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Proposta de Redação – Fundamental I e II 

 

Suponha que você tenha um amigo que esteja passando por algum problema e está sentindo medo. Escreva uma 

carta para ele ajudando-o a superar esse sentimento, apoiando-o e dando conselhos de como ele pode deixar de 

sentir medo. Use os textos de apoio para contribuir em sua reflexão. 

 

TEXTO I 

 

Com Medo, Com Pedro 

Gilberto Gil 

Eu agora não tô mais com medo 

Tô com Pedro 

Eu agora não tô mais com medo 

Tô com Pedro 

Eu agora já tô mais com Pedro 

Do que com medo 

Eu agora já tô mais com Pedro 

Do que com medo 

 

Deus me livre de ter medo agora 

Depois que eu já me joguei no mundo 

Deus me livre de ter medo agora 

Depois que eu já pus os pés no fundo 

Se você cair, não tenha medo 

O mundo é fundo 

Quem pisar no fundo encontra a porta 

Do fim de tudo 

Bem junto da porta está São Pedro 

No fim do fundo 

 

 

TEXTO II 
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Fonte: https://tirasarmandinho.tumblr.com/post/156272801454/tirinha-original. Acessado em: 05/12/2018. 

É consenso que se alimentar de forma saudável é fundamental para o desenvolvimento integral de todos 

indivíduos. Segundo informações do Guia Alimentar para a População Brasileira, do Ministério da Saúde, o Brasil 

alcançou, nas últimas décadas, importantes mudanças no padrão de consumo alimentar devido à ampliação de 

políticas sociais nas áreas de saúde, educação, trabalho, emprego e assistência social. 

Em um país onde a fome e a desnutrição ainda são graves problemas sociais, ao passo que aumentam os casos de 

obesidade, o tema da educação alimentar e nutricional é central, e a escola é um agente fundamental nesse sentido. 

Para a nutricionista Vanessa Manfre, as instituições educacionais são um espaço privilegiado, uma vez que 

acompanham as diversas fases do desenvolvimento desde a primeira infância, etapa em que começam a se moldar 

os hábitos alimentares que repercutirão por toda a vida. 

“A escola tem o papel de fornecer a refeição baseada nas recomendações nutricionais de cada criança, 

considerando o tempo em que elas estão naquele espaço. E também promover ações capazes de introduzir novos 

alimentos e fazer com que os estudantes conheçam, manipulem e mastiguem novos alimentos”, afirma. 

Disponível em: <https://educacaointegral.org.br/reportagens/alimentacao-escolar-e-parte-do-processo-de-aprendizagem/>. Acesso em: 

14 out. 2018. 

 

 

TEXTO III 

 

O fim dos medos 

Medo de perder as pessoas que ama 

O que fazer: É o maior medo social dos brasileiros. Esse receio está enraizado no cérebro humano (pois a espécie 

é extremamente social, depende da família e do grupo). Não temos como eliminá-lo, mas podemos aprender a 

conviver com ele. Sempre que você sentir esse temor, lembre-se: ele é inútil, pois não ajuda em nada a proteger 

quem você ama. E pode atrapalhar a relação entre vocês. 

 

Medo da solidão 

O que fazer: Experimente ficar um dia inteiro quietinho, sem falar com nenhum amigo via Facebook, WhatsApp 

e coisas do tipo. Você verá que a solidão não é tão assustadora quanto parece. Para casos mais intensos, pode 

valer a pena procurar um psicólogo especializado em terapia sistêmica (linha de análise que estuda a pessoa a 

partir das relações que ela tem com outras). 

https://tirasarmandinho.tumblr.com/post/156272801454/tirinha-original
https://educacaointegral.org.br/glossario/desenvolvimento-integral/
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira.pdf
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/12/1564053-brasil-reduz-fome-mas-pessoas-nessa-situacao-vivem-pior-aponta-ibge.shtml
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/08/150826_obesidade_infantil_mdb
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/08/150826_obesidade_infantil_mdb
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Medo de altura, insetos, lugares fechados/lotados 

O que fazer: O segredo é se expor gradualmente à situação ou ao objeto ameaçador. Se você tem medo de barata, 

por exemplo, baixe algumas fotos do inseto na internet, salve no seu computador e se obrigue a olhar uma por 

dia. Você verá como o medo diminui. A mesma técnica vale para situações como medo de altura e de lugares 

fechados. Procure se expor um pouco a eles. Mas, nesses casos, leve um amigo junto. 

Fonte: https://super.abril.com.br/comportamento/medos-como-vencer-os-seus/. Acessado em 05/12/2018. 
 

https://super.abril.com.br/comportamento/medos-como-vencer-os-seus/

