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Atividade 1 - Redação
Querido aluno,
Este material vai ajudá-lo a se manter atualizado com os conteúdos que trabalhamos em sala de aula. Consulte suas
anotações, caso necessite.
O texto pode ser produzido no seu caderno
Um grande abraço
Texto I

Temos vivido a era dos direitos humanos, mas por desconhecer o poder de influência que a mídia,
através dos meios de comunicação, exerce em nossas vidas, em como penetra em nossa mente, não
percebemos que nossos direitos jamais foram tão violados como nos dias de hoje. Temos visto um verdadeiro
massacre humano, de mulheres, adolescentes se matando para atingir um inatingível padrão de beleza imposto
pela mídia. Em uma sociedade democrática, as mulheres tornaram-se escravas da indústria da beleza, tão
difundida pelos meios de comunicação, os quais têm dilacerado a nossa juventude, pessoas que estão perdendo
o prazer de viver, tornando-se solitárias, por estarem inconformadas com sua forma física, controlam
alimentos que ingerem, para não engordar; esta escravidão assassina a autoestima, produz uma guerra contra o
espelho e gera uma autorrejeição terrível.
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/diretorio-academico/_ed794_o_padrao_de_beleza_imposto_pela_midia/

Texto II
(...)
Essa busca insaciável torna o ser humano capaz de passar por cima da sua saúde, só para ter o "corpo perfeito". Os
procedimentos cirúrgicos como: lipoaspiração e as próteses de silicones; a injeção de substâncias químicas no músculo
como o hidrogel; as substâncias químicas para alisar os cabelos - como o formol- vêm sendo banalizados a cada dia que
passa. As pessoas esquecem o risco em que estão pondo sua saúde, pois a vontade de serem aceitas fala mais alto, mas, às
vezes, elas acabam pagando um preço muito alto, pois, em muitos casos, as pessoas que fizeram uso desses procedimentos
adquiriram alguma doença, complicações e outras foram a óbito. (...)
https://educacao.uol.com.br/a-beleza-vale-tudo-isso.htm

Texto III

Texto IV

PROPOSTA: Redija um texto dissertativo-argumentativo com o tema: Individualidade x Padrão de Beleza
ATENÇÃO:







Seu texto deve ter no mínimo 25 linhas e no máximo 30 linhas
Use a impessoalidade (3ªpessoa) no seu texto
O texto deve ter título (procure ser criativo na escolha)
Faça a letra legível e use a caneta no texto definitivo
Não copie os textos motivacionais
RELEIA seu texto antes de entregá-lo
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