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…..................................................................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
“A união faz a força: os jovens e os movimentos sociais”, 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....
                          Ocupação de escolas no Rio gera rede de solidariedade aos estudantes                        ..... 
....Músicos, professores, artistas, cientistas, apoiadores e gente de boa vontade têm doado tempo e insumos para
os estudantes que ocuparam mais de 70 escolas estaduais no Rio de Janeiro. O movimento começou no dia 21 de
março, no Colégio Prefeito Mendes de Moraes, na Ilha do Governador, zona norte da capital, em apoio à greve dos
professores, iniciada no dia 2 de março, e por melhorias nas escolas e na educação.       …...............................
....A geofísica Mônica Costa é uma das pessoas que se solidarizou com a causa dos alunos e mobilizou amigos
para dar aulas de ciências exatas. O objetivo não é substituir os professores, mas dar um reforço no conteúdo e
ânimo para quem vai prestar o Enem. “A gente tem um coletivo, Mães e Crias na Luta, e as meninas estavam
ajudando muito com palestras, mas todas na área de humanas. Me lembrei dos amigos que dão aulas de exatas e
achei que eles iriam se empolgar para empoderar os meninos para as ciências. É uma área mais carente, falta
bastante professores.”                                                                                                 
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                                                                                                                                                                                                                                 Disponível em: http://www.folha.uol.com.br. Acesso em: 06 maio 2016.

TEXTO IV 

                                                Ocupação de Escolas: por que é preciso?

....A sociedade brasileira está vendo de que forma as ocupações ocorridas nas escolas estaduais de São Paulo?
Esta é uma pergunta que vem me incomodando muito nesse último mês. A repercussão na mídia tem aumentado e
toda a população está estarrecida com os acontecimentos. Nesta segunda-feira o governo de São Paulo foi para a
imprensa para dar a sua versão dos fatos. Confesso que fiquei estarrecida. Mais uma vez um governo exime-se de
suas responsabilidades e culpabiliza os estudantes pelas ocupações, diz que as pessoas que estão lá não são
estudantes e sim guerrilheiros. Da mesma forma culpabiliza os sindicatos e os movimentos sociais por defenderem
a escola pública. Por que estou tratando do tema das ocupações do estado de São Paulo? Porque as respostas de
governos que tentam destruir a educação são as mesmas. Assim como as medidas de desmonte da educação são
as mesmas. A pergunta deveria ser o inverso: por que estudantes precisam ocupar escolas? 
                                                                                                                                                                               FERNANDES, M. Disponível em: olhademaringa.com.br. Acesso em: 06 de maio de 2016 (adaptado).

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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