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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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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. 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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No livro “Extraordinário”, do autor R.J.
Palacio, é narrada a história de uma criança que
devido aos problemas de saúde que apresenta,
recebe, boa parte da sua educação em casa com
a ajuda dos pais e da irmã. Apesar de ser uma
obra de ficção, pode representar, em parte, a
necessidade de maior participação dos pais no
processo de ensino-aprendizagem dos filhos na
sociedade brasileira.
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Outras estratégias argumentativas ( sugestões ) :

 Educação domiciliar : O projeto de lei do Governo Federal regulamentou a
educação domiciliar pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos (MMFDH) :

* 48 milhões de matrículas, segundo os dados do Censo Escolar 2018,
divulgado em janeiro pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep);
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*A estimativa é que atualmente 7,5 mil famílias brasileiras pratiquem a
modalidade, atingindo cerca de 15 mil estudantes.
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