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REDAÇÃO

Com base na leitura dos textos motivadores seguintes e nos conhecimentos construídos ao longo de
sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo, em norma-padrão da língua portuguesa, sobre
o tema “O homeschooling em questão Brasil”, apresentando proposta de conscientização social
que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa,
argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.
Texto I

Título VIII
Da Ordem Social
Capítulo III
Da Educação, da Cultura e do Desporto
Seção I
Da Educação

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com
a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
Disponível em https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/CON1988_05.10.1988/art_205_.asp. Acesso em 25/04/2019

Texto II

A educação é uma matéria sobre a qual todos julgam ser especialistas. Basta nascer um bebê, que
veremos pai, mãe, avós, tios – todos juntos – indicando roteiros e procedimentos sobre como deverá
ocorrer a educação da criança. E isso vai pela vida afora. Há, por sua vez, uma desconfiança
generalizada sobre a instituição encarregada de conferir a essa criança seu modelo de formação
letrada.
O homeschooling ou educação doméstica – praticamente desconhecida entre nós, brasileiros,
embora tenhamos já um contingente possível de 2.500 famílias que, de acordo com dados recentes
da Associação Nacional de Educação Domiciliar, são suas adeptas.
Praticado por 63 países, silenciosamente, cresce no Brasil o número de famílias que se recusam a
enviar seus filhos à escola, proporcionando a eles ensino domiciliar. Isso, que alguns caracterizam
como “intensiva educação dos filhos”, corresponde a uma prática que supõe que a formação letrada
será ministrada pelos pais ou por especialistas por eles escolhidos, retomando aquilo que, tempos
atrás, era chamado de preceptoria.
Disponível em https://jornal.usp.br/artigos/homeschooling-a-pratica-de-educar-em-casa/ Acesso em 25/04/2019

Texto III

Disponível em

http://www.novoeste.com/index.php?page=destaque&op=readNews&id=37067Acesso em 25/04/2019

