
OFICINA DE ESCRITA

da ideia ao texto

Justificativa pedagógica

Aprender a escrever deveria ser princípio básico na vida de todo ser humano. A escrita interfere 
de forma direta na vivência e comunicação diária das pessoas. Seja na hora de escrever um e-mail, 
uma carta, seja uma mensagem instantânea, é importante que a pessoa consiga passar a mensa-
gem que deseja de forma clara e pontual. Além de ser importante e crucial para a comunicação di-
ária, saber fazer uma boa redação também é importante na hora de conseguir bons resultados nas 
provas do Enem, nos vestibulares e na hora de prestar um concurso – boa parte da nota é atribuída 
justamente à parte de redação e por isso alunos e candidatos têm maiores chances de conseguir 
conquistar seu objetivo.

Ensino Médio
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As propostas de ensino de produção de texto nos bancos escolares devem vir nessa direção, unindo a 
artificialidade da sala de aula à vida cotidiana desses alunos – há de se quebrar as barreiras dos muros 
escolares para que o ensino e a prática de produção de textos sejam significativos para os alunos.

Não é nova a informação de que nossos jovens escrevem cada vez menos – e além da quantidade, a 
qualidade de seus textos deixam a desejar. Os educadores buscam, a todo momento, lutar contra a 
onda de falta de interesse dos alunos pelas práticas de escrita. Nesse sentido, um material voltado 
exclusivamente para esse fim seria mais uma arma interessante para a escola nessa batalha.

E não simplesmente um material qualquer, uma metodologia que tenha por base o princípio bá-
sico do ensino de textos: escrever se aprende escrevendo. As propostas de redação devem ser as 
bases da prática dessa disciplina na escola. Elas serão os motes para discussões – e necessidade de 
leitura e entendimento do tema, pesquisas em jornais e mídias –, além da necessidade, também, 
de estudo de teorias de produção de textos e compreensão das estruturas básicas de cada texto. 
Enfim, prática e escrita andando juntas como ferramentas para o sucesso de nossos jovens na vida 
cotidiana e nos exames que enfrentarão no decorrer da vida: vestibulares, Enem, concursos etc. 
e junte a tudo isso uma dose de tecnologia, videoaulas para tirar dúvidas e se aproximar mais da 
qualidade textual esperada.

Atualmente, apenas 53 alunos tiraram nota mil na redação do Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) de 2017, de acordo com o Ministério da Educação (MEC). O número representa uma queda 
no total, já que no ano anterior foram 77 notas máximas obtidas na prova. Neste ano, os candidatos 
escreveram sobre o tema “Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil”.

Das 4,72 milhões de redações corrigidas, 309.157 tiveram nota zero. A fuga ao tema da prova foi 
o motivo para zerar a redação. Em 2016, apenas 0,78% dos alunos cometeu este erro. Em 2017, o 
número subiu para 5,01%.

Apesar de haver menos “notas mil” em comparação com o Enem do ano anterior, em que 77 alu-
nos tiraram a nota máxima na redação, o rendimento dos estudantes foi melhor. A nota média da 
redação passou de 541,9 para 558.
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Visão geral
Esta coleção foi elaborada com vistas a oferecer 
aos alunos do Ensino Fundamental e Médio um 
material voltado exclusivamente à prática da es-
crita. Sabemos que muitas são as limitações en-
contradas no processo de produção textual, se-
jam elas provocadas por lacunas teóricas, sejam 
por escassez de recursos digitais para a busca de 
informações. Nosso principal objetivo é tornar os 
estudantes capazes de usar adequadamente a 
Língua Portuguesa, em suas formas oral e escri-
ta, bem como aguçar o pensamento crítico sobre 
tudo o que leem e escrevem. Esperamos, com 
isso, permitir que os alunos leiam e produzam 
textos de qualidade.
Cada volume possui diferentes propostas com 
grau de complexidade progressivo e adequado à 
série a qual se destina. Os conteúdos mais impor-
tantes contam com boxes especiais:

AJUDA – Teoria explicada de forma sucinta para auxiliar o aluno especificamente para a propos-
ta que está sendo desenvolvida.

CONTEÚDO EXTRA – Indicação de leituras complementares, sites e vídeos que podem agregar 
informação e conhecimento.

Conteúdo extra!
Nos últimos anos um tipo de diário audiovisual ganhou 
bastante popularidade e seus apresentadores – os 
youtubers – lançaram suas biografias. Nem todo mun-
do concorda que alguém de vinte e poucos anos tenha 
boas histórias para contar, mas o fato é que eles se 
tornaram campeões de vendas, uma prova de que este 
gênero continua ainda muito popular. Faça o teste e 
descubra qual youtuber você seria.

AJUDA
Dificilmente você encontrará um texto exclusivamente descritivo. O que ocorre com mais 
frequência é encontrarmos trechos descritivos inseridos em um texto narrativo ou disser-
tativo. Por exemplo, em qualquer romance é possível identificar várias passagens descriti-
vas, sejam das personagens, sejam do ambiente.
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As propostas elaboradas e os temas selecionados para esta coleção foram baseados em 6 eixos 
principais:
• Leitura de gêneros de diversas esferas discursivas
• Leitura em profundidade e procedimentos de estudo
• Refl exão sobre os padrões de escrita
• Uso de diversos gêneros orais
• Produção, revisão e edição de textos
• Técnicas de argumentação

Contêm QR CODES de VIDEOAULAS e 
PODCASTS – um suporte digital de qualidade 
TOTALMENTE INÉDITO E EXCLUSIVO, alinhado 
às mais modernas metodologias de ensino 
presencial e EaD.
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Retomada de conteúdo

Principais aspectos 
narrati vos e 
dissertati vos Formato 21x28

192 páginas

Brochura

Colorido

Propostas:

Proposta 1: Narração: elementos fundamentais da narrati va I

Proposta 2: Narração: elementos fundamentais da narrati va II

Proposta 3: Narração: elementos fundamentais da narrati va III

Proposta 4: Narração: elementos fundamentais da narrati va IV

Proposta 5: Narração: elementos fundamentais da narrati va V

Proposta 6: Dissertação: A escassez de água no mundo

Proposta 7: Dissertação: Homologação de áreas indígenas

Proposta 8: Dissertação: Agricultura familiar e 
pequenos produtores

Proposta 9: Dissertação: Exploração fl orestal

Proposta 10: Dissertação: Exploração animal

Proposta 11: Dissertação: O uso do carro e a mobilidade urbana

Proposta 12: Dissertação: O uso de agrotóxicos e a saúde

Proposta 13: Dissertação: O preconceito nas redes sociais

Proposta 14: Dissertação: Maioridade penal

Proposta 15: Dissertação: União homoafeti va

Proposta 16: Dissertação: Direitos humanos

Proposta 17: Dissertação: Violência e juventude

Proposta 18: Dissertação: O exercício da tolerância

Proposta 19: Dissertação: Depressão na juventude

Proposta 20: Dissertação: Gravidez na adolescência

Proposta 21: Dissertação: A infl uência da música no 
comportamento dos jovens

Proposta 22: Dissertação: A infl uência dos games no 
comportamento dos jovens

Proposta 23: Dissertação: Diferença entre sexo 
consensual e estupro

Proposta 24: Dissertação: Analfabeti smo políti co

Proposta 25: Dissertação: Energia e sustentabilidade

Proposta 26: Dissertação: Confl itos no Oriente Médio

Proposta 27: Dissertação: Brexit

Proposta 28: Dissertação: A ascensão do 
conservadorismo no mundo

Proposta 29: Dissertação: O problema do lixo eletrônico

Proposta 30: Dissertação: Consumismo e juventude

QR CODES: 
1. Videoaula: Como ler uma notí cia

2. Videoaula: Aspectos dissertati vos do texto jornalísti co

3. Podcast: Atualidades - Entrevista com a antropóloga 
Thais Regina Mantovanelli sobre demarcação de 
terras indígenas.

4. Podcast: Atualidades – Entrevista com a historiadora 
Juliana Marti ns Roberto sobre confl itos 
no Oriente Médio.  

5. Videoaula: Argumentação por comprovação

Ensino Médio / 1º ano

Retomada de conteúdo
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Ensino Médio / 2º ano
Propostas:
Proposta 1: Redação ofi cial: carta I

Proposta 2: Redação ofi cial: carta II

Proposta 3: Redação ofi cial: carta III

Proposta 4: Redação ofi cial: memorando

Proposta 5: Redação ofi cial: relatório

Proposta 6: Dissertação: A fome no Brasil

Proposta 7: Dissertação: A infl uência do arti sta
na sociedade

Proposta 8: Dissertação: Pena de morte

Proposta 9: Dissertação: Ameaça nuclear: países com 
um histórico de abuso de poder têm o direito de 
possuir armas nucleares?

Proposta 10: Dissertação: Existem traumas de infância?

Proposta 11: Clonagem humana

Proposta 12: Moradores de rua: de quem é o problema e 
qual é a solução?

Proposta 13: Crimes virtuais

Proposta 14: Consumo de carne e vegetarianismo

Proposta 15: O jornalismo acabou?

Proposta 16: O estado e o poder judiciário no Brasil

Proposta 17: O euro: a moeda comum europeia

Proposta 18: Prova de redação aplicada na INSPER

Proposta 19: Prova de redação aplicada na UnB

Proposta 20: Prova de redação aplicada na Unemat

Propostas de produção textual – Citações

QR CODES: 
1. Videoaula: Principais aspectos da redação ofi cial

2. Videoaula: Argumentação por citação

3. Videoaula: Contra argumentação

4. Podcast: Atualidades – entrevista com a escritora 
Maria Viana sobre o futuro do livro e da leitura no Brasil

5. Podcast: Atualidades – entrevista com a jornalista 
Renata Forato sobre o futuro do jornalismo

Formato 21x28

208 páginas

Brochura

Colorido

Redação ofi cial 
para concursos 

Redação de vesti bulares 
estaduais e federais
Redação de vesti bulares 
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Foco para Redação 
no Enem

Temas selecionados 
de provas ofi ciais

Ensino Médio / 3º ano
Temas:
Tema 1: A linguagem da internet é uma ameaça para o desen-
volvimento linguísti co dos seus usuários?

Tema 2: Prevenção da violência entre jovens no Brasil

Tema 3: O trabalho infanti l no Brasil

Tema 4: Ditos populares e provérbios

Tema 5: O aborto como questão de saúde pública

Tema 6: Consequências do machismo na sociedade

Tema 7: Heterofobia. Isso é possível?

Tema 8: O culto às celebridades

Tema 9: Crise hídrica

Tema 10: Reforma agrária: utopia ou realidade?

Tema 11: Consumo de crack e vulnerabilidade social

Tema 12: Como os padrões de beleza agem sobre 
nosso comportamento

Tema 13: Existe racismo reverso?

Tema 14: O que mudou no Brasil após as 
manifestações populares?

Tema 15: Dengue, Zika e Chikungunya

Tema 16: Piada é coisa séria

Tema 17: Mobilidade urbana

Tema 18: Conceito de família

Tema 19: Estéti ca e saúde

Tema 20: A internet é uma terra sem lei?

Tema 21: O Brasil é um país sustentável?

Tema 22: Intolerância religiosa

Tema 23: Crise dos refugiados

Tema 24: Descriminalização das drogas

Tema 25: Como solucionar o problema do bullying na 
escola e na internet?

Tema 26: Privacidade x conecti vidade

Tema 27: Individualismo e pós-modernidade

Tema 28: O Brasil e o estado laico

Tema 29: Novas tecnologias e inclusão digital

Tema 30: Violência policial

QR CODES: 
1. Videoaula: A dissertação no Enem

2. Podcast: Entrevista com a professora de Língua 
Portuguesa Jéssica Marchetti   sobre como pontuar 
na prova de redação do Enem

3. Videoaula: Como avaliar o melhor ti po de argumentação

4. Videoaula: O que fazer quando não se está 
por dentro do tema?

5. Videoaula: Erros mais comuns

Formato 21x28

216 páginas

Brochura

Colorido
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QUAIS SÃO OS DIFERENCIAIS DESSA COLEÇÃO?

• Teoria dos gêneros textuais aliada à prática de escrita
• Quadros de ajuda pontual para dar suporte à prática
• Conteúdo extra: vídeos, entrevistas, reportagens, documentários
• Simulado real de provas oficiais
• Dicas de professores de português
• Espaço com o número correto de linhas para o aluno praticar
• Folha para destacar
• Entrevistas exclusivas com especialistas falando sobre os  
    temas de redação
• Possibilidade de praticar mais de um tipo de argumentação  
    para o mesmo tema
• Seleção de textos de apoio atualizados e assinados por  
    estudiosos e pesquisadores

Autores:
Augusto Silva

Professor de Língua Portuguesa, revisor, escritor e roteirista.

Belisa Monteiro

Bacharel em Letras Português-Espanhol pela Universidade de São Paulo (USP). Editora de textos 
com atuação no mercado editorial há mais de 10 anos. Atualmente, trabalha  com edição de livros 
didáticos e paradidáticos, além de estudar em uma MBA específica para publicação de livros.

Marco Saliba

Educador, editor, formado em Letras, Linguística e Pedagogia. Atuou em salas de aulas de escolas 
públicas e particulares na região de São Paulo. Desenvolveu trabalhos junto a prefeituras e estados 
na área de formação de educadores para Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio. Tem 
várias obras publicadas e atualmente dedica-se à edição de livros didáticos e paradidáticos.

Luana Vignon

Escritora, editora, formada em Ciências Sociais. Desenvolveu projetos na área de formação de leitores 
e mediação de leitura. Participou de diversos projetos literários e tem várias obras publicadas na área 
de educação. Atualmente dedica-se à edição de livros didáticos e paradidáticos.


