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Proposta de redação

6º , 7º e 8º Anos
A tecnologia digital na  minha vida

Instruções:

Olá, estudante!
Para participar do concurso de redação, você baixará e imprimirá a folha de redação, disponível na Plataforma
InteliGENTE, ou escreverá em uma folha pautada de caderno grande com as margens delimitadas. A redação
deverá ser fotografada e enviada como anexo na Plataforma InteliGENTE, a data limite 28/01/2022. O texto deverá
ser poema para o 6º e 7º anos e relato para 8º ano com limite mínimo de 15 linhas e máximo de 20 linhas, a nota
máxima será 10 pontos e nota mínima 8 pontos.

Para ajudar na escrita do estudante, seguem alguns textos sobre a temática tecnologia.

Texto 1

Qual é o impacto da tecnologia na educação?

“É difícil encontrar uma área de nossas vidas que não tenha sido impactada pela tecnologia. Afinal, a tecnologia
mudou o nosso comportamento e nossas expectativas em relação às ferramentas que estão a nosso dispor. Entre os
exemplos de áreas mais impactadas, estão o trabalho, a educação, a comunicação, relações sociais e processos
produtivos.

Isso significa que está se tornando cada dia mais impossível dizer que a tecnologia não faz parte de grande parte
do nosso cotidiano. Afinal, a utilizamos para estudar, descansar, se entreter, trabalhar, se cuidar, e milhares de
outros afazeres.

Celulares, computadores e aparelhos eletrodomésticos são instrumentos nos quais grande parte dessas tarefas
são feitas. O celular, por exemplo, é um aparelho útil tanto para sua vida pessoal, quanto profissional, confrontando
interpretações anteriores, as quais predisseram que os celulares seriam ferramentas para uso exclusivo no âmbito
pessoal.

No que se refere à Educação, a incorporação de tecnologias tornou-se ainda mais notória a partir do ano de
2020, quando as escolas foram obrigadas a oferecerem ensino à distância devido ao isolamento social decorrente
da pandemia da Covid-19. Anteriormente, haviam métodos de ensino on-line, porém com este cenário da educação
tornou-se ainda mais digital.

De crianças em escolas primárias a adultos em universidades, a tecnologia se tornou indispensável para o
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Isso não significa que a tecnologia substituiu os professores,
contudo, se apresenta como uma ferramenta que pode ajudar a otimizar o processo educativo.

Como pode ver, há muitas opções digitais que podem potencializar o aprendizado de seres humanos que já estão
acostumados com a tecnologia em suas vidas em todos os aspectos. Hoje, com a Internet, temos um leque de
opções de ferramentas que facilitam a execução de diversas tarefas. A tendência é que cada vez mais escolas,
universidades e outras instituições de ensino incluam a tecnologia em sua metodologia.

Portanto, é inegável reconhecer a importância da tecnologia no contexto educacional e, principalmente, no
cotidiano de alunos e professores, devido a utilização das ferramentas tecnológicas na forma de recursos didáticos
na sala de aula, favorecendo o processo de ensino aprendizagem nos diversos setores da educação. Portanto, a
tecnologia no ensino propicia para alunos e professores, uma nova forma de ensinar e aprender, integrando valores
e competências nas atividades educacionais.”

Disponível em: <https://weni.ai/blog/impacto-tecnologia-sociedade/> (adaptado)

https://weni.ai/blog/impacto-tecnologia-sociedade/
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Texto 2

Tecnologia na educação: o impacto, as vantagens e os desafios

“Não é novidade que, nos dias atuais, crianças com menos de dois anos já manuseiam smartphones para assistir
desenhos. De fato, o contato com os recursos tecnológicos está surgindo, cada vez, mais cedo. Celulares, tablets e
games compõem o cotidiano dos chamados “nativos digitais”. Diante desta realidade, as instituições de ensino
devem se reinventar para atender às demandas do novo perfil de estudante, que é mais crítico, dinâmico e,
principalmente, conectado. Entretanto, toda essa integração não é um processo simples para as escolas, já que a
tecnologia no ensino deve ser bem planejada, de modo a focar na formação integral do aluno.

De acordo com pesquisa realizada pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, mais de 70% dos
jovens brasileiros utilizam a internet como ferramenta auxiliar nos estudos. Esse dado apenas fortalece o fato de que
tecnologia e os alunos formam duplas inseparáveis.

Por isso, ignorar essa tendência pode provocar vários riscos às instituições de ensino e motivar, até mesmo, a
perda de alunos.

Todos os benefícios trazidos pela tecnologia para as diversas esferas da sociedade atual se estendem, também,
à educação.

Os recursos tecnológicos, quando bem aplicados, são verdadeiros facilitadores do acompanhamento do
desempenho individual de cada aluno e permitem que o processo de aprendizado seja personalizado, de acordo
com as facilidades e dificuldades de cada um.

Outra grande vantagem é que a tecnologia, de modo geral, estimula a autonomia do estudante e atua como um
agente ativo na construção do conhecimento.

Além disso, a conectividade incentiva o trabalho em equipe a partir de atividades colaborativas e interativas, que
tornam o aprendizado mais dinâmico.

Nesse contexto, é inegável o quanto as novas tecnologias podem contribuir para o acesso universal à educação,
reduzir a desigualdade e promover a equidade. Entretanto, vários desafios devem ser superados para que esses
propósitos sejam atingidos.”

Disponível em: <https://codebit.com.br/blog/tecnologia-educacao-vantagens-desafios> (Adaptado)

De acordo com a leitura dos textos propostos, escreva um texto um poema para 6º e 7º ano ou um relato para 8º ano
com o tema: A tecnologia digital na minha vida, lembrando de seguir a estrutura proposta nas instruções do
regulamento.

Boa sorte.

https://codebit.com.br/blog/tecnologia-educacao-vantagens-desafios
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