
Semana #11  
PROGRAMAÇÃO 

09.11 a 13.11

Apresentação
Se o mundo está mudando, os tradicionais aulões do projeto 
Enem MIX, realizados pela Fundação Demócrito Rocha, 
mudaram também! Em 2020, o projeto chega em edição especial, 
totalmente a distância, para acompanhar você, estudante, na 
preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio. 
Pela Internet, pela TV e pelo rádio, a partir do dia 31 de agosto, 
você acompanhará 95 aulas (disponibilizadas semanalmente 
nos links a seguir) com os temas mais cobrados nos últimos 10 
anos de aplicação do Enem. E as novidades não param: agora, 
além dos já conhecidos aulões motivacionais e de redação, 
o Enem MIX - Edição Virtual, contemplará todas as áreas 
de conhecimento cobradas na prova que garantirá o seu 
passaporte para a vida universitária!

Clique e siga
Acompanhe as novidades na preparação para o Enem nas redes sociais:

Esta é a última semana para participar do 
primeiro Simulado On-line Enem MIX, que 
foi prorrogado até 13 de novembro! Acesse a 
plataforma Enem MIX (acesso pelo Portal Aluno 
Online) e participe! A prova de 80 questões, sendo 
20 questões para cada área de conhecimento do Exame 
Nacional do Ensino Médio, terá 4h30 de duração e poderá ser 
realizada ao longo dos dias, até a data final da prova. A atividade 
é totalmente online, contará com cronômetro e prova comentada 
para ajudar ainda mais na sua preparação para Enem. 

Acompanhe os canais oficiais de comunicação  
da Secretaria da Educação do Estado do Ceará e da  
Fundação Demócrito Rocha para mais informações!

se liga!

Aulas na TV:  das 14h às 15h30, na TVC.

Aulas no rádio: das 16h às 17h, na rádio .
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https://www.facebook.com/fundacaodemocritorocha
https://www.facebook.com/EducacaoCeara
https://www.facebook.com/cedceara
https://www.instagram.com/fundacaodemocritorocha
https://www.instagram.com/seduc_ceara/
https://www.instagram.com/cedceara/
https://www.youtube.com/cedceara
http://radios.opovo.com.br/opovocbn/
https://www.youtube.com/watch?v=f2k4xzwjp7U&list=PLz-uWzcefTYI6n9UqMiQPSmbgCnXPepuV&index=74
https://www.youtube.com/watch?v=wzKjx8F_iQc&list=PLz-uWzcefTYI6n9UqMiQPSmbgCnXPepuV&index=66
https://www.youtube.com/watch?v=3HiirCK3ueg&list=PLz-uWzcefTYI6n9UqMiQPSmbgCnXPepuV&index=64
https://www.youtube.com/watch?v=xWLA69Lm-Og&list=PLz-uWzcefTYI6n9UqMiQPSmbgCnXPepuV&index=67
https://www.youtube.com/watch?v=cakF74wmuak&list=PLz-uWzcefTYI6n9UqMiQPSmbgCnXPepuV&index=65

