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PROPOSTA

As vantagens do uso de tecnologia na educação brasileira
A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua
formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema: As vantagens
do uso de tecnologia na educação brasileira. Apresente 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 1
Não restam dúvidas sobre a intensa presença da tecnologia no dia a dia dos jovens – uma geração que já
nasceu conectada com o mundo virtual – e os impactos que esse novo perfil de aluno traz ao ambiente escolar. Esse
contexto lança o desafio para escolas e professores sobre como usar os novos recursos tecnológicos a favor do ensino.
Lutar contra a presença deles não é mais visto como uma opção.
“Estamos no século 21, não tem como dar aula como se dava há 10 anos”, diz Glaucia Brito, professora do
departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e especialista em Tecnologia na
Educação. Para ela, a escola está atrasada. Os jovens são outros e os professores precisam se transformar para seguir
essa mudança.
O uso da tecnologia pode ser proveitoso no estudo interativo de conteúdos, tornando-os mais atraentes e
fazendo com que o aluno adote uma postura mais participativa. No Colégio Dom Bosco, em Curitiba, tablets e netbooks
são fornecidos aos alunos desde o 6.º ano do ensino fundamental. “A ideia é tentar falar a mesma linguagem [dos
alunos]. Não adianta ser diferente em casa. Trabalhamos o uso responsável”, explica o professor de Física e
coordenador de Tecnologias, Raphael Corrêa.
Fonte: http://www.gazetadopovo.com.br/educacao/o-desafio-de-usar-a-tecnologia-a-favor-do-ensinoealmosyp83vcnzak775day3bi
TEXTO 2
Se facilitar a conexão da sala de aula com o mundo exterior, a tecnologia pode ter um papel crucial no ensino.
E há cada vez mais exemplos disso.
Nos EUA, estudantes dos anos finais do ensino fundamental criaram seu próprio anuário escolar digital e um
tour virtual de um museu local, para mostrá-lo aos estudantes mais novos da mesma escola. O resultado foram alunos
mais comprometidos com os estudos.
No Equador, 55 alunos equipados com computadores simularam a abertura de um restaurante durante as
aulas. Usaram softwares como Excel para controlar seus gastos e plataformas para desenvolver um website do projeto,
desenhar panfletos e etc.
Em uma escola da área rural da Colômbia, no ano passado, alunos receberam tablets para desenvolver um
projeto de proteção da bacia hídrica local e analisar amostras de solo. Com a ajuda de apps educacionais, usaram a
oportunidade para aprender os elementos da tabela periódica.
Fonte: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/12/141202_tecnologia_educacao_pai
TEXTO 3

