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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
no combate ao abuso sexual infantil 
relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista
 
TEXTO I 
 

DISPONÍVEL EM: http://www.conselhodacrianca.al.gov.br/sala
 
 
 
TEXTO II 
 
O papel da escola no combate ao abuso sexual de crianças e 

  
  
A cada ano, 18 de maio é marcado pelo Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes, que visa é conscientizar a sociedade e a reafirmar a responsabilidade de todos em garantir os
tos de crianças e adolescentes. Nesse cenário, a escola tem papel fundamental: na prevenção, na identificação e 
no combate ao abuso sexual infantil. 
No período de 2011 a 2017, dentre os casos de violência sexual notificados no Sistema de Informação d
de Notificação (Sinan), 31,5% foram contra crianças (entre 0 e 9 anos) e 45% contra adolescentes (entre 10 e 19 
anos), totalizando 76,5% dos casos nessas duas fases da vida. Ao se comparar os anos de 2011 e 2017, observou
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A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, 
em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema

no combate ao abuso sexual infantil 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

http://www.conselhodacrianca.al.gov.br/sala-de-imprensa/publicacoes/Cartilha-abuso.pdf

O papel da escola no combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes 

A cada ano, 18 de maio é marcado pelo Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes, que visa é conscientizar a sociedade e a reafirmar a responsabilidade de todos em garantir os
tos de crianças e adolescentes. Nesse cenário, a escola tem papel fundamental: na prevenção, na identificação e 

No período de 2011 a 2017, dentre os casos de violência sexual notificados no Sistema de Informação d
de Notificação (Sinan), 31,5% foram contra crianças (entre 0 e 9 anos) e 45% contra adolescentes (entre 10 e 19 
anos), totalizando 76,5% dos casos nessas duas fases da vida. Ao se comparar os anos de 2011 e 2017, observou
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A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, 
em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema ”Desafios 

”, apresentando proposta de intervenção. Selecione, organize e 
relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 

 
abuso.pdf. ACESSO EM: 02.08.2021 

Por Fernanda Fernandes 

A cada ano, 18 de maio é marcado pelo Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes, que visa é conscientizar a sociedade e a reafirmar a responsabilidade de todos em garantir os direi-
tos de crianças e adolescentes. Nesse cenário, a escola tem papel fundamental: na prevenção, na identificação e 

No período de 2011 a 2017, dentre os casos de violência sexual notificados no Sistema de Informação de Agravos 
de Notificação (Sinan), 31,5% foram contra crianças (entre 0 e 9 anos) e 45% contra adolescentes (entre 10 e 19 
anos), totalizando 76,5% dos casos nessas duas fases da vida. Ao se comparar os anos de 2011 e 2017, observou-
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se um aumento de 64,4% e 83,2% das notificações de violência sexual contra crianças e adolescentes, respectiva-
mente. Os dados são do Boletim Epidemiológico 27, do Ministério da Saúde, publicado em junho de 2018. 
 

 
 
Por dentro dos conceitos 
 
Segundo a cartilha educativa do Programa Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Ado-
lescentes (Secretaria de Direitos Humanos) e o Guia de referência construindo uma cultura de prevenção à violên-
cia sexual (Childhood Brasil), a violência sexual é a violação dos direitos sexuais, no sentido de abusar ou explorar 
o corpo e a sexualidade de crianças e de adolescentes. 
O abuso sexual é descrito como toda situação em que uma criança ou um adolescente é utilizado para gratificação 
sexual de pessoas, geralmente mais velhas. Já a exploração sexual é caracterizada pela relação sexual de uma 
criança ou adolescente com adultos, mediada pelo pagamento em dinheiro ou por qualquer outro benefício. 
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DISPONÍVEL EM: http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/leia/reportagens-artigos/reportagens/14963-o-papel-da-escola-no-combate-ao-abuso-

sexual-de-criancas-e-adolescentes. ACESSO EM: 02.08.2021. 
 

 
 
VÍDEO DE APOIO:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Tx5npawSap8&t=7s  
 


