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TERCEIRO

QUARTO

Simplificando

1- Aqui, o primeiro elemento é a

Retomada da Tese que foi
apresentada no primeiro parágrafo.

2- Em seguida, é hora de fazer a

Proposta de Intervenção que deve

ser formada por um agente, uma

ação, um modo ou meio, uma

finalidade e dois detalhamentos.

3- Por fim, faça um período de

Desfecho para encerrar a redação.

O terceiro parágrafo pode
conter a mesma estrutura do
segundo. Considere apenas que
o Desfecho Crítico é um
elemento opcional.

1- Aqui, o primeiro elemento do será oTópico Frasal, ou seja, o tema doparágrafo.
2- A seguir, você apresenta um
Repertório Sociocultural legitimadopor uma das áreas de conhecimento epertinente à discussão.
3- Nesse período, você deve relacionar oRepertório Sociocultural com algumaEstratégia Argumentativa. Você podeusar exemplos, análise de causa econsequência, dados.

4- Por fim, você pode fazer um
Desfecho Crítico, apresentando o seuposicionamento diante da questão.

Atenção!
Nessa redação, você deverá defender uma tese – uma opinião a respeito do tema
proposto –, apoiada em argumentos consistentes, estruturados com coerência e
coesão. Seu texto deverá seguir a modalidade escrita formal da língua portuguesa.
Você também deverá elaborar uma proposta de intervenção que respeite os
direitos humanos.

1- A primeira coisa que você precisa

colocar na introdução é o Repertório

Sociocultural. 
2- Em seguida, você relaciona o

Repertório Sociocultural com o Tema,

contextualizando-o.
3- Para fechar o parágrafo, você

apresenta a sua Tese e sinaliza os

argumentos que irá desenvolver.
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