
bd

                                                                                                                                   

                                                        .                                                                           2016

…..........................................................................PROPOSTA..DE..REDAÇÃO 
....A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua
formação, redija texto dissertativo-argumentativo na modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema
“Medidas eficazes para melhorar a educação no Brasil”, apresentando proposta de intervenção, que respeite
os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa
de seu ponto de vista.

TEXTO.I
                                             Como é possível melhorar a educação no Brasil?                                       

....Estatísticas mostram que o Brasil avançou nos últimos anos na área da educação. Hoje, segundo dados do
governo, quase todas as crianças têm acesso ao ensino básico no país.                                                          
....No entanto, o Brasil continua tendo grandes problemas nesse setor. É grande a porcentagem de alunos que
repetem de ano e que acabam tendo que abandonar  os estudos porque precisam trabalhar  para sobreviver.
....Como é possível  melhorar a educação no Brasil?  É melhor  investir  no treinamento e capacitação de mais
professores ou na modernização das escolas? O currículo escolar deve passar por alterações, para preparar as
pessoas  para  os  desafios  da  era  da  globalização?  E  como  é  possível  resolver  os  problemas  da  evasão  e
repetência escolares?                                                                                                                                                          Disponível em: http://www.bbc.com. Acesso em: 09 abr. 2016 (adaptado).

......                          

TEXTO.II.             TEXTO.III

....Os dados do Censo Escolar de 2015 mostram que as
matrículas  diminuiram  em  todas  as  etapas  de  ensino,
menos na creche, que atende as crianças até os 3 anos de
idade.  Os  números  refletem a queda  da  população,  em
geral,  que tem reduzido entre criança e jovens,  mas, de
acordo  com  especialistas  ouvidos  pela  Agência  Brasil,
refletem também desafios para o sistema educacional. São
3 milhões de crianças e jovens de 4 a 17 anos fora das
salas de aula, e que, por lei, deverão ser incluídos até este
ano. O censo foi divulgado nessa semana pelo Ministério
da Educação (MEC).
                                          Disponível em: http://www.terra.com.br. Acesso em: 09 abr. 2016 (adaptado).

                                        Disponívem em: http://jestudante.blogspot.com.br. Acesso em: 09 abr. 2016.

TEXTO.IV
....O aluno falta à escola uma vez, duas, três. A baixa frequência vai se intensificando, até que as ausências levam
à reprovação,  configurando abandono escolar.  No ano letivo seguinte,  o estudante está tão desmotivado que
sequer faz a matrícula - aí se dá a evasão. Deixar de frequentar uma instituição de ensino e renunciar ao direito à
educação é uma decisão que traz graves consequências futuras, como salários mais baixos e maior dependência
de programas governamentais, aponta a promotora de justiça da Promotoria de Proteção à Educação do Ministério
Público do Paraná (MP-PR), Hirmínia Dorigan de Matos Diniz.                                                              
....O problema do abandono escolar tem seu ápice do final do Ensino Fundamental para o início do Ensino Médio.
Em 2014,  3,8% dos estudantes  matriculados no 9º  ano do Ensino Fundamental  da rede pública  de Curitiba
reprovaram por falta, enquanto que 7,5% dos matriculados no 1º ano do Ensino Médio perderam o ano por se
ausentar da escola. A taxa de abandono geral do ensino fundamental, envolvendo todas as séries, ficou em 1,7%,
e a do ensino médio, 6,4%.                   NUCADA, L. Evasão escolar traz graves consequências para o futuro. Disponível em: http://www.parana-online.com.br. Acesso em: 09 abr. 2016.

INSTRUÇÕES:
      •  O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.
      •  O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas.
      •  A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número de linhas.copiadas  …
….....desconsiderado para efeito de correção.
   Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:
      •  tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “texto insuficiente”.
      •  fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.
      •  apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos.
..   .•  apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto..
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