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________, o Ministério da Educação, em parceria com o
Ministério da Saúde, deve promover nas escolas, a educação
sexual eficiente, pela realização de palestras, de debates, a
distribuição de cartilhas, tudo isso em envolvimento com a
família, para evitar a prática sexual sem as devidas
informações.________, a mídia (TV, internet) deve diminuir o
apelo sexual e passar a informar sobre as consequências da
sexualidade irresponsável (campanhas, debates em
programas com participação de jovens).
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Portanto ( CONECTIVO CONCLUSIVO), o Ministério da Educação,
em parceria com o Ministério da Saúde (AGENTE), deve promover nas
escolas (AGENTE), a educação sexual eficiente ( AÇÃO- O QUÊ?), pela
realização de palestras, de debates, a distribuição de cartilhas (COMO?),
tudo isso em envolvimento com a família (AGENTE), para evitar a prática
sexual sem as devidas informações ( FINALIDADE). Além disso
(CONECTIVO), a mídia (TV, internet) ( AGENTE)deve diminuir o apelo
sexual e passar a informar sobre as consequências da sexualidade
irresponsável (campanhas, debates em programas com participação de
jovens) ( COMO ?) com a finalidade de diminuir o elevado índice de
gravidez precoce no País.
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1.ESTRUTURA DE TEXTO DISSERTATIVO-
ARGUMENTATIVO;

2.ANÁLISE DE TEXTO SOBRE: 
VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS;

3.Tarefa de casa.
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Com base na leitura dos textos motivadores e nos
conhecimentos construídos ao longo de sua formação,
redija um texto dissertativo-argumentativo em norma culta
escrita da língua portuguesa sobre o tema “Desafios para o
combate da violência nas escolas brasileiras“ apresentando
experiência ou proposta de ação social efetiva. Selecione,
organize, relacione, de forma coerente e coesa, argumentos
e fatos para a defesa de seu ponto de vista.
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No livro "O Ateneu", do escritor brasileiro Raul Pompéia,
o personagem principal - Sérgio - é um estudante de um
colégio interno submetido a agressões pelos alunos mais
velhos que, também, já foram agredidos. Apesar de se atar
de uma ficção, a obra parece refletir, em parte, a realidade
do século XXI, uma vez que, na atualidade, é crescente o
índice de violência nas escolas. Isso ocorre devido a muitos
desafios a serem superados, entre eles, o bullying e a falta
de políticas públicas eficazes de combate ao problema
apresentado.
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