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1) Escolha e refaça três propostas de redações recomendadas na 1º etapa. (2,5 cada)

2) Proposta de Redação (2,5 )

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao
longo de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo na modalidade escrita formal
da língua portuguesa sobre o tema

“Consequências do desperdício de alimentos,

no Brasil.”, apresentando proposta de intervenção. Selecione, organize e relacione, de
forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.
Leia atentamente os textos abaixo.

Texto 01
“Você sabia que o desperdício de alimentos atinge um terço de toda comida produzida
no mundo? Pois é, a produção em excesso e o transporte são fatores significativos para
esse problema. Mas além disso, há desperdício de alimentos na cozinha da nossa casa.
Vamos dar uma olhada mais profunda nessa questão.
De acordo com a FAO (agência das Nações Unidas preocupada em erradicar a fome), 54%
do desperdício de alimentos no mundo ocorre na fase inicial da produção, que são a
manipulação pós-colheita e a armazenagem. Os outros 46% do desperdício, de acordo
com a mesma fonte, ocorrem nas etapas de processamento, distribuição e consumo.
Quando lembramos que todos os dias 870 milhões de pessoas passam fome, esses dados
sobre desperdício se tornam aterrorizantes.”
Fonte: https://www.ecycle.com.br/component/content/article/62-alimentos/3007desperdicio-de-alimentos-quais-sao-as-causas-e-os-prejuizos-economicos-e-ambientaisdesse-problema.html

Texto 02

Fonte: https://super.abril.com.br/cultura/comida-e-o-que-nao-falta/
http://www.hypeness.com.br/wp-content/uploads/2016/05/superinteressante-desperdicio-de-comidainfografico-1300-e1463007597528.jpg

Texto 03
“A quantidade do desperdício de alimento seria suficiente para alimentar, com folga,
todas as pessoas que estão em situação de insegurança alimentar.
Ainda é capaz de gerar impactos econômicos, sociais e ambientais, causando até US$940
bilhões em perdas econômicas por ano e agravando a insegurança alimentar.
O custo agregado vai muito além do monetário. Os alimentos desperdiçados consomem
um quarto da água utilizada pela agricultura, demanda uma área do tamanho da China e
acarreta 8% das emissões globais de gases de efeito estufa – GEE.
Conforme os dados, se os alimentos desperdiçados fossem um país, seria o 3º maior
emissor de gases de efeito estufa do planeta, ficando atrás da China e dos Estados
Unidos.”
Fonte: http://www.foodnewsoficial.com.br/sustentabilidade/desperdicio-de-alimento-2/

Instruções:
1. O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.
2. O texto definitivo deve ser escrito à

tinta, na folha própria, mínimo de 15 e máximo de 30 linhas.

3. 4. A redação que fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo será penalizada.
5. A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação terá o número de linhas copiadas
desconsiderado para efeito de correção.

Folha de Resposta – Aluno:____________________________________________: Turma:_____Rec1etapa3a

Grade de Correção da Redação
Competência 1 (0,5 pontos)- Domínio da
norma padrão da língua escrita

Competência 4 (0,5 pontos)-Construção da
argumentação(conectivos adequados)

Competência 2 (0,5 pontos)- compreensão
da proposta

Competência 5 (0,5 pontos)-Elaborar proposta
de intervenção ao problema exposto

Competência 3 (0,5 pontos)-Capacidade
de organizar e relacionar informações

TOTAL

