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PROPOSTA 2

A partir da leitura dos textos motivadores e com
base nos conhecimentos construídos ao longo de
sua formação, redija texto dissertativo-
argumentativo em modalidade escrita formal da
língua portuguesa sobre o tema O incentivo à
educação a distância 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 1

A Educação a Distância – EAD - tem ganhado espaço no
cenário educacional do Brasil, apresentando-se como
modalidade minimizadora de questões como deslocamento e
ativismo, obrigando à presença do educando em um ambiente
físico de aprendizagem com carga horária e frequência
estabelecida, sendo fator determinante para aprovação. A
flexibilidade é uma vantagem, mas pode transformar-se em
desvantagem pelo exercício de autonomia por parte do
educando, requerendo disciplina para abordagem, exploração
e socialização dos questionamentos e conhecimentos
adquiridos.
[…] A Educação a Distância foi conceituada no Brasil por meio
do citado Decreto nº 5.622 (Brasil, 2005):



Texto 2 

Durante um ano e meio, a rotina de Max Linder de Moura, 30 anos,
foi atribulada. Trabalho, horas perdidas no trânsito, aulas e todos os
sábados tomados para cursar um MBA em finanças. A correria levou o
administrador de empresas a cogitar desistir de continuar a estudar.
Até que ele recebeu um email de uma instituição que falava sobre
ensino a distância (EAD). Descobriu ali que a saída para seu problema
estava na internet.

“Percebi que era possível fazer um bom curso superior online. Foi
uma experiência completamente diferente, mais leve, consegui
aproveitar muito mais e ainda ter tempo para descansar e me divertir”,
diz ele, que está prestes a entregar o TCC (Trabalho de Conclusão de
Curso) para se formar em economia comportamental pela ESPM
(Escola Superior de Propaganda e Marketing).
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