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

formação, redija um texto dissertativo argumentativo, em prosa, que obedeça à norma culta da Língua Portuguesa, 

sobre “As modalidades de ensino frente aos novos rumos da formação educacional 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 do seu ponto de vista.  

Texto 1 

§2º Em todas as esferas administrativas, o poder público assegurará em primeiro lugar o acesso ao ensino 

obrigatório, nos termos deste artigo, contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino, 

conforme as prioridades constitucionais e legais.  
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 2ª edição. Atualizada em junho de 2018.  

Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/544283/lei_de_diretrizes_e_bases_2ed.pdf. Acesso em: 26 ago. 

2019. 
 

Texto 2 

 
Modalidades de ensino e suas características segundo a legislação educacional. Disponível em: https://blog.grancursosonline.com.br. 

Acesso em: 26 ago. 2019. 

 

Texto 3 

O governo Jair Bolsonaro vai apostar na expansão do ensino a distância no sistema federal de ensino superior. O 

plano, ainda em desenvolvimento, ocorre em meio ao bloqueio de verbas que preocupa reitores. 

Segundo o ministro da Educação, Abrahan Weintraub, o governo prepara um modelo de Universidade federal e 

institutos federais digitais. 

[...] 

A entrevista coletiva foi convocada para o anúncio de liberação de R$60 milhões para a instalação de infraestrutura 

de conexão de internet em escolas rurais. Essa será a primeira execução no ano nesse programa. 
Governo Bolsonaro quer ampliar educação a distância no ensino superior federal. Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/08/governo-bolsonaro-quer-ampliar-educacao-a-distancia-no-ensino-superior-

federal.shtml. Acesso em: 26 ago. 2019. 

Texto 4 

O ensino técnico não deve ser encarado como um programa de caridade de algum governo destinado aos nossos 

jovens cidadãos em situações de desvantagem social, como pensam alguns educadores; muito menos deve ser visto 

como uma jogada certeira para diminuir a disputa pelo ensino superior, como acreditam outros estudiosos. O 

ensino técnico precisa existir e, com qualidade, porque necessitamos de técnicos de nível médio, técnicos com alto 

padrão de excelência, em todas as esferas de nossa sociedade. Este tipo de ensino precisa ser expandido e 

atualizado porque a mão de obra do povo brasileiro possui pouca qualificação, apresenta um número reduzido de 

anos de estudo e tem grandes problemas para se adaptar às mudanças nas formas e relações de trabalho. 

O ensino técnico é importante para o Brasil? Disponível em: https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/educacao/o-ensino-tecnico-

importante-para-brasil.htm. Acesso em: 26 ago. 2019. 
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