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PROPOSTA DE REDAÇÃO DE Nº 7

Com base na leitura dos textos motivadores e nos
conhecimentos construídos ao longo da sua formação , redija um
texto dissertativo – argumentativo sobre o tema “ A consciência
ambiental em questão no Brasil “ , apresentando proposta de
intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione,
organize e relacione de forma , coesa e coerente , argumentos
para a defesa de seu ponto de vista.



TEXTO 1
Definição de Desenvolvimento Sustentável

“A definição mais aceita para desenvolvimento sustentável é o
desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração
atual, sem comprometer a capacidade de atender às
necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não
esgota os recursos para o futuro. Essa definição surgiu na
Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento,
criada pelas Nações Unidas para discutir e propor meios de
harmonizar dois objetivos: o desenvolvimento econômico e a
conservação ambiental (WWF-Brasil, 2015). ”

https://www.verdeghaia.com.br/



TEXTO 2 REVISTA GALILEU 



TEXTO 3

Em escolas urbanas, como lidar com a necessidade de
conscientizar estudantes e famílias para a preservação do meio
ambiente. A Escola Municipal de Educação Infantil Cisne Branco,
em Viamão, encarou esse desafio a partir da transformação do
próprio espaço.

- Quando cheguei na escola, havia um vasto ambiente que não
estava sendo utilizado. Tinha um jardim, mas sem flores, sem
nada. Era usado só para as crianças brincarem na pracinha.
Comecei a trabalhar com eles a necessidade de conscientização.
Formamos um jardim com pneus, hortas sustentáveis, algumas
delas produzidas pelos pais – afirma Célia Regina Rodrigues,
diretora da escola.



CONTINUAÇÃO 

A participação das famílias, de acordo com a diretora, foi
fundamental para desenvolver uma conscientização ambiental
entre alunos e professores. A escola também tem uma horta que
supre alimentos para o dia-a-dia das crianças, além da utilização
prioritária de materiais reutilizáveis, diminuindo uso de EVA,
isopor, entre outros. A empolgação dos estudantes com técnicas
de reciclagem é tão grande que algumas mães se ofereceram
para levar as crianças a galpões da cidade, para mostrar como o
processo é feito.

https://gauchazh.clicrbs.com.br/educacao-e-emprego/


