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Curso Correção de Redação para Concursos e ENEM 

  

Introdução ao Curso 

 
 

Olá, professor. 
 
Seja bem vindo ao Curso CORRETOR DE REDAÇÃO. 
 
Aqui aprenderemos todas as técnicas necessárias para a realização de correções perfeitas, utilizando o menor 
tempo necessário e aproximando o resultado de sua correção ao que é exigido pelas principais bancas do país. 
 
Inicialmente, entenda como funcionará nosso curso. Siga o programa rigorosamente.  
Atente para as informações abaixo: 
 
- É imprescindível que o professor entenda cada etapa, antes de iniciar a etapa seguinte. Os treinamentos 
propostos em cada apostila devem ser realizados no momento determinado e é essencial que o professor atinja 
a nota 100% em cada um deles. Refaça os treinamentos quantas vezes forem necessárias até atingir a nota 
máxima.  
 
- O professor, ao realizar os treinamentos, deve ler as respostas comentadas mesmo das questões que tenha 
acertado. Os comentários sempre trazem informações adicionais. Ao refazer o treinamento, leia novamente os 
comentários. 
 
- Durante o curso, haverá exercícios propostos, com objetivo de potencializar a velocidade de correção. Inicie 
no seu ritmo, vá acelerando naturalmente. Não há milagres, o processo ocorre com a repetição dos exercícios e 
dos treinamentos.  Corretores bem preparados conseguem corrigir com eficiência de 12 a 15 textos em 4 horas, 
em média. 
 
- Não acelere o processo! É imperativo que use os tempos propostos, respeitando a assimilação de conteúdo e 
o desenvolvimento de habilidades. 
 

 
São características de um excelente corretor de redação: 
 
- Domínio Visual do Texto: basta olhar para o “desenho” da redação e o corretor perceberá problemas de 
estrutura, organização, rasuras, formato das letras, tamanho do texto, proporções entre os parágrafos e uma 
infinidade de informações que o auxiliarão na correção. Esta análise inicial permite acelerar o processo. 
 
- Atenção e Concentração: O texto está ali: o corretor o observa como um organismo vivo. É necessária a 
familiarização com o texto, é preciso focar no objeto de análise. A sensação corporal do corretor é de “ataque”: 
observação, direcionamento e manipulação. 
 
- Conhecimento Automático: O corretor deve utilizar seus conhecimentos de forma natural, como uma 
segunda pele. Pontuação, acentuação, regência, concordância, coesão, coerência, ortografia... Todos estes 
elementos avaliados devem ser precisos e imediatos. 
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Nesta semana, teremos muito que fazer. 
 
Vamos iniciar nosso curso! Vamos entender as ferramentas utilizadas, a organização dos materiais e criação de 
uma pasta de trabalho que facilitará suas atividades. Este é o momento de criar intimidade com o Sistema 
Lógica Gramatical de Correção de Textos. 
 
 
Tarefa 01.  
 
Crie um sistema de organização em seu computador. 
Se desejar, pode baixar o nosso modelo (Precisa estar conectado à Internet).  
Descompacte o arquivo em sua área de trabalho e organize seu material nas pastas vazias.  

 
 
 
 

Você também pode baixar o arquivo na página do curso em nosso site. 

 
 
Tarefa 02.  
 
Vamos entender um pouco sobre o formato dos modelos de correção? 
Apresentaremos inicialmente um modelo bastante simples (não é o definitivo), para que o professor possa fazer uma ambientação do 
modelo, aprender a manipular o programa WORD e utilizar algumas ferramentas digitais. 
Aos poucos, iremos incrementando nosso modelo de correção e teremos um melhor aproveitamento de cada um de seus recursos. 
 
Acesse a página do curso em nosso site e baixe o Modelo de Correção e seu Manual. (Itens 3 e 4.) 
 
É importante que estude o MANUAL (Entendendo o modelo de correção) e que se familiarize com o formato (que pode ser alterado 
por você).  
Personalize o Modelo de Correção, deixe-o com a sua marca!  
Aos poucos aprenderemos a utilizar todos os recursos. 
Coloque uma logomarca, mude as cores e fontes, mas mantenha o padrão dos espaços, pois facilitará seu trabalho. 
Qualquer dúvida, use sua senha e solicite suporte online através do nosso Whatsapp de Atendimento: 71 99289-7533 ou use o CHAT 
online em nosso site. 
 
 
 
 

Tarefa 03. 
 
Realize o TREINAMENTO ONLINE 01 (Acesse a página do curso em nosso site) 
Após estudar o Manual de Correção e entender o processo, é importante que realize o treinamento online, confira seus pontos e 
procure atingir 100% da nota, mesmo que precise repetir várias vezes o mesmo treinamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Baixar Modelo de Pastas de Organização 
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Tarefa 04 
 
Complete sua participação no curso, seguindo os passos abaixo. Siga a sequência para ativar todas as ferramentas e der assistir aos 
vídeos e slides, além de garantir sua avaliação no processo e consequente emissão do certificado digital. 
 
4.1 – Acesse o site, registre-se e faça o login! 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 – Acesse o seu perfil, coloque uma foto ou avatar e atualize suas informações. Personalize seu perfil e divulgue seus trabalhos pra 
alunos de todo o país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 – Entre na SALA de Aula e faça sua inscrição. 
Será neste espaço que apresentaremos aulas, tarefas e provas.  
 
Inscreva-se: CLIQUE AQUI. 
 
 
4.4 - Entre no GRUPO DO CURSO em nosso site. 
Será neste espaço que publicaremos nossos debates e poderemos interagir com outros professores. 
A participação é obrigatória para emissão de certificado e continuidade dos treinamentos. 
 
Inscreva-se: CLIQUE AQUI. 
 
 
 

Conclusão da Semana 
 
Esta semana é dedicada à ambientação do corretor, atualização de informações e um passeio pelo nosso curso. 
Verifique se cumpriu todos os passos desta apostila e continue seu curso. 
 
 
Até a próxima semana. 
Bons estudos. 
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