecê-los e compreendê-los, mas 
também de construí-los de modo 
adequado, em suas variadas situações 
sociais. Nas aulas, o exercício constante 
dessas habilidades pode proporcionar o 
desenvolvimento da competência 
comunicativa do aluno, capacitando-o para 
um desempenho extremamente positivo na 
sua vida diária e acadêmica e na sua futura 
área profissional.



Historicamente, aprendemos a redigir através 
do aprendizado escolar. Para temas sugeridos, 

seguindo regras, libertamos a imaginação e 
organizamos as ideias por meio de palavras 

articuladas. Assim, no Ensino Médio, através 
da correção criteriosa e pontual dos 

professores, nossas falhas linguísticas 
primárias servem como degraus no processo 

de apropriação de técnicas textuais mais 
elaboradas. 

Não obstante, o surgimento da tecnologia 
informatizada trouxe algumas revoluções 

metodológicas. Por sua vez, a digitalização e os 
novos códigos, em princípio contraditórios ao 

processo de aprendizagem, inauguram outros 
recursos no cenário atual. Assim, ciente da 

irreversibilidade do mundo digital, o Universitas 
decidiu acrescentar novas tecnologias didáticas 

que complementam a já reconhecida, tradicional 
e sólida aprendizagem do Curso de Redação, 

capacitando a equipe docente para o uso 
equilibrado do antigo com o novo. 



Dessa forma, para as segundas séries de 2021, nas quais se inicia, 
estrategicamente, o processo preparatório para o exame de redação do ENEM, 
faremos uso de mais um recurso: a Plataforma de Inteligência Artificial Letrus, que 
oferece instrumentos automáticos de apoio linguístico e a geração de dados e 
relatórios sobre o desempenho particular de cada aluno. 
Com a certeza de que nosso jovem será beneficiado, investimos, então, em 
estratégias tecnológicas que possam reforçar o caráter de excelência de nossas 
aulas, assim como o compromisso da escola com a formação integral e significativa.

                                                                                                      Equipe pedagógica.


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5

