PROPOSTA DE REDAÇÃO I

Tendo em vista os textos motivadores apresentados e os conhecimentos
adquiridos em seu percurso educacional, redija um texto dissertativoargumentativo, usando uma escrita formal da língua portuguesa sobre o tema
"Escola sem partido ou tomando partido pela escola: um caminho para a
liberdade de expressão". Exponha, de forma coerente e coesa, argumentos e
fatos para defesa do seu ponto de vista.

Texto I

A liberdade de pensamento está contida na Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º,
inciso IV, considerada como um direito fundamental. Além disso, é corroborada com o
dispositivo 220 também da Carta Magna que reza: “A manifestação do pensamento, a
criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão
qualquer restrição, observado o disposto nessa Constituição”
Disponível em: http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/o-direito-fundamental-da-liberdade-de-pensamento-e-deexpress%C3%A3o, acesso em 04.09.17.

Texto II

Disponível em: http://www.cutbrasilia.org.br/site/cndh-aprova-resolucao-sobre-escola-sem-partido/. Acesso em
04.09.17.

Texto III

O presente projeto de lei foi inspirado na luta do Movimento Escola Sem Partido. É fato
notório que professores e autores de materiais didáticos vêm se utilizando de suas aulas e
de suas obras para tentar obter a adesão dos estudantes a determinadas correntes
políticas e ideológicas para fazer com que eles adotem padrões de julgamento e de
conduta moral (...) incompatíveis com os que lhes são ensinados por seus pais ou
responsáveis. Diante dessa realidade – conhecida por experiência direta de todos os que
passaram pelo sistema de ensino nos últimos 20 ou 30 anos –, entendemos que é
necessário e urgente adotar medidas eficazes para prevenir a prática da doutrinação
política e ideológica nas escolas, e a usurpação do direito dos pais a que seus filhos
recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. (...)
Trecho da justificativa do Projeto de Lei do Senado Nº 193, de 2016 que inclui entre as diretrizes e bases da
educação nacional, de que trata a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, o "Programa Escola sem Partido”.
Disponível em: file:///C:/Users/sala_08.iat/Downloads/MATE_TI_192259.pdf. Acesso em 04.09.17 às 17:19.

Instruções:
- Faça o rascunho do seu texto.
- Produza um texto definitivo com, no mínimo 8 e, no máximo, 30 linhas.
- Evite a cópia dos textos motivadores.
- Atente para não fugir ao tema ou não atender ao tipo dissertativoargumentativo.
- Apresente proposta de intervenção que respeite os direitos humanos.
- Após a escrita do seu texto, você terá as seguintes opções de envio na
Plataforma Anísio Teixeira:
Opção a) escreva o seu texto na folha padrão disponível na Plataforma Anísio
Teixeira (Ambiente Colaborativus); ou na folha pautada de caderno; fotografe
utilizando um celular ou tablet; salve em boa resolução e envie como
documento (pdf) ou arquivo de imagem (png, jpeg, jpg);
Opção b) escreva o seu texto na folha padrão disponível na Plataforma Anísio
Teixeira (Ambiente Colaborativus); ou na folha pautada de caderno; digitalize
utilizando um aplicativo de scanner, disponível gratuitamente nas lojas virtuais
dos celulares ou tablet; salve em boa resolução e envie como documento (pdf)
ou arquivo de imagem (png, jpeg, jpg);
Opção c) escreva o seu texto na folha padrão disponível na Plataforma Anísio
Teixeira (Ambiente Colaborativus); ou na folha pautada de caderno; digitalize
utilizando uma impressora com scanner; salve em boa resolução e envie como
documento (pdf).

