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Nº TEMA

[ ]  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 ‘‘O esporte como ferramenta de educação no Brasil’’, 
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. 

 A prá�ca espor�va es�mula diversas partes do corpo humano. 
Por meio dela é possível desenvolver capacidades motoras e cogni�vas. 
O futebol, por exemplo, envolve a corrida, o chute, o pensamento 
estratégico e a colaboração com outras pessoas.
 Ao estar envolvido em um esporte, o estudante aprende a 
reconhecer os limites do seu próprio corpo. No caso dos alunos com 
deficiência, essa limitação pode estar mais evidenciada, mas o 
envolvimento com os colegas na prá�ca espor�va fortalece a mo�vação 
para buscar a superação.
 Consciente de suas próprias limitações, o aluno tende a 
respeitar e a ser mais compreensivo com as dificuldades de seus colegas. 
Dessa forma, ele estará mais propenso a ser generoso e a colaborar com 
outras pessoas do seu círculo social.
 Esse autoconhecimento também beneficia no fortalecimento 
da autoes�ma. O esporte ensina os alunos a lidarem com as falhas, por 
permi�r que elas ocorram sem a sensação puni�va. Caso uma pessoa 
erre um arremesso no basquete ou um gol, o jogo retorna e outras 
oportunidades podem aparecer para colocar a bola na rede, por 
exemplo.
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 Outro bene�cio está associado à disciplina. As artes marciais, 
por exemplo, fortalecem nos estudantes o sen�mento de hierarquia, 
gerando a compreensão de respeito aos mais velhos e com mais 
experiência na modalidade.
 Vale ressaltar que a presença familiar é fundamental. Quando 
acompanhado pelos responsáveis, a criança ou adolescente se sente 
pres�giado, o que aumenta a sua autoconfiança e fortalece os laços da 
família.
 Assim, seja qual for a prá�ca ou modalidade espor�va, 
individual ou em grupo, o apoio da família e sua presença em 
apresentações, campeonatos ou jogos decisivos, são sempre valiosos. A 
combinação entre esporte e inclusão social do jovem começa com o 
incen�vo da família, estende-se significa�vamente no âmbito escolar 
para alcançar a sociedade, na vida adulta, na forma de protagonismo e 
trabalho cole�vo.
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Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que: 
Ÿ A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação terá o número de linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção. 

Ÿ fugir ao tema ou que não atender ao �po disserta�vo-argumenta�vo. 

Ÿ O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. 
Ÿ O texto defini�vo deve ser escrito à �nta, na folha própria, em até 30 linhas. 

Ÿ apresentar parte do texto deliberadamente desconectada ao tema proposto. 

Ÿ  �ver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada "texto insuficiente". 
Ÿ desrespeitar os direitos humanos. 

TEXTO III

TEXTO II

 Podemos resumir os bene�cios do esporte em três palavras: 
lazer, saúde e educação. E essa úl�ma dimensão deve merecer especial 
atenção na escola.
 A a�vidade espor�va como prá�ca social é um mecanismo 
para incen�var os estudantes a compreender valores sociais 
importantes como a empa�a e o respeito. O senso de cole�vidade é 
trabalhado e incen�vado em modalidades como o vôlei, o futebol, o 
basquete etc.
 Na mídia, valoriza-se muito a comparação entre desempenhos 
individuais, mas os esportes cole�vos oferecem especial oportunidade 
para a educação socioemocional. Na escola, uma prá�ca bem orientada 
deve estar pautada em critérios de cooperação e integração. Quando os 
estudantes conseguem se organizar em busca de um obje�vo comum, 
eles começam a se importar uns com os outros e a compreender quais 
são as habilidades e as limitações de cada um. Por exemplo, caso um 
aluno tenha alguma deficiência, ele pode contar com a colaboração dos 
seus colegas.
 Além disso, o esporte pode ser um fator social transformador. 
O estudante quando se destaca em uma a�vidade se sente alegre e 
es�mulado, porque sua par�cipação é reconhecida pelos demais do 
grupo como confiante e autoral. O fortalecimento da autoes�ma pode 
ajudar o jovem a melhorar o seu desempenho acadêmico e outras 
competências.
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