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Tema 5 – 3º Bimestre 
 

INCLUSÃO SOCIAL  

RESPEITO ÀS DIFERENÇAS 

 
Texto 1 (escoladainteligencia.com.br – adaptado) 

Somos todos diferentes. Distintos tamanhos, formas, etnias, gostos, crenças, atitudes, origens. 
Basta olhar para o lado e enxergar o outro que chegaremos facilmente a essa constatação. A 

questão está em saber como lidar com o que não é igual a nós. 

É natural que as pessoas adotem posturas que tragam algum benefício, o que é válido para 
qualquer faixa etária. Por isso, é importante que todos percebam que o respeito às diferenças 

de todos os tipos é uma prática positiva. 
Isso pode ser feito, por exemplo, quando o familiar mostra à criança que atitudes tolerantes 

contribuem para uma sociedade mais justa e pacífica, tornando o mundo um lugar melhore que 
nos ajuda a construir e manter grandes amizades. 

 

Texto 2 (escoladainteligencia.com.br – trecho) 
A miscigenação étnica predominante no Brasil, aliada à cultura do país de fazer piada com 

outras pessoas, nacionalidades e gêneros, vêm trazendo situações que se tornaram motivo de 
atenção e preocupação de todos — e não apenas de governantes e legisladores. 

Crianças e adolescentes percebem essa diversidade mais claramente na escola, onde 

armadilhas surgem diariamente. 
E a forma como vão tratar esse assunto será fator determinante na formação do caráter e do 

perfil pessoal. 
Pais, educadores e sociedade, juntos, precisam orientar e ensinar seus filhos e alunos sobre 

o respeito à diversidade no ambiente escolar, por meio da convivência em harmonia com 
diferenças de gênero, raça, religião ou comportamento. 

 

Texto 3  

 
 

 

 

 
 

Resultado / Rubrica 

ENSINO MÉDIO 

ENSINO MÉDIO – 1ª E 2ª SÉRIES 

http://www.escoladainteligencia.com.br/valorizacao-da-diversidade-uma-ferramenta-importante-no-combate-ao-preconceito/?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost


Produção Textual 

A partir da leitura e análise dos textos do presente projeto e pesquisas pessoais, elabore uma 

dissertação argumentativa sobre os A importância da inclusão social no Brasil e a 
consciência sobre o respeito às diferenças. 

Crie um título 
Mínimo 25 linhas 

 

Lembre-se que os critérios de avaliação consistem em: 
1 – Apresentar o assunto (Conceito e Tese) 

2- Relacionar causas (Motivos que levam ao problema) 
3 – Relacionar consequências (Efeitos e impactos sociais) 

4 – Apresentar proposta de intervenção (Possível solução) 
 

 

Vale lembrar que é preciso: 

 Respeitar a norma culta escrita da Língua Portuguesa; 

 Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de 

conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto 

dissertativo-argumentativo; 

 Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e 

argumentos em defesa de um ponto de vista; 

 Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção 

da argumentação; 

 Elaborar proposta de solução para o problema abordado, mostrando respeito aos 

valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. 

 
 

 


