
Tema 1 – 2018

página 1www.poliedroeducacao.com.br

BALCÃO DE REDAÇÃO

PROPOSTA DE REDAÇÃO

Um dos maiores desafios relacionados à educação no país é promover a permanência dos alunos nas escolas. Dados divulgados pelo Insti-
tuto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) revelam que, nas regiões Norte e Nordeste, menos de cerca de 40% dos 
alunos que iniciam os estudos chegam ao final do Ensino Fundamental. Soma-se à questão da evasão, o alto índice de repetência dos alunos. É 
preciso um olhar atento para o assunto a fim de que os direitos constitucionais sejam garantidos, assegurando uma aprendizagem de qualidade 
aos jovens.

A partir da leitura dos textos motivadores a seguir e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto 
dissertativo-argumentativo de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa sobre o tema “Desafios da educação brasileira”. Selecione, 
organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.

TExTO 1  

O Brasil ocupa o 53º lugar em educação, entre 65 países avaliados (PISA). Mesmo com o programa social que incentivou a matrícula 
de 98% de crianças entre 6 e 12 anos, 731 mil crianças ainda estão fora da escola (IBGE). O analfabetismo funcional de pessoas entre  
15 e 64 anos foi registrado em 28% no ano de 2009 (Ibope); 34% dos alunos que chegam ao 5º ano de escolarização ainda não conseguem 
ler (Todos pela Educação); 20% dos jovens que concluem o Ensino Fundamental, e que moram nas grandes cidades, não dominam o uso da 
leitura e da escrita (Todos pela Educação). Professores recebem menos que o piso salarial (et al., na mídia).

Eliane da Costa Bruini. Brasil Escola. Disponível em:  
<http://brasilescola.uol.com.br/educacao/educacao-no-brasil.htm>.

TExTO 2  

Época. Disponível em: <http://revistaepoca.globo.com/diagrama/noticia/2012/09/dinheiro-nem-sempre-traz-educacao.html>.

TExTO 3  

BBC Brasil – O que seria a escola do século 21?
Viviane Senna – Quando falamos em escola do século 21 as pessoas pensam que estamos falando em levar tablets e smartphones 

para as salas de aula. Não é só isso. É claro que essas novas tecnologias da informação são importantes, mas não são suficientes. São uma 
pequena parte dessa imensa revolução na produção de conhecimento que estamos vivenciando. O que precisamos é de uma escola que 
consiga preparar as crianças para viver, se relacionar e trabalhar em um mundo complexo como o que temos hoje, uma sociedade e uma 
economia do conhecimento.

Ruth Costas. “Modelo de escola atual parou no século 19, diz Viviane Senna”. BBC.
Disponível em: <www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/06/150525_viviane_senna_ru>.
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TExTO 4  

Isto É. Disponível em: <https://istoe.com.br/326686_O+MAIOR+PROBLEMA+DA+EDUCACAO+DO+BRASIL>. 

* Todos os links foram acessados em 26 jan. 2018.

* Todos os links foram acessados em 6 fev. 2017.ORIENTAÇÕES PARA O ALUNO

Seu texto deverá estar de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, possuir um título e respeitar o limite máximo de  
30 linhas. Lembre-se de que, ao utilizar palavras de baixo calão, ferir qualquer princípio dos direitos humanos ou realizar cópia do(s) texto(s) 
motivador(es), sua redação será desqualificada. 

Bom trabalho!
Professora Fernanda BaccaroOrientações para o professor

Recentemente, o governo anunciou medidas voltadas para a reformulação do Ensino Médio e determinou a homologação da Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC), um documento de caráter normativo que define o conjunto de aprendizagens essenciais a que todos os alunos devem 
ter acesso ao longo da Educação Básica. Entretanto, muito ainda precisa ser feito para diminuir os índices de evasão e repetência. Outra questão 
importante é a desvalorização do professor, que se vê desmotivado para realizar um trabalho à altura de sua responsabilidade. Para saber mais 
sobre o assunto, acesse os links a seguir:

• <www.mauriciodenassau.edu.br/artigo/exibir/aid/721/cid/1/fid/1>

•  <http://educacao.estadao.com.br/blogs/de-olho-na-educacao/desafios-para-a-educacao-em-2017/>

•  <www.schwartzman.org.br/simon/desafios/1desafios.pdf>


