


Apetrechos tecnológicos
já fazem parte do material
escolar de milhões
de estudantes brasileiros.
De acordo com a
Associação Brasileira de
Tecnologia Educacional,
mais da metade dos alunos
da rede privada já os
incorporaram à rotina
de estudos.
Em algumas
escolas de
São Paulo,
esse número
chega a 90%.
O uso da
tecnologia, quando
bem supervisionado
por pais e professores, é
valioso para o aprendizado.
Uma pesquisa da OCDE
mostrou que crianças
que utilizam o computador
em casa costumam
dedicar 30% mais tempo
aos estudos. Nessa
volta às aulas, para facilitar
a escolha de aparelhos
em que vale a pena
investir, VEJA ouviu
especialistas das
áreas de tecnologia
e educação. A seguir,

eles indicam as principais
características que se
devem procurar em
notebooks, pen drives e
calculadoras e dão
sugestões de bons modelos
disponíveis no mercado.

A estudante do ensino médio Micaela Montero,
16 anos, tem todos os seus trabalhos escolares
organizados em arquivos no computador. Adepta
dos recursos tecnológicos desde a 3a série, ela
utiliza seus aparelhos eletrônicos para melhorar o
desempenho na escola. Com eles, Micaela arquiva
seus documentos, faz pesquisas na internet e
incrementa suas apresentações de trabalhos com
pequenos vídeos, montagens de fotografias e
música. "Não sei como se estuda sem computador."



2 GHz, da Apple. Sua capacidade de armazenamento
e seu desempenho são ideais para rodar programas

nultimídia. Pesa menos de 3 quilos. Recursos
avançados de gerenciamento de energia permitem
assistir a
um turno
de aulas
sem a

necessidade
de recarregar

a bateria
Preço:

3 500 reais

para atender às necessidades escolares, como apresentações
de trabalhos, download de softwares e armazenamento de
documentos e vídeos

já é suficiente para a calculadora armazenar fórmulas
pré-programadas, utilizadas com mais freqüência

Uma configuração mais potente
permite a produção e a edição de vídeos e podcasts, formatos
comuns de trabalhos universitários. Eles facilitam apresentações
em sala de aula e o compartilhamento do trabalho via internet

Possibilita de modo eficiente
o trabalho com vários programas ao mesmo tempo, sem que
isso prejudique a velocidade do computador

Muitas universidades já contam
com ambientes wireless nas salas de aula, bibliotecas e

outros espaços dentro dos câmpus
MacBook,

Essa configuração, mais simples, é suficiente

Caixas de som e microfone são
indispensáveis para o acesso às funções de CD-ROM e
sites com recursos de voz e áudio

É uma opção feita na hora da
compra para cobrir consertos por dois anos. Apesar de ela
encarecer o produto em cerca de 10%, os especialistas afirmam
que, nesse caso, compensa. O uso constante do computador
por crianças aumenta a freqüência de problemas na máquina

W58, da Positivo.
O peso total não chega a 2 quilos. O tamanho permite guardá-lo
na mochila da escola, sem chamar atenção, o que torna mais
seguro o vai-e-vem com o aparelho. Seu formato compacto
facilita o uso por crianças
Preço: 2 800 reais

Essa especificação garante uma
velocidade de gravação acima de 5 megabytes por segundo.
;0u seja, salva com rapidez arquivos pesados, como

vídeos e áudios
De acordo com os fabricantes

ie pen drive, a principal queixa dos usuários é a perda desse
§em. Isso deixa a superfície de acesso aos dados exposta e
danifica facilmente o produto

E o suficiente para não
só transportar mas também arquivar
trabalhos e documentos durante um curso
universitário inteiro

Memorex
Nano, 2 gigabytes. Entre
os que atendem aos
pré-requisitos listados, é
o que apresenta a melhor

relação custo-benefício
Preço: 90 reais

Um espaço de 16 Kb

Com ele, os alunos
podem explorar sozinhos as muitas funções disponíveis

Não vale a pena gastar
em calculadoras com recursos avançados
no ensino fundamental. Para os
conteúdos aprendidos nesse período, as
quatro operações básicas e os cálculos
de porcentagens - existentes em
qualquer calculadora - são suficientes

HP 9s, da Hewlett-Packard. Das
calculadoras disponíveis no mercado, os
especialistas consideram essa a mais
fácil de usar. Além disso, ela é capaz de
fazer cálculos avançados, que também
servem para a matemática ensinada nas
disciplinas da faculdade
Preço: 80 reais


