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[ ]  INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO

[ ]  TEXTOS MOTIVADORES

TEXTO I

[ ]  PROPOSTA DE REDAÇÃO

A par�r da leitura dos textos mo�vadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto disserta�vo-
argumenta�vo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema ‘‘A importância da família para o amadurecimento emocional das 
crianças’’, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, 
argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 

Gostaria de conversar sobre um assunto “modernoso” (será?) na 
educação dos nossos filhos. Vamos falar um pouquinho sobre Educação 
Afe�va.

Segundo a psicóloga Marilda Lipp, Educação Afe�va “é um conjunto de 
prá�cas parentais que obje�va, acima de tudo a valorização do ser 
humano… (nela) os pais dão liberdade, mas sempre estão presentes para 
atuar, se for necessário”.
Em outras palavras é a forma como, no co�diano da vida do adolescente, 
os pais reconhecem, valorizam e incen�vam o florescimento do “lado 
bom” dos filhos, orientando-os de modo que possam fazer escolhas 
responsáveis e conscientes e, acima de tudo arcar com os resultados 
destas escolhas.
Pais que educam os filhos desta forma, não os protegem o tempo todo, 
não lhes dão tudo que querem, ao contrário, possuem a coragem de 
dizer “não”; deixam os filhos fazerem escolhas, orientando-os para 
possíveis consequências, estão vigilantes e alertas para o apoio 
necessário quando os filhos “erram” e valorização e es�mulos quando 
acertam. Não se projetam nos filhos, não tentam suprir suas lacunas 
emocionais através da vida deles.

Disponível em: h�ps://www.fasdapsicanalise.com.br. Acesso em: 20 ago. 2019.

Ÿ desrespeitar os direitos humanos. 

Ÿ apresentar parte do texto deliberadamente desconectada ao tema proposto. 

Ÿ  �ver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada "texto insuficiente". 
Ÿ fugir ao tema ou que não atender ao �po disserta�vo-argumenta�vo. 

Ÿ O texto defini�vo deve ser escrito à �nta, na folha própria, em até 30 linhas. 

Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que: 

Ÿ O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. 

Ÿ A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação terá o número de linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção. 

TEXTO II

TEXTO II

Quando podemos dizer que a criança tenha amadurecido 
emocionalmente?

Disponível em: h�ps://escoladainteligencia.com.br. Acesso em 20 ago. 2019.

Algum conselho para desenvolver a inteligência emocional das crianças?
Para desenvolver a inteligência emocional das crianças temos que levar 
em conta uns pilares básicos. A primeira coisa vai ser aprender a 
iden�ficar as emoções próprias e também temos que aprender a 
iden�ficar as emoções que os outros estão experimentando.

Temos que aprender a expressar e a canalizar as emoções de tal maneira 
que fortaleça as relações e não que seja de forma contrária.

Temos que aprender a controlar as emoções e para isso devemos 
encontrar o equilíbrio necessário. Saber o que está acontecendo comigo, 
o que estou pensando e que está fazendo com que me sinta dessa 
maneira para aprender a me controlar.

Existem determinadas situações que podem nos ajudar a perceber 
quando uma criança está amadurecida emocionalmente. Por exemplo, 
as birras. São muito �picas por volta dos dois anos de idade, mas quando 
crianças maiores de dois anos con�nuam fazendo birras, isso nos indica 
que tem um problema em controlar suas emoções.
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003
extrapole a 
coletanea^

Nº TEMA

ESPECÍFICA MEDCINA[ 2 ]


	Página 1
	Página 2

