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Instruções 

Desenvolvam as atividades para serem entregues no retorno às aulas de modo que os 

professores as avaliem. 

Tendo a possibilidade, imprimir as tarefas para realizá-las. 

Caso não possa imprimir, fazer em qualquer tipo de papel só enumerando os exercícios, sem 

precisar copiar os enunciados e figuras. 

 

 
TEMA DE REDAÇÃO: DESAFIOS DO COMBATE À OBESIDADE INFANTIL.  

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos 
construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo 
em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema: “Desafios do 
combate à obesidade infantil”, apresentando proposta de intervenção que 
respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente 
e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.  

TEXTO I  

Uma em cada três crianças brasileiras entre 5 e 9 anos de idade está com 
excesso de peso, e 8,4% dos adolescentes são obesos, segundo dados do 
Ministério da Saúde. Com o objetivo de auxiliar na mudança desse quadro, foi 
lançada na Câmara, nesta quarta-feira (31), a Frente Parlamentar Mista de 
Combate e Prevenção da Obesidade Infanto-Juvenil. A frente será coordenada 
pelo deputado Evandro Roman (PSD/PR), que destaca a importância de se 
debater o tema. Três eixos serão priorizados, de acordo com o deputado: a 
alimentação, a atividade física e a qualidade do sono. “A obesidade infantil hoje 
no mundo tomou proporções que são danosas, principalmente, para a saúde 
pública. E quando nós falamos em crianças, temos que pensar que elas são os 
adultos de amanhã, e se desenvolverem maus hábitos alimentares, ausência da 
atividade física, e má qualidade de sono, serão adultos doentes”, afirma o 
parlamentar. Roman destaca que as chances dessas pessoas desenvolverem 
as chamadas doenças crônicodegenerativas, como diabetes, colesterol alto, 
hipertensão ou cardiopatias, são grandes. 

TEXTO II  

A obesidade também tem efeitos duradouros: crianças acima do peso têm mais 
risco de desenvolver diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares, entre 
outros males. No ritmo atual, calcula-se que o Brasil terá 11,3 milhões de 
crianças obesas até 2025 – é quase o tamanho da população da cidade de São 
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Paulo. “Pela primeira vez na história, as crianças têm uma expectativa de vida 
menor que a de seus pais por conta de uma alimentação inadequada”, afirma 
Ravagnolli, referindo-se a estudos internacionais que preveem que a obesidade 
infantil possa criar uma geração de jovens adultos doentes. Uma das formas de 
prevenir isso é, segundo especialistas, educar o paladar das crianças desde 
cedo. “A alfabetização do paladar é uma das coisas mais importantes a se 
ensinar às crianças em seus primeiros três anos”, diz à BBC Brasil Maria Paula 
de Albuquerque, gerente médica do Cren. “A introdução alimentar, quando os 
bebês completam seis meses, é uma janela de oportunidades e dificuldades. 

” Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/brasil-42231526 Acesso em 
02 janeiro 2018. 

 

Obs: Escreva em folha de caderno, porém a mesma será destacada e entregue 

para correção e devolução. 

 

 

Bom Trabalho!       

 


