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Recado do professor 
 
Olá, meus amores!  

Conforme sabemos, não será possível mantermos as aulas presenciais por algum tempo. Porém, não 
precisamos perder o foco em relação aos estudos. Assim, preparamos um cronograma especialmente para vocês. 
Vamos procurar manter a rotina de estudos e aproveitar esse tempo disponível para reforçar os conhecimentos 
adquiridos. 

Por fim, cuidem de si e dos seus. Façam o possível para se solidarizar com aqueles que precisam de ajuda e 
tenham consciência de que pequenas atitudes são determinantes para a contenção da epidemia que nos 
assola. 
 Em breve, estaremos juntos novamente. 

            Leia com atenção. 
             Estamos juntos! 

 
INFORMAÇÕES DE CONTATO 
E-mail criado para o monitoramento das atividades: 
profnandanascimento1@gmail.com 
Sala Google para disponibilização dos materiais e solução de dúvidas: 
Código – qqqo4cy 
Telefone (Whatsapp) – 98650-8620 

 
 
DISCIPLINA: REDAÇÃO 
 
Professores: EDUARDO PEREIRA, FERNANDA NASCIMENTO E KATARINA FARIAS 
 

SEMANA 1 
 

 
Conteúdos:  

 

 1ª Opção - Realização da reescrita da AV1 com a finalidade de perceber os desvios e consertá-los.  

 2ª Opção – Produção textual acerca do tema “Consequências do processo de ‘uberização’ do trabalho na 
sociedade brasileira”. Neste momento de recessão, procure ter um olhar crítico acerca do panorama social atual, 
especialmente no que se refere às dificuldades dos prestadores de serviço para manter uma renda mínima em 
período de isolamento social.  

 Obs.: A proposta completa segue em anexo.  
 

Estratégia de estudos:  
 

 Distribua seu tempo de estudo para todas as disciplinas. Não é interessante focalizar apenas no que você gosta. 
É necessário estudar um pouco de tudo. 

 Procure estabelecer um dia para fazer as atividades de cada disciplina. Especificamente em Redação, não é 
interessante realizar todas as produções em apenas um dia. 

 Tire suas dúvidas antes de passar para a próxima atividade, assim você evitará repetir os mesmos erros. 
 
Sugestões de links ou sites de pesquisas:  

 

 Indicação de documentário:  GIG – A uberização do trabalho - disponível no endereço 
https://www.youtube.com/watch?v=eZfdM16ORY0  

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eZfdM16ORY0
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SEMANA 2 

 
 
Conteúdos:  

 

 1ª Opção - Realização da reescrita da prova do ENEM 2019 com a finalidade de perceber os desvios e consertá-
los.  

 Obs.: Os feedbacks dos espelhos da prova do ENEM 2019 serão disponibilizadas por foto a partir da segunda-
feira (23/03). Entre em contato comigo para enviar o espelho da sua prova e receber seu resultado de modo 
particular. 

 2ª Opção - Produção textual acerca do tema “A importância do incentivo à ciência para o desenvolvimento da 
sociedade brasileira”. Neste momento, em que estamos passando por uma pandemia, procure ter um olhar 
crítico acerca da importância do investimento em ciência, especialmente no que se refere às classes menos 
favorecidas, que dependem dos serviços públicos. 
 

Estratégia de estudos:  
 

 Distribua seu tempo de estudo para todas as disciplinas. Não é interessante focalizar apenas no que você gosta. 
É necessário estudar um pouco de tudo. 

 Procure estabelecer um dia para fazer as atividades de cada disciplina. Especificamente em Redação, não é 
interessante realizar todas as produções em apenas um dia. 

 Tire suas dúvidas antes de passar para a próxima atividade, assim você evitará repetir os mesmos erros. 
 
 
Sugestões de links ou sites de pesquisas:  

 

 Indicação de documentário:  Ciência em crise – disponível no endereço 
https://www.youtube.com/watch?v=U3rQT2QmJDs 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=U3rQT2QmJDs

