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MÉTODO PLANO TEXTUAL :
1º PASSO - Leitura atenta da proposta de redação ( encontrar o
assunto e a problemática ) :
Ex.: Desafios para superar o analfabetismo no Brasil.

2º PASSO – Leitura atenta dos textos motivadores : correlação entre
as informações contidas nesses textos e a proposta.
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3º PASSO : ELABORAÇÃO DO PLANO TEXTUAL ( consiste em elaborar um esquema
com as principais ideais acerca do tema ), levando em consideração a estrutura do
texto dissertativo-argumentativo :

4º PASSO : Elaborar a TESE (opinião do autor do texto acerca do tema proposto).
Opte pela elaboração da TESE ENUMERATIVA (PRINCIPAIS FATORES que explicam a
problemática apresentada no TEMA).
TESES UNIVERSAIS ( podem ser utilizadas para vários temas ) :
Ex.: São vários os fatores (desafios-causas-problemas) que explicam a problemática
em questão, entre eles, políticas públicas pouco eficazes e ínfimos projetos
pedagógicos \ preconceito \ falta de informação acerca do assunto ...
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5º PASSO - Elaboração da INTRODUÇÃO :

REPERTÓRIO SOCIOCULTURAL PRODUTIVO + Conectivo +
APRESENTAÇÃO DO TEMA (BRASIL)  + Conec + TESE

ALUSÃO HISTÓRICA;
LITERATURA ( romance, poema...);
FILOSOFIA;

REPERTÓRIO SOCIOLOGIA;
SÉRIE;
FILME;
LETRA DE MÚSICA...
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6º PASSO – Elaboração dos parágrafos do DESENVOLVIMENTO :

 Escolha das estratégias mais adequadas à comprovação de sua tese.

CONECTIVO + RETOMADA DA TESE + Conec + (ESTRATÉGIA
ARGUMENTATIVA) + Conec + (REPERTÓRIO SOCIOCULTURAL
PRODUTIVO LEGITIMADO) + Conec + CONCLUSÃO do parágrafo.
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REPERTÓRIO SOCIOCULTURAL PRODUTIVO:
- São referências a teorias filosóficas, sociológicas, além de obras literárias,

mitologia e muitas outras.

REPERTÓRIOS UNIVERSAIS ( podem ser utilizadas para vários temas ) :

Contrato social ( filósofos contratualistas : Thomas Hobbes,
Rousseau e Jonh Locke ) ao Estado foi entregue o dever de garantir
o bem-estar a toda a sociedade, contudo a falta de\ o descaso com
\ o desrespeito a efetivação...;
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 Paradoxo de GIDENNS ( filósofo Anthony Giddens ) : a sociedade,
de forma errônea, ao buscar as recompensas imediatas do presente,
ignoram as consequências catastróficas do futuro.

 Carpe Diem : parte integrante da expressão Carpe diem quam
minimum credula postero ou "colha o dia, confia o mínimo no
amanhã"; de autoria do poeta romano Horácio (65-8 a. C.), em seu
livro Odes, ou seja, aproveite o dia sem se preocupar com as
consequências.
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Use elementos conectivos para correlacionar os parágrafos de
desenvolvimento:

• EM PRIMEIRA ANÁLISE – EM PRIMEIRO PLANO – A PRIORI - A
PRINCÍPIO – VALE RESSALTAR ... (DESENVOLVIMENTO 01);
• EM SEGUNDA ANÁLISE – EM SEGUNDO PLANO – A POSTERIORI –
VALE RESSALTAR TAMBÉM QUE - PARALELO A ISSO – OUTRO FATOR –
ALÉM DISSO ... ( DESENVOLVIMENTO 02 );
• Repertórios universais : Nesse contexto, nessa perspectiva, nesse
cenário, nesse viés, nesse ínterim, nesse meandro, nesse sentido...
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7º PASSO - Elaboração do parágrafo de conclusão:
CONECTIVO + REAFIRMAÇÃO DA TESE + Conec + (PROPOSTA DE

INTERVENÇÃO 01) + Conec + (PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 02) + Conec +
FINALIZAÇÃO ( Retomada de um dos repertórios para finalizar o texto).
PROPOSTA DE INTERVENÇÃO :
QUEM? (AGENTE)
O QUÊ ? ( AÇÃO )
COMO? (MEIO – MODO)
QUAL A FINALIDADE?
DETALHAMENTO DE UM DOS ELEMENTOS APRESENTADOS.
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DICAS PARA COMPOR PROPOSTAS ( podem ser utilizadas para vários
temas) :
A escola deve promover maior debate sobre ( o tema ) por meio de

projetos pedagógicos ( promoção de palestras ministradas por
especialistas no assunto, exibição de filmes, distribuição de cartilhas )
com a participação da família, com a finalidade de ...;

O governo federal, aliado às esferas estaduais e municipais, deve
promover por intermédio de Parcerias Público-Privadas (PPPs) ( cite a
ação)...;
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A mídia deve ampliar por via dos meios de comunicação (televisão, rádio,
jornal, internet – redes sociais -, outdoor...) o número de campanhas
informativas acerca...

8º passo: Elaboração do RASCUNHO.

9º passo: CORREÇÃO do RASCUNHO.

10º passo : Transcrição do texto para a folha definitiva.
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Eixo temático meio ambiente: resíduos sólidos e
responsabilidade social, crise hídrica e desastres
ambientais;
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Eixo temático educação : evasão escolar,
analfabetismo, leitura, bullying, educação sexual,
educação da população indígena, militarização das
escolas e educação domiciliar;
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Eixo temático saúde : epidemias, gravidez na
adolescência, ISTS, doação de sangue, doação de
órgãos, automedicação, autismo, consumo de
cigarro, de bebidas alcoólicas, de drogas ilícitas,
obesidade infantil;
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Eixo temático cultura : preservação do patrimônio
cultural brasileiro e preconceito linguístico;
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Eixo temático violência: pedofilia ( violência sexual
infantil), urbana, contra minorias ( idoso, índios,
homoafetivos ), delinquência juvenil ( redução da
maioriadade penal ), nas escolas, no trânsito;
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Eixo temático trabalho : desemprego, tecnologia e
mercado de trabalho, trabalho análogo à escravidão,
empreendedorismo.
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