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Veja um fragmento da entrevista da pesquisadora Martina Roth: 
 
 Vivemos uma época caracterizada pelo avanço das tecnologias e pelo surgimento de novos 
paradigmas de aprendizagem. O que cabe à escola nesse sentido?  
 MARTINA ROTH As exigências e oportunidades relacionadas às tecnologias hoje são enormes para 
todos os países. Para lidar com isso, é essencial pensar em meios de desenvolver nas escolas as 
habilidades que as crianças precisarão para enfrentar o século 21, como pensamento crítico, capacidade 
para resolver problemas e tomar decisões, boa comunicação e disposição para o trabalho colaborativo. As 
nações que trabalham para integrar essas novas habilidades à prática escolar e propiciam, por exemplo, 
uma relação mais próxima entre professores e alunos e um atendimento quase personalizado às 
necessidades deles têm mais chances de avançar. Nesses países, o sistema político dá suporte à 
transformação sistêmica na Educação. O mais importante é garantir que toda criança tenha acesso ao 
ensino e à tecnologia de forma igualitária.  
 
 De que forma o uso das tecnologias altera o trabalho do professor e a relação dos alunos com o 
estudo?  
 MARTINA No momento em que se oferecem computadores às crianças e aos professores - e o 
Brasil já está começando a fazer isso -, há duas situações possíveis. O docente pode usar o computador 
apenas para preparar o material para as aulas. Mas ele também pode se valer da tecnologia para 
estabelecer uma metodologia diferente, um novo tipo de relação com o aluno, muito mais personalizado, e 
isso me parece o mais importante. 

Fonte: https://novaescola.org.br/conteudo/904/martina-roth-fala-sobre-educacao-e-tecnologia 

 
(CMB - adap.) Considerando o trecho anterior, escreva um texto opinativo sobre o tema: 

 
Como a escola moderna deve associar tecnologia e educação? 

 
 
ORIENTAÇÕES: 

• Faça no mínimo 3 parágrafos.  

• Mínimo: 10 linhas 

• Máximo: 30 linhas 

• Use caneta azul ou preta. 
 
SERÁ ATRIBUÍDA NOTA ZERO (0) PARA A REDAÇÃO QUE: 

• Estiver escrita a lápis ou caneta com outra cor que não seja azul ou preta. 

• Deixar a folha definitiva em branco ou não estiver na folha definitiva. 

• Fugir ao tema ou ao gênero. 

• Desrespeitar os direitos humanos. 

• Copiar trechos do texto de apoio. 

• Possuir marcas de identificação. 

• Estiver com corretivo. 

• Copiar ou parafrasear outros textos. 
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