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ESCRITA EXEMPLARESCRITA EXEMPLAR

Apoie o nosso trabalho no
Instagram e entre em contato

para conhecer a nossa
metodologia:

CLIQUE

https://api.whatsapp.com/send?phone=5562996146079
https://instagram.com/escritaexemplar?igshid=12wfu4bnna73p


Olá! 
Somos as professoras da Escrita Exemplar.

Quer melhorar a escrita para a redação
(Enem, concursos, vestibulares) e para
trabalhos escolares/acadêmicos? Então
conte com a nossa ajuda.

Também oferecemos auxílio pedagógico
para professores e produzimos materiais
educativos, artigos para blogs, dentre
outros.

@escritaexemplar
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Como interpretar o tema
corretamente
Temas para você treinar a escrita 
Vários repertórios

Quer receber um material gratuito
sobre a tese da redação? Acesse o
nosso Instagram. 

@escritaexemplar

O que você vai encontrar
neste material?

https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3ODYxODUzNjM4NDQ3MzM1?story_media_id=2651156853237872363_41325309820&utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3ODYxODUzNjM4NDQ3MzM1?story_media_id=2651156853237872363_41325309820&utm_medium=copy_link


Qual é o problema abordado?
O que torna o tema uma
problemática?

Saiba interpretar o tema
corretamente

Geralmente, o tema é um problema ou
uma negligência. Faça perguntas para
guiar a sua interpretação:

 

 

@escritaexemplar
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Quais são as causas e as
consequências desse assunto?
Quais são as possíveis soluções para
amenizar o problema?

 

@escritaexemplar
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1. Leia o tema completo

2. Leia os textos motivadores com
atenção e identifique o foco do tema
com base nisso

3. Destaque as principais palavras do
tema e reescreva-o de forma simples

4. Escreva sinônimos para o tema e
use-os no decorrer da redação

5. Crie o seu projeto de texto

@escritaexemplar

Passos para interpretar
 o tema
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@escritaexemplar

desafio = dificuldade, entrave

Importante: Sempre avalie o contexto
e a frase toda.

1. Desafios...

Exemplo:
Desafios para combater o abuso
sexual infantil no Brasil

Qual é a direção que
você deve seguir?

caminho = percurso, direção
2. Caminhos...

Exemplo:
Caminhos para combater a obesidade
dos brasileiros
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@escritaexemplar

persistência = permanência

pertinência = importância

impacto = efeito, consequência

perspectiva = expectativa, possibilidade

debate = discussão sobre o assunto

papel = função, obrigação

3. Outras formas 
  
A persistência…

Causas e consequências...

A pertinência…

Impactos…

Perspectivas…

Debate sobre…

O papel…



09

@escritaexemplar

Repertórios e temas
 por eixo temático

Não tente adivinhar o tema da redação
do Enem 2021. Estude por eixo
temático. 
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@escritaexemplar

Educação

 

 

Caminhos para promover a
educação financeira no Brasil

A importância da educação
digital para idosos

Os desafios do ingresso no
ensino superior brasileiro

 

 

Temas:
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@escritaexemplar

Educação no Brasil Colônia:
tradicional, feita por padres jesuítas

Ditadura Militar: censura, educação
rígida

“A educação é a arma mais poderosa
que você pode usar para mudar o
mundo.” (Nelson Mandela)

“Se a educação sozinha não
transforma a sociedade, sem ela
tampouco a sociedade muda.” (Paulo
Freire)

   Alusões:

   Citações/pensadores:

Repertórios:
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@escritaexemplar

Filme: Escritores da liberdade

Série: Merli

Eu sou Malala (Malala Yousafzai)

   Filmes/séries:

    Livro:

 



13Meio ambiente e
 sustentabilidade

 
 Possibilidades e desafios do

agronegócio no Brasil

A importância econômica de
preservar a Amazônia

Caminhos para diminuir o lixo
plástico no meio ambiente

 

@escritaexemplar

Temas:
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Degradação do meio ambiente a partir
da Revolução Industrial

Desastres ambientais em Mariana
(2015) e Brumadinho (2019)

Constituição Federal de 1988: ''Todos
têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado” (artigo
225º)

“A natureza pode suprir todas as
necessidades do homem, menos a
ganância.” (Mahatma Gandhi)

    Alusões:

   Citações/pensadores:

@escritaexemplar

Repertórios:
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Zygmunt Bauman: consumismo

Karl Marx: capitalismo

Cowspiracy – o segredo da
sustentabilidade

Nosso Planeta

   Documentários:

@escritaexemplar
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Desafios para a humanização do
parto no Brasil

Debates sobre o Sistema Único de
Saúde 

Desafios e possibilidades da
telemedicina no Brasil

 

Saúde

@escritaexemplar

Temas:
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Criação do SUS em 1988

Revolta da vacina em 1924

Constituição Federal: “A saúde é
direito de todos e dever do Estado”
(artigo 196º)

"A felicidade e a saúde são
incompatíveis com a ociosidade."
(Aristóteles)

Princípio da responsabilidade (Hans
Jonas)

   Alusões:

   Citações/pensadores:

@escritaexemplar

Repertórios:
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Livro: “O cortiço” (Aluísio de
Azevedo)

Música: “Sem saúde” (Gabriel O
Pensador)

Greys Anatomy

Sob Pressão

   Séries:

@escritaexemplar
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Desafios para a implantação da
inteligência artificial no Brasil 

Os impactos do uso excessivo da
tecnologia durante a infância

A importância de valorizar a
produção científica brasileira

 

 Ciência e tecnologia

@escritaexemplar

Temas:
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Terceira Revolução Industrial em
meados do século XX

Guerra Fria: maior investimento
tecnológico e científico

Criação da internet durante a Guerra
Fria

"A tecnologia move o mundo" (Steve
Jobs)

“O espírito humano precisa prevalecer
sobre a tecnologia” (Albert Einstein)

Alusões:

Citações/pensadores:

 

@escritaexemplar

Repertórios:
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Black Mirror

Mr. Robot

    Séries:

   

@escritaexemplar



 
WhatsApp: +55 (62) 99614-6079

 
Instagram: @escritaexemplar

Que bom que você
chegou até aqui!

 
 
 

Aproveite as dicas e, se
tiver qualquer dúvida,

entre em contato.

Que bom que você
chegou até aqui!

 
 
 

Aproveite as dicas e, se
tiver qualquer dúvida,

entre em contato.

@escritaexemplar
@escritaexemplar

https://api.whatsapp.com/send?phone=5562996146079
https://instagram.com/escritaexemplar?igshid=12wfu4bnna73p

