


 Texto com dado estatístico, notícia ou , por exemplo.

Tema “Sedentarismo: o grande mal do século?”

“Segundo a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 196, é dever
do Estado garantir o acesso à saúde, bem como é responsável pelas medidas
públicas para zelar pelo bem-estar físico de todos os cidadãos brasileiros.
Assim, faz-se necessário que o Poder Público atente-se para o sedentarismo
enquanto situação que põe em risco a saúde de milhares de cidadãos do país.”
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https://blog.imaginie.com.br/como-apresentar-dados-na-redacao/


ATENÇÃO!
O Enem cobra demonstrar conhecimentos de mundo e um bom repertório sociocultural.

Tema “Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil”:

“A intolerância religiosa é um problema recorrente na história da humanidade. Na
Idade Média, por exemplo, os Tribunais do Santo Ofício – também chamados de
Inquisição – julgavam e condenavam as pessoas que não acreditavam na religião
católica. Apesar de o Brasil ser um país laico, tem-se, atualmente, um contexto análogo a
essa situação: ainda persistem os casos de discriminação e preconceitos sofridos por
algumas religiões. Sendo assim, encontrar caminhos para combater a intolerância
religiosa, no Brasil, é um desafio que precisa ser enfrentado pela sociedade civil e pelo
Estado.”
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https://blog.imaginie.com.br/repertorio-sociocultural-como-aprimorar-o-seu/


 Faz-se uma espécie de declaração sobre o assunto logo no início. Escolha
uma frase de impacto, mas que não seja exagerada.

Tema “A persistência da violência contra amulher”:

“O Brasil é uma nação historicamente machista e violenta, o que é
perceptível ao analisarmos a persistência das agressões contra as mulheres
mesmo depois das recentes medidas legais. (…)”
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Tema “O histórico desafio de valorizar o professor”:

“Os Estados Unidos, referência em desenvolvimento tecnológico, são
um bom exemplo de que a educação de qualidade e com a valorização
adequada gera bons frutos. Em contrapartida, no Brasil a realidade tem
sido bem distinta. O baixo piso salarial dos professores explicita essa falta de
reconhecimento aos profissionais da educação. Tal desvalorização é fruto de
baixos investimentos governamentais, aliado ao passado histórico brasileiro.”
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