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PROPOSTAS DE REDAÇÃO UFU – SEMANA 25 maio – EXTENSIVO, INTENSIVO 
E MED 
 
Leia com atenção todas as instruções.  
A) Você encontrará três situações para fazer sua redação.   
B) Ao redigir seu texto, obedeça às normas do gênero.  
C) Se for o caso, dê um título para sua redação. Esse título deverá deixar 

claro o aspecto da situação que você pretende abordar. Escreva o título 
no lugar apropriado na folha de prova.  

D) Se a estrutura do gênero selecionado exigir assinatura, escreva, no lugar 
da assinatura: JOSÉ ou JOSEFA.  

E) Em hipótese alguma escreva seu nome, pseudônimo, apelido etc. na 
folha de prova.  

F) Utilize trechos dos textos motivadores, parafraseando-os.  
G) Não copie trechos dos textos motivadores ao fazer sua redação.  

 
ATENÇÃO: se você não seguir as instruções da orientação geral e as 
relativas ao tema e ao gênero que escolheu, sua redação será penalizada. 
 

Leia com atenção o texto abaixo. 

 

Escola regular ou especial? 

Na década de 1980, quando o ator Ariel era menino, prevalecia o conceito de 
que crianças como ele deveriam estar em instituições exclusivas para dar 
assistência a suas necessidades, e não em uma escola regular. Ariel chegou a 
fazer o maternal em uma escola comum, mas foi matriculado aos cinco anos 
na Associação para o Desenvolvimento Integral do Down (Adid), onde seus 
“colegas” também tinham a mesma síndrome que ele. 

“Apesar de ser politicamente correta a inclusão, acho que às vezes os pais 
focam tanto na inclusão que esquecem o incluído. Achei que era melhor ele 
estudar em uma escola que estivesse no ritmo dele”, explica a artista plástica 
Corinne Goldenberg, mãe de Ariel, que se preocupava com o possível 
sofrimento de ver o filho ficar para trás em relação aos demais alunos. “O que 
o Ariel aprendeu, ele aprendeu na escola especial.” 

Naquela época, era comum que as escolas recusassem a matrícula de alunos 
especiais. Foi o que aconteceu com Rita Pokk, “colega” de Ariel no filme e 
esposa do ator na vida real. “Bateram a porta na cara da minha mãe um 
monte de vezes”, relembra Rita, hoje com 32 anos. Ela conseguiu ser 
matriculada em uma escola particular aos 12 anos, depois de muito esforço 
da mãe. Para que a filha, já maior de idade, pudesse frequentar a quinta série 
no supletivo, a mãe precisou se matricular, fazer as provas e assistir às provas 
com a filha. Na sétima série, Rita percebeu que o currículo estava avançado 
demais para ela, e trocou a escola regular pela Adid para fazer amigos. Lá, ela 
fez teatro e conheceu Ariel. 

Hoje, a ONU e o governo brasileiro defendem que o lugar de todas as crianças 
é a escola convencional. O modelo aplicado pela rede pública de ensino é 
estruturado de forma a manter os alunos especiais na sala comum, mas com 
atividades de apoio individualizadas no contra turno, já que o aluno com 
deficiência intelectual tem outro ritmo de aprendizado, que em geral não 
corresponde ao que a escola está acostumada a esperar. Edna dos Santos 
Azevedo, mãe da aluna Lettícia, de 7 anos, diz que a filha matriculada na 
Emef Celso Leite Ribeiro Filho, na região central de São Paulo, exige mais 
atenção e paciência para aprender. 

Lettícia da Silva Santos Azevedo, de 7 anos, tem síndrome de Down e estuda 
na Escola Municipal Celso Leite Ribeiro Filho, em São Paulo. 

'Tem de se sentir igual' 

Edna, no entanto, nunca cogitou matricular a menina em uma escola 
especial. “A evolução da Lettícia [em uma instituição só para alunos especiais] 
teria sido mínima, ela é muito esperta.” Para a mãe, a convivência com as 
outras crianças só traz vantagens. Ela diz que a filha nunca sofreu preconceito 

ou bullying por parte dos colegas. Pelo contrário, é querida pelos amigos, que 
se oferecem para ajudá-la em várias situações e se preocupam quando ela 
falta à escola. 

A garota reconhece todas as letras do alfabeto, lê e escreve algumas palavras 
e aprendeu a falar as cores em inglês. Na aula, a professora Maria Luiza de 
Oliveira Marques diz que Lettícia participa das atividades e interage na hora 
da leitura. “Ela é bem resolvida e independente”, diz a professora. A 
deficiência não é motivo para que Lettícia seja poupada de alguma regra na 
escola. “Lettícia tem de se sentir igual, se a cobrança não for igual, não há 
inclusão”, diz a vice-diretora da Celso Leite Ribeiro, Leni Aparecida Villa. 

Além da escola, Lettícia faz atividades na Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (Apae) de São Paulo para estimular raciocínio e coordenação 
motora. Com anos de experiência no trato com crianças e jovens com 
deficiência intelectual, Valquíria Barbosa, gerente de serviço sócio-
assistencial da Apae de São Paulo, afirma que a criança com deficiência exige 
aulas mais lúdicas, repetições e um currículo flexível. Na ausência desses 
itens, a verdadeira inclusão fica comprometida. 

Crianças não têm preconceito, elas aceitam os colegas. O adulto, sim, 
precisa saber lidar com isso". 

Para Valquíria, a escola especial teve sentido em uma época em que não 
havia informação e não se sabia quais caminhos seguir, agora não mais. “A 
pedagogia evoluiu, novos caminhos foram descobertos”, diz a especialista, 
reafirmando que, para ela, a escola regular é a melhor alternativa. 

“É claro que a família tem receio de como a criança vai ser recebida no 
ambiente, da preocupação de quem serão seus amigos, de como vai se 
relacionar. Mas crianças não têm preconceito, elas aceitam os colegas. O 
adulto, sim, precisa saber lidar com isso.” 

Disponível em: 
http://g1.globo.com/educacao/noticia/2013/03/inclusao-de-alunos-com-

deficiencia-intelectual-cresce-e-desafia-escolas.html  

 
SITUAÇÃO A 
Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, 
redija um RELATO no qual mostre uma situação difícil que você, como 
responsável de um (a) adolescente com deficiência, passou ao matricular 
seu(sua) filho(a) em uma escola de ensino regular. 
 
SITUAÇÃO B  
Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, 
redija um TEXTO DE OPINIÃO sobre os desafios da inclusão escolar no Brasil. 
 
SITUAÇÃO C  
Os alunos da sua escola participaram de um projeto de visita a escolas que 
têm o desafio de inclusão escolar de crianças e adolescentes portadores de 
necessidades especiais. 
Depois de um mês de visitas a essas escolas, você, como membro do seu 
grupo de alunos, ficou responsável por escrever um RELATÓRIO sobre as 
atividades realizadas no projeto de inclusão escolar de crianças e 
adolescentes, informando sobre o que foi observado na escola inclusiva. O 
relatório será apresentado a uma comissão de especialistas que estão com 
um projeto de inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais em 
sua escola. 
O relatório deverá contemplar a apresentação do projeto de visitas (público-
alvo, objetivos e justificativa), o relato das atividades desenvolvidas pela 
escola visitada e avaliação dos resultados do projeto de inclusão social de 
alunos especiais na referida escola. 
 
Na preparação de sua turma para a realização do projeto de visita a escolas 
inclusivas, vocês receberam o seguinte texto de orientação geral: 
A participação de crianças com deficiência na escola é um direito desde o ano 
de 1996, que para ser acessado depende, entre outros aspectos, da 
articulação entre profissionais, famílias e sociedade para o cumprimento de 
diretrizes educacionais, destinação de recursos humanos e materiais e 

http://g1.globo.com/educacao/noticia/2013/03/inclusao-de-alunos-com-deficiencia-intelectual-cresce-e-desafia-escolas.html
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formação de profissionais habilitados para o enfrentamento dos diferentes 
desafios trazidos pela prática cotidiana do ensino. 
Essa rede de apoio voltada para a construção de possibilidades de inclusão de 
crianças com deficiências na escola pode envolver além de diferentes 
profissionais do campo da educação, profissionais da área da saúde, como o 
terapeutas ocupacional, por meio do trabalho de apoio direto ou indireto ao 
professor, à família, à comunidade escolar e também à criança. 
 

Adaptado de Inclusão de crianças com deficiência na escola regular numa 
região do município de São Paulo: conhecendo estratégias e ações. Disponível 

em: https://www.scielo.br/pdf/rbee/v18n1/a10v18n1.pdf. 
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