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➢ACOLHIDA DOS ALUNOS;

➢ RECAPITULAÇÃO DO CONTEÚDO ANTERIOR;

➢ COMPETÊNCIA II – INTRODUÇÃO ( TESE );



EXEMPLO DE INTRODUÇÃO – ESTILO ENEM
REPERTÓRIO SOCIOCULTURAL PRODUTIVO

( Literatura, História, Filosofia, Sociologia, Série, Filme...)

+ 

Conectivo

+ 

ENTENDIMENTO DO TEMA ( REFERÊNCIA AO BRASIL )

+

Conectivo

+

TESE ( OPINIÃO SOBRE O TEMA)
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EXEMPLO DE INTRODUÇÃO
FILOSOFIA + TEMA + TESE

Tema : Crise da água na atual sociedade brasileira
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EXEMPLO DE INTRODUÇÃO
FILOSOFIA + TEMA + TESE

Tema : Crise da água na atual sociedade brasileira

Para o filósofo Thales de Mileto, a água era considerada a
essência de todas as coisas, o “arché”, ou seja, a essência da
vida. No entanto, na atualidade, apesar da importância para
a sobrevivência humana, esse recurso não é tão valorizado
quanto naquela época. O Brasil, embora seja o país detentor
de maior potencial de recurso hídrico do planeta, está em
crise devido, principalmente, à negligência estatal e ao
descaso da população para com o consumo desse bem
natural.
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TIPOS DE INTRODUÇÃO

LETRA DE MÚSICA + TEMA + TESE

Tema: Os impactos da tecnologia sobre as relações sociais no Brasil.

6



TIPOS DE INTRODUÇÃO
LETRA DE MÚSICA + TEMA + TESE

Tema: Os impactos da tecnologia sobre as relações sociais no Brasil.

“Pane no sistema, alguém me desconfigurou”. O trecho
da música “Admirável Chip Novo”, da cantora Pitty,
evidencia uma crítica aos impactos negativos gerados pelos
avanços tecnológicos às relações humanas. Na sociedade
brasileira, é possível perceber um movimento de
afastamento entre os indivíduos que procuram companhias
virtuais em detrimento das reais. Tal problemática ocorre
devido, principalmente, ao mau uso da tecnologia aliado a
uma formação crítica deficiente.
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TIPOS DE INTRODUÇÃO
FILME + TEMA + TESE

Tema: Crise na segurança pública na atual sociedade brasileira.
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TIPOS DE INTRODUÇÃO
FILME + TEMA + TESE

Tema: Crise na segurança pública na atual sociedade brasileira.

Os roteiros dos filmes costumam retratar a realidade
de uma sociedade em determinadas épocas. Atualmente,
muitos longas-metragens trazem como tema a violência.
No cinema brasileiro, um exemplo é o filme Tropa de Elite
que mostra, por meio de um enredo ficcional, algumas
das causas da violência urbana que assola o país. Entre os
principais fatores, destacam-se o descaso para com a
polícia brasileira e a falta de um planejamento efetivo
para combater as causas daquela problemática.
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TIPOS DE INTRODUÇÃO
HQ + TEMA + TESE

Tema : O combate a atos de justiça com as próprias mãos na atual
sociedade brasileira.
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