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Momento de reflexão:



Assista ao vídeo. Acesse: https://existeamor.com/

“Os bares estão cheios de almas tão vazias
A ganancia vibra, a vaidade excita

Devolva minha vida e morra afogada em seu próprio mar de fel
Aqui ninguém vai pro céu.

Não precisa morrer pra ver Deus
Não precisa sofrer pra saber o que é melhor pra você

Encontro tuas nuvens em cada escombro em cada esquina
Me dê um gole de vida

Não precisa morrer pra ver Deus”

https://existeamor.com/


As calçadas de São Paulo já não suportam
o peso de tantos bêbados

de seres esquecidos
tudo aqui é tudo muito grande

daí ficamos pequenos
rascunhos de gente

fiapos que a FIESP esquece
que Abílio Diniz nem pão nem açúcar

que Antônio Ermírio de Moraes não ergue
sequer um saco de cimento de coisas boas

desculpa São Paulo
gosto muito de tuas luzes

mas tem um ser humano largado na calçada
nessa hora o coração do poeta se apaga.

-MIRÓ, [um poeta recifense]

(Miró até agora, 2013)

IN: http://www.tribunaescrita.com/2013/11/as-
calcadas-de-sao-paulo-ja-nao-suportam.html

http://www.tribunaescrita.com/2013/11/as-calcadas-de-sao-paulo-ja-nao-suportam.html
http://2.bp.blogspot.com/-njfAc4FNu_4/UopGPJdqi4I/AAAAAAAACIc/fX2Kp_fpGOY/s1600/1460303_489443274503526_1212933022_n.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-njfAc4FNu_4/UopGPJdqi4I/AAAAAAAACIc/fX2Kp_fpGOY/s1600/1460303_489443274503526_1212933022_n.jpg


Instruções

• Use a caneta, lápis e o caderno para as anotações.

• Quando quiser perguntar algo ou fazer algum comentário, utilize o
chat e, posteriormente, desligue-o para não causar ruídos na
transmissão.



PARTE I 
Aula III- REDAÇÃO

• DEVOLUTIVA (REDAÇÃO DA PROPOSTA DA LISTA DE SISTEMATIZAÇÃO II).



Sobre as 
instruções :

ATENÇÃO: EVITE ENVIAR O ARQUIVO MAIS DE UMA VEZ!



ATENÇÃO MAIOR PARA:

1.AUSÊNCIA DE VÍRGULA

2.GRAFIA

3.AUSÊNCIA DE CONECTIVOS
Os conectivos são fundamentais para garantir a coesão do seu texto. Eles auxiliam para que o encadeamento das ideias seja bem feito e
para que as orações e parágrafos sejam bem articulados. Isso garantirá que o seu texto tenha um sentido como um todo para o leitor,
fazendo com que ele atinja o seu objetivo.

4.AUSÊNCIA DE ACENTUAÇÃO

5.FALTA DE PROFUNDIDADE NOS ARGUMENTOS
De acordo com a competência III, é necessário que você reflita criticamente sobre o tema proposto e não deixe margens para
questionamentos sobre o que você defende.

6.AUSÊNCIA DE FATOS E DADOS
Uma das formas de fundamentar os seus argumentos, garantindo-lhes credibilidade, é por meio da apresentação de fatos e dados.

7.REPETIÇÃO DE CONECTIVOS

8.PROPOSTA DE INTERVENÇÃO SEM INDICAÇÃO DE MODO/MEIO
A proposta de intervenção do Enem deve apresentar os agentes que colocarão a ação em prática, os seus propósitos e o modo ou meio
como ela será colocada em vigor.

Sobre a correção da atividade proposta da Lista de Sistematização II



PONTOS A MELHORAR:

1. EVITAR O USO DA AMBIGUIDADE

• “mesmo” como coesão referencial de retomada.
• “seu” como coesão referencial.
• “você”, termo acompanhado de um período injuntivo. Ex.: “Para viver a democracia,  você     precisa se enxergar 

diante da liberdade de expressão”.

2. A REFLEXÃO DO FECHAMENTO DE PARÁGRAFO

• Ser menos óbvio (a), explorar mais a criticidade e a autoria. Fugir da superficialidade na abordagem crítica.

3. USO DOS VERBOS PARA INICIAR PERÍODO

• Não usar verbo de ligação iniciando o período, pois o verbo de ligação liga algo a alguma coisa. Ex.:   É   preciso 
que o Estado permita a liberdade de expressão.

4. USO CORRETO DO FOCO DISCURSIVO (PRIMEIRA PESSOA NÃO! EVITAR!!)

Sobre a correção da atividade proposta da Lista de Sistematização II
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• ESTUDO DE TEXTO

(ESTUDO DE TEXTO- O TEXTO DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO)



ESTUDO DE TEXTO-
O TEXTO DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO



DÚVIDAS?



A persistência faz parte do ofício da bailarina!!


