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…..........................................................................PROPOSTA..DE..REDAÇÃO 
....A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua
formação, redija texto dissertativo-argumentativo na modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema
“O uso da tecnologia para a educação no Brasil”, 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                             

....A tecnologia já está na sala de aula, mas precisa chegar a mais escolas e ir mais fundo nas possibilidades
pedagógicas. Não se trata apenas de disponibilizar tablets, salas de informática ou livros digitais, mas de explorar
como eles enriquecem o processo de ensino e aprendizagem para alunos e professores com deficiências motoras,
auditivas,  visuais  e intelectuais.                                                                            
....A chamada tecnologia assistiva existe há cerca de 20 anos no Brasil, segundo o professor José Antônio Borges,
do Núcleo de Computação Eletrônica  da Universidade Federal  do Rio  de Janeiro  (UFRJ),  um dos principais
centros nacionais de desenvolvimento de programas para promover acessibilidade em diversas áreas, incluindo a
educação.
....Um empecilho é que, como ocorre com outras inovações, novos programas demoram a chegar ao professor e
ao aluno, seus destinatários finais. Acrescente-se a isso o desconhecimento de boa parte dos educadores sobre o
que é a tecnologia assistiva e a inexistência, hoje, de um programa sistemático em larga escala para treinamento e
introdução no Ensino Básico. O que existe, por ora, são promessas de uma iniciativa dessa natureza para os
próximos anos, explica Borges.                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                              Disponível em: http://www.cartaeducacao.com.br. Acesso em: 09 abr. 2016 (adaptado).
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TEXTO.II.    TEXTO.III

....O  conhecimento  digital,  habilidade  de  acessar,  criar,
assimilar e adaptar conhecimento através das tecnologias
da informação é cada vez mais importante em um mundo
em crescente digitalização. Quem não sabe usar a Internet
e  as  tecnologias  digitais  está  cada  vez  mais  preso  a
profissões do século passado, e certamente figurará entre
os primeiros a ter sua profissão automatizada.
....Já faz um bom tempo que o acesso à rede é um fator de
riqueza e desenvolvimento nacional. Segundo um relatório
da Comissão Europeia, cerce de 90% dos empregos nas
próximas  décadas  demandarão  alguma  forma  de
alfabetização digital.  Reforçando a previsão,  um relatório
do  Banco  Mundial  de  2009  projeta  um  crescimento  de
quase 1,5% da economia de um país para cada 10% de
penetração de serviços de banda larga. Não é preciso ser
economista para imaginar que a recíproca também deve
ser verdadeira, e que países que não invistam na adoção e
aprendizado  das  novas  tecnologias  verão  diversos
segmentos econômicos em crise em um mundo cada vez
mais competitivo.
                                              Disponível em:  http://www.timaior.com.brr. Acesso em: 09 abr. 2016 (adaptado).

                               Disponívem em: http://valdecyalves.blogspot.com.br. Acesso em: 09 abr. 2016.

INSTRUÇÕES:
      •  O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.
      •  O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas.
      •  A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número de linhas.copiadas  …
….....desconsiderado para efeito de correção.
   Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:
      •  tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “texto insuficiente”.
      •  fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.
      •  apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos.
..   .•  apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto..
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