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Portanto(CONECTIVO), são necessárias mudanças significativas por meio de
medidas que envolvam todos os setores da sociedade ( REAFIRMAÇÃO DA
TESE). Desse modo( CONECTIVO), é dever do Estado ( QUEM ?) regular ( COMO
? ) a propaganda infantil de alimentos (O QUÊ ?) por meio de agências
reguladoras, proibindo a relação entre comidas industrializadas a personagens
do universo pueril (COMO ? MEIO – DETALHAMENTO) com a finalidade de
(CONECTIVO) minimizar essa interferência no cotidiano das crianças brasileiras
(FINALIDADE). Além disso (CONECTIVO), o Ministério da Educação, aliado às
secretarias estaduais e municipais (QUEM ?), deve ampliar (COMO ?) a carga-
horária de educação física nas escolas, além de investir na reforma e construção
de quadras poliesportivas (O QUÊ ?) para que (CONECTIVO) o sedentarismo seja
reduzido (FINALIDADE). Dessa forma (CONECTIVO), os infantes brasileiros
crescerão em uma nação mais saudável (FINALIZAÇÃO).
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São inúmeras as possibilidades de propostas de redação para o Enem,
entretanto, existem alguns assuntos que são considerados mais prováveis.
Que tal exercitar ? Para cada PLANO TEXTUAL relacionado nos próximos
slides, elabore um TEXTO DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO.

TOP 01 : A participação da família na formação educacional dos filhos no
Brasil.

Tese ( sugestão ) : São muitos os fatores que ocasionam a ínfima participação
familiar na vida escolar dos filhos no Brasil, entre eles, a falta de tempo para
contribuir para a educação da prole e as poucas políticas públicas de
incentivo a essa integração.
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Repertórios ( sugestões ) :

Nos livros “As crônicas de Gelo e Fogo” (Game of Thones –
Guerra dos Tronos), George R. R. Martin narra os infortúnios da
nobre família Stark, cujo o símbolo de força é o lobo. O que mais
se destaca nesse núcleo familiar são os ensinamentos de
bondade, coragem e honra, que marcam o caráter dos filhos
nessa ficção;
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