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Proposta de Redação  

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de 

sua formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua 

portuguesa sobre o tema “A importância do investimento em tecnologias educacionais na 

sociedade contemporânea”, 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
 

Os professores podem visualizar melhor as 

dificuldades de seus alunos 

Conhecer a turma de alunos é uma parte importante do 

trabalho do professor, já que torna mais fácil o 

entendimento acerca de quando e como intervir no 

processo de aprendizagem da turma.  

Nesse aspecto, a tecnologia tem muito a contribuir. 

Muitos recursos tecnológicos oferecem relatórios de 

aprendizagem, ajudando o corpo docente a identificar, de 

maneira individual ou coletiva, em que pontos da 

matéria os alunos têm maior índice de acertos e em quais 

outros precisam estudar mais.  

Assim, fica mais simples perceber quando é necessário 

caminhar mais depressa com determinados conteúdos, 

redobrar as explicações, mudar a estratégia de ensino, 

reconhecer os alunos com melhor performance e 

incentivar aqueles que têm maior dificuldade. 
 

Fonte: https://www.somospar.com.br/tecnologia-na-sala-de-

aula/. Acessado em 18/02/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO II 

 
Nativo Digital 

O termo foi criado pelo norte-americano Marc Prensky, 

trazendo a esse grupo definições de novas 

características, que consolida um abismo com relação 

aos imigrantes digitais (outro termo criado pelo autor e 

que define pessoas que desconhecem o funcionamento 

dos meios de comunicação e tornam-se consumidores 

passivos). Um nativo digital é aquele que nasceu e 

cresceu com as tecnologias digitais presentes em sua 

vivência. Tecnologias como videogames, Internet, 

telefone celular, MP3, iPod, etc. Caracterizam-se 

principalmente por não necessitar do uso de papel nas 

tarefas com o computador. No sentido mais amplo, 

refere-se a pessoas nascidas a partir da década de 1980 e 

mais tarde, na Era da Informação que teve início nesta 

década. Geralmente, o termo foca sobre aqueles que 

cresceram com a tecnologia do século XXI. Uma 

característica habitual dos nativos digitais é trabalhar 

com gratificações imediatas e recompensas frequentes. 

Este termo tem sido aplicado em contextos como a 

educação, relacionado ao termo Aprendizes do Novo 

Milênio. 

 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Nativo_digital. Acessado 

em 18/02/2019.

 

TEXTO III 
 

 

Fonte: https://tirasarmandinho.tumblr.com/. Acessado em 18/02/2019. 
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