
 

 

 

 

Projeto: Conhecendo e Escrevendo – ENEM 2021 

 

PROJETO ENEM REDAÇÃO - BIOLOGIA 

PROPOSTA – PROFESSORA CONCEIÇÃO 

PÚBLICO ALVO: ENSINO MÉDIO 

DATA DE ENTREGA: 07/06 

 

Tema da Pesquisa:  CONSUMO DE ÁLCOOL E DROGA POR ADOLESCENTES 
 
Segue alguns tópicos para auxiliar sua pesquisa: 

 

* Lei Antidrogas pelo Supremo Tribunal Federal; 
* O que diz a lei e o que de fato ocorre; 
* Drogas lícitas e ilícitas; 
* Razões e consequências desse ato; 
* Alterações neuroquímicas; 
* O papel fundamental dos pais;   
Orientações Importantes 

 

 Para elaborar uma boa pesquisa é preciso recorrer a várias fontes (revistas, jornais ou sites) 
confiáveis, somente após extrair as informações que procura, deve-se iniciar a elaboração do trabalho. 
Segue algumas sugestões de sites: 

http://agencia.fapeasp.br/drogas_na_adolescencia/12686/ 

http://www.aguapura.org.br/Noticias/detalhes.asp?op=18&id= 

https://trablegalizacaodasdorgasufmg.wordpress.com/2015/06/17/projetos-de-lei-para-regularizacao-

das-drogas-no-brasil/ 

https://drauziovarella.com.br/tag/drogas/ 

 O trabalho deve estar dividido em partes: 

1º.  Capa  -  Identificação do trabalho (escola, aluno, série, turma e titulo) 

2º. Introdução com objetivo -  Explicar do que se trata o trabalho e o que você pretende aprender com ele, 

colocando também o objetivo, indicando para que o trabalho foi proposto. Importante sempre começar com 

um verbo, fazendo uma redação de aproximadamente 10 linhas. 

3º. Desenvolvimento -  Nessa parte irá colocar as informações da pesquisa realizada. 

4º. Conclusão -  Fazer um texto com seu ponto de vista sobre o assunto estudado, indicando sua opinião 

sobre o que aprendeu. (aproximadamente 10 linhas) 

5º. Bibliografia -  Anotar as fontes que utilizou para realizar a pesquisa.  

ATENÇÃO!!!! 

 Leia todo material pesquisado, sublinhe as principais informações e reescreva o texto com as partes 
ressaltadas utilizando suas palavras próprias para realizar o resumo. 

 Cuidado com a redação do trabalho. Faça uma correção com o propósito de corrigir erros ortográficos 
e gramaticais. Peça para alguém ler seu trabalho, uma segunda opinião sempre é importante. 

 Não é obrigatório que o trabalho seja digitado, mas é indicado que o faça. Caso utilizar dessa 
tecnologia formate a página da seguinte forma: letra ARIAL ou TIMES NEW ROMAN – tamanho 12  

 Se possível utilize imagens, elas são ótimas referências e fontes de informação. Coloque uma legenda 
em cada ilustração que utilizar. 

 Valor: 0 a 2 pontos 
 
 O trabalho pode ser feito: Em dupla 

 

http://agencia.fapeasp.br/drogas_na_adolescencia/12686/
http://www.aguapura.org.br/Noticias/detalhes.asp?op=18&id
https://trablegalizacaodasdorgasufmg.wordpress.com/2015/06/17/projetos-de-lei-para-regularizacao-das-drogas-no-brasil/
https://trablegalizacaodasdorgasufmg.wordpress.com/2015/06/17/projetos-de-lei-para-regularizacao-das-drogas-no-brasil/
https://drauziovarella.com.br/tag/drogas/

