
 
 

LABORATÓRIO DE REDAÇÃO  

Regulamento  
 

O Laboratório de Redação é uma atividade pedagógica oferecida, exclusivamente, pelo 

Plenus, com o intuito de formar leitores e escritores capacitados para o desafio das 

provas de redação do Enem e de demais vestibulares brasileiros. 

01. Para a realização e funcionamento do Laboratório, conta-se com uma equipe qualificada (todos 

são professores das áreas de Língua Portuguesa e Redação). 

02. Funcionamento do Laboratório: o aluno terá um horário previamente agendado para se encontrar 

com os corretores (online), através do site plenuspetrolina.com.br. Assim, os horários de 

agendamento são afixados nas salas com  antecedência. 

03. O aluno recebe a proposta, produz o texto em sala e participa da correção/orientação com o 

professor no dia do seu agendamento. 

04. A nota do Laboratório é somada à nota da AC. Assim, a média de Redação é obtida da seguinte 

forma: (Lab. + AC) DIVIDIDA POR 2. O resultado é somado com a nota da AB e dividido por 2, 

obtendo a média.  

Ex: (Lab 6,0) + (AC 7,0) : 2 = (6,5 média Lab + AC) 

      (AB 8,0) + (6,5 média Lab + AC) = (7,25 – MÉDIA)     

05. Exige-se do aluno que ele seja autor do seu próprio texto. Por essa razão, não será permitido o 

plágio  Em caso de plágio, o aluno incorrerá em fraude em processo avaliativo, penalizado com a 

anulação de sua redação (sem direito à 2ª chamada), bem como, assinará termo de advertência 

por conduta desonesta. 

06. Caso o aluno falte ao laboratório (produção da proposta), terá de realizar a 2ª chamada, conforme 

normas da escola,  e não participará da correção/orientação com o professor. 

07. Caso o aluno não compareça no horário do  atendimento individual (online)  seu  texto será 

corrigido e validado, porém o aluno perderá a pontuação do atendimento presencial (2,0)  

08. Caso o aluno se atrase ao seu atendimento, sua redação será corrigida, mas não haverá mais a 

possibilidade de haver o atendimento presencial. Haverá uma tolerância de até 5 minutos para 

que o corretor  atenda o aluno.  

09. O aluno deve escrever sua redação em folha própria da escola, utilizando apenas caneta azul ou 

preta. Não serão aceitas redações escritas:  

 em folha de rascunho;  

 em folha de caderno;  

 em papel A4 em branco;  

 a lápis. 

10. Para efeito de contagem, considera-se 01 linha quando se ultrapassar a metade da folha, ou seja, 

mais de 50% da linha escrita. Em todo caso, será atribuída uma penalidade para cada linha não 

escrita que não atinja o mínimo exigido. Por exemplo: para um texto com o mínimo de 20 linhas, o 

aluno que escrever 18 linhas receberá uma penalidade por 02 linhas não escritas. A penalidade 

para cada linha não escrita, nestes casos, é de 0,5 pontos, descontados da nota final. As redações 

com menos da metade das linhas estipuladas como mínimo receberão a nota zero. 
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