PROPOSTA 1
TEMA: MOBILIDADE URBANA
TEXTO:

Como tornar uma cidade mais caminhável

No Dia Mundial sem Carro, ganha força a ideia de que é preciso estimular a população a
andar a pé, o que traz benefícios coletivos e individuais

O Dia Mundial Sem Carro, celebrado em 22 de setembro, é sempre uma boa oportunidade para promover
outras formas de transporte. Belo Horizonte, por exemplo, aproveitou a data para colocar um ônibus gratuito
em circulação – iniciativa do movimento Tarifa Zero. Outras cidades, como Florianópolis e Brasília,
receberam ações voltadas ao uso da bicicleta. Mas, para muita gente, ainda falta uma peça importante
nesse debate sobre mobilidade urbana. Um movimento crescente, no Brasil e no mundo, quer chamar a
atenção para uma opção antiga, simples e efetiva: andar a pé.
Um dos principais defensores dessa ideia é o urbanista Jeff Speck, cujo livro “Cidade Caminhável” foi
lançado esse ano no Brasil, pela editora Perspectiva. O trabalho reúne experiências de cidades norteamericanas para mostrar como a presença do pedestre está relacionada à vitalidade dos centros urbanos,
estimulando o comércio e dando força a equipamentos culturais.
Ao abordar o tema em uma palestra no TED, Speck se apoiou no exemplo de Portland, em Oregon, que, na
década de 1970, foi na contramão do modelo de desenvolvimento urbano que predominava no país.
"Enquanto a maioria das cidades norte-americanas estava incentivando uma expansão sem planejamento,
Porland instituiu um perímetro de crescimento urbano”, lembra Speck. “Enquanto a maioria ampliava suas
estradas, removendo as árvores e os estacionamentos paralelos às calçadas, para facilitar o fluxo de
veículos, Portland instituiu um programa de ruas estreitas. E, enquanto a maioria estava investindo em mais
estradas e rodovias, eles investiam em bicicletas e caminhadas.” [...]
(Disponível em: http://revistagalileu.globo.com/Caminhos-para-o-futuro/Transportes/noticia/2016/09/comotornar-uma-cidade-mais-caminhavel.html . Acesso em: 15 out. 2016)

PROPOSTA 2
TEMA: REFORMA DO ENSINO MÉDIO
TEXTO 1:

Mudanças no ensino médio começam a valer em 2018, diz ministro
Ministro disse que vê como positivas críticas às mudanças propostas.
Ele deu posse ao novo presidente do Conselho Nacional de Educação.
O ministro da Educação, Mendonça Filho, disse nesta quinta-feira (6) que as mudanças no ensino
médio propostas pelo governo começam a ser implantadas efetivamente em 2018. “Vamos seguir o cronograma.
Primeiro, avançar na votação no Congresso Nacional do PL [projeto de lei] que definirá a arquitetura para o novo
ensino médio. Os passos seguintes serão, por exemplo, a definição da base para o ensino médio e outras etapas
que estarão previstas neste cronograma”, afirmou.
O ministro disse que o governo vê “positivamente” as críticas feitas à proposta de mudanças na educação
brasileira. “Acho que quando a sociedade está discutindo educação, significa que a educação está na pauta do
povo, da sociedade, e passou a ter um destaque que não tinha no passado. Temos agora a educação em um
patamar de grande relevância, o que é fundamental.” [...]
(Disponível em: http://g1.globo.com/educacao/noticia/2016/10/mudancas-no-ensino-medio-comecam-valerem-2018-diz-ministro.html . Acesso em 10 out. 2016)

TEXTO 2:

(Disponível em: http://grooeland.blogspot.com.br/ Acesso em: 10 out. 2016)

