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SOBRE O SALVAGUARDA

motivação;
conteúdo;
informação. 

Este é o quinto ano do programa e o objetivo é
auxiliar alunos da rede pública, e formados na rede,
com a escolha profissional e com todo o treinamento
e informações necessárias no percurso. Na prática,
são oferecidas ferramentas, inteiramente online e sem
custo para os alunos, que trabalham dentro de três
frentes:

Ano passado, no cenário de COVID-19, teve uma
atuação ativa e se tornou um programa nacional,
auxiliando milhares de alunos em todo o país. Desde a
sua criação, mais de 30 mil alunos já foram auxiliados. 

Já foi divulgado por algumas das maiores mídias do
país como, por exemplo, Jornal Nacional, Caldeirão do
Huck, Estadão, Globo News, Folha de SP, afiliadas e
filiais globo de todos os estados, etc.¹.

¹ Link para acesso ao final deste edital.



Cada voluntário(a) acompanhará os mesmos alunos
ao longo do ano, ou até saírem do programa, por
meio de correções mensais detalhadas de redações
no modelo ENEM. A ideia é que sejam feitas
correções detalhadas e focadas nas dificuldades
apresentadas por cada estudante e um
acompanhamento individual, ao longo do ano, que
permita auxiliar o aluno no desenvolvimento de suas
habilidades de escrita..

SOBRE O VOLUNTARIADO
DE CORREÇÃO DE
REDAÇÃO

Sobre a quantidade de 

Sobre a distribuição de alunos x corretores:
aleatória.
Sobre os temas: disponibilizados mensalmente e
produzidos por uma equipe de produção de
conteúdo, voluntários do programa

alunos por corretor: cada corretor(a) 
acompanhará, ao longo do ano, uma 
média de 6 estudantes. Há a possibilidade de
trabalhar com uma quantidade diferente da média.



Meio utilizado para que os alunos enviem as
redações e recebam as correções: está em
desenvolvimento uma plataforma própria do
Salvaguarda para isso, por meio da qual a logística
dos textos será feita, mas a relação corretor x aluno
será via Whatsapp. 
Sobre o prazo para os alunos escreverem o texto em
cada rodada: média de 12 dias.
Sobre o prazo para que os corretores escrevam a
correção e disponibilizem ela para os alunos: média
de 12 dias.
Sobre o treinamento oferecido para os corretores:
haverá um treinamento, online, com presença
obrigatória, oferecido por um(a) especialista em
correção de redação no modelo ENEM. 
Sobre materiais de apoio disponibilizados para os
corretores ao longo do ano: Há um drive, disponível
para os corretores, com materiais de apoio: manuais,
por competência da grade de correção do ENEM,
grades do corretor, exemplos de correções já
realizadas por voluntários do programa e um
documento instrutivo sobre pontos básicos que todas
as correções do programa devem conter.  
Sobre o certificado de participação: poderá ser
solicitado, pelos interessados, a partir de dezembro e
poderá ter uma carga horária máxima de até 100
horas. 



SOBRE AS INSCRIÇÕES E O
PROCESSO SELETIVO

inscrição e demonstração de interesse; 
reunião online e em grupo;
treinamento sobre correção de redação no
modelo ENEM.

As inscrições para os interessados em se voluntariar
começarão no dia 8 de fevereiro e se estenderão até
o dia 21 do mesmo mês. O processo seletivo contará
com três fases: 

Assunto: Inscrição para corretor(a) de redação 2021
Corpo do e-mail: copiar o seguinte questionário e
responder as perguntas para ele:

Nome completo;
Idade; 
Já é formado?;
Curso que faz ou fez;
Universidade em que estuda ou estudou;

3.1. Inscrição e demonstração de interesse: 

Você deverá enviar um e-mail com o seguinte modelo: 



Data e horário para a reunião obrigatória de
segunda fase - aqui deverá indicar até duas letras,
em ordem de preferência, que correspondam às
suas opções de disponibilidade. Elas serão
apresentadas abaixo;
Por qual razão decidiu se voluntariar; 

Em anexo: algum documento que comprove sua
situação em relação à universidade. 

Se ainda estiver na graduação: comprovante de
matrícula que mostre o curso e a instituição. 
Se já for formado(a): comprovante de formação
que mostre o curso e a instituição. 

Endereço de email para envio:
corretores2021@programasalvaguarda.com.br

Possibilidades de datas para a reunião obrigatória de
segunda fase: 

a. Terça, 23 de fevereiro, às 19h;
b. Quarta, 24 de fevereiro, às 9h; 
c. Quarta, 24 de fevereiro, às 19h;
d. Quinta, 25 de fevereiro, às 9h;
e. Quinta feira, 25 de fevereiro, às 19h;
f. Sexta feira, 26 de fevereiro, às 15h.

Todas as opções acima são em
conformidade com o horário de 
Brasília.



3.2. Reunião online obrigatória

A ideia dessa reunião é ser um espaço para maiores
detalhes sobre o Salvaguarda, sobre a ferramenta de
correção de redações, sobre os alunos e para que
combinados para a atuação ao longo do ano sejam feitos.
Será, também, um espaço para que todas suas dúvidas
sejam respondidas.

O link para a sala online será enviado, via e-mail, até, no
máximo, segunda-feira, dia 22 de fevereiro. Por favor,
fique atento(a) também ao spam. Ainda não está definido
qual será a plataforma utilizada, mas será via Zoom ou 
 Google Meet. 

 
A ideia é que dure, em média, uma hora. 



3.3. Treinamento sobre correção de redação no
modelo ENEM

Última fase do processo e o objetivo é que o treinamento
seja um meio de dar segurança e direcionamento para
que as primeiras correções sejam feitas. A ideia é um
olhar analítico, sob a ótica de um(a) corretor(a) 
 profissional, sobre os textos, tendo como base a própria
grade de correção que é utilizada no ENEM. 

Ainda não está definido
qual professor(a) o
ministrará e nem a data
exata, mas será na
primeira quinzena de
março para que o contato
com os alunos comece
logo na segunda quinzena
do mês.

A presença será obrigatória e haverá a possibilidade de
emissão de certificado pela participação. 



SALVAGUARDA NA MÍDIA

Jornal Nacional

Caldeirão do HUCK - 1
Caldeirão do HUCK - 2

MEC

RJTV

SPTV2

Afiliada Globo Bahia

Globo Nordeste

Globo Brasília

Afiliada Globo Paraná

Afiliada Globo Acre

Afiliada Globo Paraíba

Afiliada Globo Amapá

Afiliada Globo Piauí

Afiliada Globo Tocantins

Afiliada Globo Roraima

Afiliada Globo Santa Catarina

Afiliada Globo Ceará

Afiliada Globo Goiás

Clique sobre o canal para acessar:

https://globoplay.globo.com/v/9139358/
https://globoplay.globo.com/v/8887768
https://globoplay.globo.com/v/8887780
http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/43341
https://globoplay.globo.com/v/8859883/
https://globoplay.globo.com/v/8546571
https://globoplay.globo.com/v/8896648
https://globoplay.globo.com/v/8890478/
https://globoplay.globo.com/v/8870159/
https://globoplay.globo.com/v/8872623/
https://globoplay.globo.com/v/8487545
https://globoplay.globo.com/v/8480137/?utm_source=whatsapp&utm_medium=share-bar
https://globoplay.globo.com/v/8499632
https://globoplay.globo.com/v/8489901
https://globoplay.globo.com/v/8821505
https://globoplay.globo.com/v/8823349
https://globoplay.globo.com/v/8828606/programa/
https://globoplay.globo.com/v/8831509
https://globoplay.globo.com/v/8832601


Afiliada Globo Espírito
Santo

Afiliada Globo Rondônia

Afiliada Globo
Pernambuco

Afiliada Globo Rio
Grande do Sul

Afiliada Globo Minas
Gerais (TV Integração)

Afiliada Globo Maranhão

Afiliada Globo Sergipe

Afiliada Globo Pará

É de Casa

Folha de SP

Correio Braziliense

Estadão

DW

@salvaguarda2@salvaguarda1

https://globoplay.globo.com/v/8839940
https://globoplay.globo.com/v/8840210
https://globoplay.globo.com/v/8843959
https://globoplay.globo.com/v/8844598
https://globoplay.globo.com/v/8840772
https://globoplay.globo.com/v/8846058
https://globoplay.globo.com/v/8851802
https://globoplay.globo.com/v/8894140
https://globoplay.globo.com/v/8623748/programa/
https://www.google.com/amp/s/www1.folha.uol.com.br/amp/educacao/2019/10/voluntarios-releem-textos-de-mais-de-2000-alunos-de-escolas-publicas.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-estudante/ensino_educacaobasica/2020/04/07/interna-educacaobasica-2019,843031/projeto-ajuda-aluno-da-rede-publica-a-entrar-na-faculdade-inscreva-se.shtml?utm_source=whatsappee
https://www.google.com/amp/s/educacao.estadao.com.br/noticias/geral,jovem-ensina-a-tornar-real-o-sonho-da-usp,70001747615.amp
https://www.google.com/amp/s/amp.dw.com/pt-br/ele-quer-mudar-a-educa%25C3%25A7%25C3%25A3o-p%25C3%25BAblica-no-brasil/a-42945409
https://www.instagram.com/salvaguarda1/?hl=pt-br
https://pt-br.facebook.com/salvaguarda2/
https://pt-br.facebook.com/salvaguarda2/
https://www.instagram.com/salvaguarda1/?hl=pt-br

