
 
Proposta de Redação  

 
Algumas escolas têm se adaptado ao mundo moderno com ideias inovadoras e soluções                         
criativas. Além de transmitir conhecimentos acadêmicos, elas se preocupam em formar sujeitos                       
ativos, capazes de atuar no mundo de maneira criativa e sensível e oferecem aos seus                             
educandos uma formação que valoriza o desenvolvimento de habilidades e competências                     
transformadoras. Com base no seu conhecimento sobre o gênero e nos textos motivadores,                         
escreva um texto opinativo em que você fale um pouco sobre as escolas alternativas. Você                             
acha que essas escolas são melhores que as tradicionais? Se sim, por quê?  
 
TEXTO I 
 
O Davi Correa, de 6 anos, adora a luta marcial gatka e fazer natação na escola. A atividade preferida, no                    
entanto, é, com certeza, a aula de circo. “Aprendo a jogar bolinhas para o alto e pegá-las. Tudo ao mesmo                    
tempo”, explica o garotinho. Ele estuda na escola Miri Piri Brasil, onde o conhecimento vem, principalmente,                
por meio da experimentação e do brincar. A instituição, porém, não é a única a aplicar metodologia de ensino                   
infantil fora do convencional. Hoje, Belo Horizonte tem opções de escolas que se preocupam em contribuir                
mais para desenvolvimento pessoal do que cognitivo.  
A ideia chamou a atenção da mãe do Davi, a administradora Maíra Lívia Schembri Correa, de 32 anos. “Meu                   
filho realmente teve uma mudança impressionante porque tinha uma personalidade muito forte. Quando entrou              
na Miri Piri, ele relaxou, melhorou em relação ao social”, diz Maíra, que matriculou também a filha Luísa, de 2                    
anos e meio, na mesma escola. 
A unidade atende crianças de 2 a 8 anos e tem como referência ensinamentos vindos do Kundalini Yoga e do                    
Sikh Dharma. A diretora Sat Kartar, contudo, afirma que a intenção não é ensinar uma filosofia aos alunos.                  
“Temos uma formação ética e cidadã forte. Queremos experimentar valores para que as crianças sejam               
autônomas e capazes de incorporar a filosofia que quiserem para as vidas delas”. 
 
Alfabetização tardia 
 
Já no Centro Lúdico de Interação e Cultura (Clic!) o foco está no brincar. A grade curricular não possui, por                    
exemplo, matérias como português ou matemática. Com proposta construtivista – “proporcionando condições            
para o aluno conhecer o próprio conhecimento” –, por meio das brincadeiras, é que as disciplinas são                 
absorvidas. “Fazemos uma roda com as crianças e elas sugerem como aquele dia será construído. Se elas                 
querem fazer uma receita, terão que pegar os ingredientes e fazer contas. O conhecimento das competências                
‘normais’ é intrínseco”, explica uma das diretoras da instituição July Fonseca. 
Atendendo crianças de zero a 7 anos, a escola não obriga o aluno que completa o ciclo a aprender a ler. Por isso,                       
a preocupação comum dos pais é se o filho terá dificuldades de acompanhar o ritmo da próxima escola.  
A bancária Cláudia Santana, de 44 anos, que colocou o filho Francisco, de 8 anos, na Clic! passou por esse                    
conflito. Hoje, o menino estuda em uma escola tradicional. Logo de início, ela foi avisada que alunos vindos de                   
escolas “alternativas” demoram um pouco mais para serem alfabetizados. Por outro lado, disseram a Cláudia               
que, em termos de relacionamento, eles dão um show. “Meu filho começou a ler sem eu ver e nunca precisou de                     
aula particular. É um dos melhores alunos da classe”, diz a mãe coruja, aliviada.  
 
MEC exige alfabetização com 8 anos, mas pais devem ficar atentos ao modelo aplicado  
 
O Ministério da Educação (MEC) estabelece que o aluno precisa aprender a ler e a escrever até os oito anos.                    
Portanto, as escolas de ensino infantil não estão obrigadas a empregar metodologias que garantam a               
alfabetização. A pedagoga e professora da UFMG, Mônica Correia Baptista, não vê problemas nisso. “Acho o                
prazo do MEC razoável”. 
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A especialista, no entanto, não aprova totalmente o modelo dessas instituições. “Meus filhos estudaram numa               
escola assim, que forma sujeitos engajados, criativos, antenados e participativos. Mas a escola foi negligente               
porque há conhecimentos que não são construídos a partir do processo natural. Ensinar a estudar é também                 
colocar limite e entender que nem sempre é algo prazeroso”.  
Atendendo a faixa etária de 2 a 18 anos, o Colégio Rudolf Steiner de Minas Gerais segue uma proposta                   
pedagógica pautada na antroposofia, ou seja, voltada para a humanização do aluno. Contudo, segue as normas                
do MEC, com procedimentos de avaliação do desempenho do aluno, porém com diferenças.  
“Aqui, as crianças aprendem a preparar pão, mexer na terra, bordado, subir em árvore, andar em perna de pau.                   
Respeitamos o ritmo do crescimento, do desenvolvimento do pensar, do agir do aluno. É uma outra leitura de                  
mundo”, conta a diretora, Cristina Correa. 
 
Problemas no tradicional  
 
As escolas tradicionais de educação infantil também passam longe da perfeição. Para Mônica Baptista, é uma                
“atrocidade uma escola que forma alunos para passarem numa prova ou arrumarem um emprego”. “Se as                
crianças estão soltas, entregues num espaço fantástico, a educação é negligenciada. Se a professora dirige tudo                
na sala, reproduzindo cópias no quadro, a educação é negligenciada”, adverte a pedagoga. 
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TEXTO II 
 
Por que a moda é tão importante para os adolescentes? 
 
Olhe para qualquer anúncio de uma loja de moda, e é provável que você notar que a maioria dos modelos são                     
adolescentes. Na cultura ocidental, em especial, a moda é um componente extremamente importante da vida do                
adolescente. Mas, "Porquê?". 
Para os adolescentes, a moda é antes de tudo uma afirmação social. É um meio de expressão fora de seus pares                     
e no resto do mundo. 
Identidade: A Moda também fornece aos adolescentes um sentido de identidade, sinalizando que os              
"agrupamentos" a que pertencem ("emo","punk","gótico",etc.) Também pode sinalizar uma personalidade mais           
independente e inclusiva. 
Atração: Os adolescentes podem ser extremamente conscientes sobre a imagem global quando se trata de               
atração sexual. Muitas vezes eles vão explorar a moda como um meio para atrair um certo tipo de pessoa. 
Rebelião: Sendo que a rebelião é muitas vezes um grande aspecto da vida de um adolescente, não é chocante                   
que os adolescentes costumam usar roupas chocantes para se rebelar contra os seus pais, os seus colegas de                  
turma e/ou da sociedade em geral 
Celebridades: Muitas vezes, a moda para adolescentes é o resultado do desejo de ser como uma celebridade.                 
Gente talvez sejam as maiores influências sobre os adolescentes no mundo moderno, e eles podem ter um                 
impacto enorme nas ideias de um adolescente sobre moda e sua importância. 
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TEXTO III 
 
Enquanto a maior parte das escolas do mundo possui modelos tradicionais de ensino, calcados somente em 
carteiras, lousas e livros, algumas instituições conseguiram ultrapassar essas barreiras e consolidar uma 
abordagem revolucionária na forma de educar. Nas formas convencionais de aprendizado, crianças e 
adolescentes aprendem o conteúdo por intermédio de um professor e são colocados à prova por meio de testes e 
trabalhos. 
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Ao longo da vida escolar, esse padrão se repete até que o aluno chegue à universidade. Pesquisas recentes, 
porém, mostram que esse tipo de metodologia não desperta os pontos fortes e as principais habilidades de cada 
estudante. O grande problema apontado nos métodos de escolas tradicionais é que eles limitam a criatividade e 
não suprem a demanda atual por indivíduos com características inovadoras. 
 
Há alguns anos, as instituições de ensino da Finlândia lideram o ranking do Pisa, a mais abrangente avaliação 
internacional de educação, realizada pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE). Mudanças importantes estão por trás dessa conquista: o currículo amplo, que inclui ensino de música, 
arte e línguas estrangeiras, a formação completa de professores e, nos últimos anos, a adaptação da arquitetura 
dos edifícios em agradáveis espaços de convivência. 
Referência em educação, o país busca inovar e adaptar seus espaços de ensino constantemente. Uma das apostas 
recentes é o ensino baseado em projetos. Os temas serão trabalhados de forma multidisciplinar pelos alunos. 
Isso porque, na última década, a era digital mudou completamente a forma de compartilhar informações. O 
espaço físico das salas de aula também se tornou obsoleto na Finlândia. 
Por isso, a maioria delas passa por uma reforma de estrutura. Conhecido como “plano aberto”, o modelo 
prioriza a flexibilidade do ensino. “A proposta é ter espaços multimodais que se comuniquem entre si, com 
paredes transparentes e divisórias móveis”, afirma a Agência Nacional de Educação da Finlândia. “Não há 
divisão clara entre corredores e salas de aula.” 
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TEXTO IV 
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