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1° ROTEIRO SEMANAL DE PRODUÇÃO TEXTUAL

Olá, meus queridos! Que saudades de vocês. Tudo bem?
Seguem instruções para continuarmos estudando, agora um pouco longe, mas nunca

distantes. Estarei aqui para tirar todas as dúvidas que tiverem. Um grande abraço, em breve
estaremos juntos.

I) Para começarmos, vamos realizar a leitura do conteúdo no caderno sobre a redação do ENEM:

II) Para fixação da matéria, leia também algumas redações nota 1000:
https://vestibular.brasilescola.uol.com.br/enem/enem-2019-estudantes-nota-1000-dao-dicas-para-
redacao/347658.html

III) Assista à sugestão de videos:

https://www.youtube.com/watch?v=Xe7Fk9Oydl8
PAIS DECIDEM NÃO VACINAR OS FILHOS

https://www.youtube.com/watch?v=VVgGNj-PRVU
VACINAR É PROTEGER

https://www.youtube.com/watch?v=qk0cFUwd960
O PERIGO DAS FAKE NEWS SOBRE AS VACINAS

https://www.youtube.com/watch?v=cSG3-7IF4Gc
HISTÓRICO E A IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO NO BRASIL

IV) Depois de assistir aos vídeos, escolha 2 argumentos que você achou mais coerente e coloque-os
em sua redação. Os argumentos podem ser contra ou a favor.

V) Ao final dessas atividades, faça o exercício em anexo:

IMPORTANTE
A redação deve ser enviada em formato de arquivo word (.doc) para o seguinte e-mail:

roni.cunha@gmail.com . Os textos que chegarem após a data limite (06/04) serão desconsiderados.

BONS ESTUDOS!
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REVISÃO DE REDAÇÃO

TEXTO I
Desde 2013, a cobertura

de vacinação para doenças como caxumba,
sarampo e rubéola vem caindo ano a ano em
todo o país e ameaça criar bolsões de pessoas
suscetíveis a doenças antigas, mas fatais. O
desabastecimento de vacinas essenciais,
municípios com menos recursos para gerir
programas de imunização e pais que se
recusam a vacinar seus filhos são alguns dos
fatores que podem estar por trás da drástica
queda nas taxas de vacinação do país.

Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-41045273 Acesso em 18 julho 2018

TEXTO II
O Ministério da Saúde informou, por meio de nota, que “tem atuado fortemente na disseminação de

informações junto à sociedade alertando sobre os riscos de baixa coberturas”. Disse também que a queda nas
coberturas vacinais, principalmente em crianças menores de cinco anos, acendeu uma luz vermelha no País e
que elas são a principal preocupação da pasta neste momento. […]

O Ministério disse que os recursos para vacinação passaram de R$ 761,1 milhões, em 2010, para R$ 4,5
bilhões em 2017. Para 2018, a previsão é de R$ 4,7 bilhões. Afirmou também que aumentou em 60% o valor
do recurso de campanha campanhas publicitárias de vacinação, passando de R$ 33,6 milhões, em 2015, para
R$ 53,6 milhões em 2017. Até junho, foram investidos R$ 31,9 milhões.

Disponível em: https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,taxas-de-vacinacao-aumentam-no-mundo-mas-caem-no-brasil-ha-3-anos,70002405638
Acesso em 18 julho 2018 Adaptado

TEXTO III

Disponível em: http://vigia.pa.gov.br/campanha-de-vacinacao/
Acesso em 18 julho 2018

TEXTO IV

Disponível em: https://www.unicef.org/brazil/pt/
Acesso em 18 julho 2018

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua
formação, redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o
tema “Desafios para garantir a vacinação dos brasileiros”, apresentando proposta de intervenção.
Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de
vista.
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