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Neste Guia, você vai revisar o conteúdo estudado.
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Depois de finalizar a abordagem das
temáticas do Módulo 4, hoje vamos
realizar uma atividade diferenciada de
revisão de conteúdos.
Prepare-se!
Vamos lá?
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Revisão de conteúdos

Para revisar e aprofundar os conteúdos trabalhados, escolha um temas e um
subtema para produzir um texto dissertativo-argumentativo nos moldes do
Enem. Tenha como base os Guias 1 a 17.

Sujeito e realidade
• Conhece-te
a ti mesmo
(Guia 1)
• Penso, logo
existo (Guia
2)
• A experiência
contradiz a
razão? (Guia
3)

Teorias da história

• Desconstrução

• Espírito e
história (Guia
4)
• Ordem e
progresso
(Guia 5)
• Revolução
(Guia 6)

Descontinuidade,
multiplicidade e
invenção

Desconstrução do
sujeito e da realidade
do sujeito e da

• Teoria crítica (Guia 11)
•

realidade (Guia 7)
• Antirracionalismo

(Guia 12)
•

(Guia 8)
• Inconsciente (Guia

Pós-modernidade
(Guia 13)

•

9)
• Absurdo da

Razão comunicativa

Estruturalismo (Guia
14)

•

Sujeição (Guia 15)

existência (Guia

•

Biopoder (Guia 16)

10)

•

Devir do sujeito (Guia
17)

ATIVIDADE
Instruções para a redação.
a) Escolha um subtema estudado nos Guias anteriores. Ele será o título da sua
redação.
b) A partir da leitura do livro de Filosofia, do Guia escolhido, de pesquisa em
diversas fontes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua
formação, escreva um texto dissertativo-argumentativo, em escrita formal
da Língua Portuguesa, sobre o tema escolhido, apresentando proposta de
intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione,
de maneira coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de
vista.
c) Escreva seu texto em um programa de edição de texto, revise e corrija os
erros. Depois, envie sua produção para o grupo.
d) Seu texto deve ter, no máximo, 30 linhas, em fonte Arial 12 e espaçamento
1,5.

Revisão
Dicas para a produção de texto dissertativo-argumentativo

Primeiro
parágrafo

Parágrafos
intermediários

Último
parágrafo

Introdução

Desenvolvimento

Conclusão

Apresente o tema
selecionado, explicando
a importância dele.

Apresente mais de um ponto de vista
sobre o tema, usando argumentos
para sustentar suas ideias. Lembre-se
de mencionar exemplos ou situações
práticas.

Você deve finalizar o tema com uma
breve síntese e apresentar uma proposta
de intervenção com soluções para a
problemática, citando as ações, os
agentes, os meios e os objetivos da
intervenção.

#IrAlém

Acesse o endereço a seguir para ver 10 exemplos de redação nota
1000 do Enem 2019. Além disso, você terá acesso a dicas dos próprios
participantes para fazer bonito na sua redação!
Disponível em: <https://cutt.ly/Zf4ADeo>. Acesso em: 2 out. 2020.

Bons estudos!

