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Candidatos da Fuvest que par-
ticiparamda segunda fase e
não foramchamados têmho-
je e amanhã paramanifestar
interesse por vagas remanes-
centes. Sete postos estarão
abertos entre 9h e 16h para as
inscrições. A lista da terceira
chamada sairá no dia 16 de
março e a da quarta, no dia
21. No ano passado, 457 candi-
datos foram chamados para
as vagas remanescentes.

OBritishCouncil está trazendo
algumasdasmais renomadas
universidadesde Londres com
cursosda área deartes para
encontros comestudantes no
Brasil. AUniversity ofEast Lon-
don recebeos interessados dia
13noRio e 14, emSãoPaulo.
OLondonCollege of Fashion
recebedia 15, noRio. Informa-
ções para inscrições pelo site
www.britishcouncil.org.br e
pelo☎ (0xx11) 2126-7560.

Osministros daCiência e Tec-
nologia edaEducação anun-
ciamhoje os ganhadores da
OlimpíadaBrasileira deMate-
mática dasEscolasPúblicas
(OBMEP)de2006.Alunos e
professores receberãomeda-
lhas e bolsas de iniciação cien-
tífica. Instituições serãopre-
miadas combibliotecas e qua-
drasde esporte. Cerca de
14,15milhões deestudantes e
32.603escolas participaram.

Notas

AComissãoparaVestibulares
daUnicampestá convocando
candidatosque fizeramase-
gunda fase, que não forameli-
minadospor nota zero enão
tenhamsido convocados, para
quemanifestemseu interesse
por vagas remanescentes. In-
formações e adeclaraçãode
interessepodemser obtidas
entre osdias 16 e 19demarço,
por via eletrônica, na página
www.comvest.unicamp.br.

Ajudar o estudante que está se
preparandopara fazer vestibu-
lar – daorganização dos estu-
dos à escolha de umacarreira
– é a proposta do evento que
acontece nodia 31 demarço
na FaculdadeSantaMarcelina,
emSãoPaulo, promovido pelo
portal educacional “sejabixo”.
Informações e inscrições pelo
sitewww.sejabixo.com.br/pre-
parese. A taxa de inscrição
individual custaR$20.

228,4pontos

foi amédia dos alunosde 8.ª
série da rede estadual deSão
Paulona prova de língua
portuguesa em2005do
Saeb, contra 265,2 em 1995

JoséSerra
Governador deSP
“Defendoque se
memorize a tabuada,
umacoisaque saiu de
moda. Émemorex”

Inscriçõesparavagas
remanescentes

Emilio Sant’Anna

Aredede211 escolasdoServiço
SocialdaIndústria(Sesi)noEs-
tado de São Paulo sofrerá um
amplo processo de reformula-
ção neste ano.
Asmudançaspassamporini-
ciativas como a reestruturação
de 30 escolas em 27 cidades do
interior paulista, anunciadas
na última semana, à criação de
5milvagasdeensinofundamen-
talemperíodo integral, abertas
neste ano.
Asoutrasnovidadessãooen-
sinomédio em todas as escolas
darede, implantaçãode labora-
tórios de informática e ensino
médio articulado com o ensino
técnico oferecido pelo Serviço
Nacional de Aprendizagem In-
dustrial (Senai).
Na semana passada, o Sesi
anunciou um investimento su-
perioraR$120milhões–R$105
milhões só com infra-estrutura
doscentrosdeensinoepelome-
nos R$ 15 milhões em equipa-
mentos para a ampliação des-
sas 30 escolas. “Fizemos um
diagnósticoeidentificamosque
elaspoderiamestarmelhor ins-
taladas”, diz Paulo Skaf, presi-
dente da Federação das Indús-
trias do Estado de São Paulo
(Fiesp).
A primeira cidade a ganhar
as novas instalações doSesi se-
rá Paraguaçu Paulista, na re-
giãodeMarília, interiordoEsta-
do. Ali, em uma área de 13 mil
m², doada pela prefeitura, será
construída uma escola com 12
salasdeaula, biblioteca, sala de
atendimento aos pais, quadra
poliesportiva, piscina e labora-
tório de informática.
A nova unidade deverá ser
inaugurada antes do final do
ano e terá capacidade para
maisdemilalunos,cercade480
porturno.Funcionarádesegun-
daasexta-feira,comaulasregu-
lares,eaossábados ficaráaber-
ta à comunidade. Apenas neste
projeto, o investimento será de
R$ 3milhões.

TAXAS
Outra mudança, no entanto,
causoupolêmicaereclamações
de sindicatos e associações de
trabalhadores. A partir deste
ano as escolas do Sesi passa-
ram a cobrar uma taxa de con-
tribuiçãoentreR$30eR$50de

seus alunos de ensino funda-
mental, e mensalidades de R$
250norecém-abertoensinomé-
dio. “Uma mensalidade em ou-
tras escolas pode ser 10a 20ve-
zesmaiordoqueataxaqueestá

sendo cobrada aqui”, diz Skaf.
O presidente da Fiesp expli-
ca que a intenção é ampliar as
turmas de ensino integral nos
próximosanos – em2009 serão
15 mil alunos. Ele diz que essas

taxas não cobririam nem mes-
mo as refeições servidas para
esses alunos. “A abertura de
turmasea implantaçãodoensi-
no integral precisam ter algum
tipo de contribuição”, diz.

Asfamíliascomrendimen-
to inferior a três saláriosmí-
nimos(R$1.050),noentanto,
estão isentas do pagamento.
“Estamos cobrando umape-
quenataxa,dequempodepa-
gar, por um serviço que vale
muitomaisqueisso”,afirma.

ESCASSEZ DE TÉCNICOS
Para o prefeito de Paragua-
çu Paulista, Carlos Arruda
Garms, a reestruturação do
Sesi em sua cidade trará be-
nefícios não só para os alu-
nos, mas também para toda
comunidade. Garms desta-
ca,noentanto,a importância
do ensino técnico combina-
do ao ensinomédio.
“Se você procurar um ad-
vogado, um engenheiro ou
umdentista emnossa região
você irá encontrar, mas na
área técnica profissionali-
zantenãovai encontrarmui-
ta gente”, diz.●
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Projeto multimídia busca reconquistar atenção do aluno
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Méxicoinstala lousadigital
em165milsalasdeaula

ALEX SILVA/AE

A partir deste ano, serviço oferece vagas integrais e ensino médio, mas agora cobra taxas

EDUCAÇÃO

Merlin John
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LONDRES

Provavelmente trata-se da mais
ousada, imaginativa e ambiciosa
implantaçãodetecnologianaedu-
caçãodomundo–acolocaçãode
lousasdigitais interativasem165
milsalasdeauladoensinoelemen-
tar público até o fim do ano, no
México. E a iniciativa poderá ser
estendidapara foradopaís, pois,
ao contrário das expectativas, o
Enciclomedia não é meramente
umprojetode lousa.
Raul Medina-Mora, o consul-

tor educacional por trásda idéia,
insistequeelanãosurgiudeuma
paixãopor lousasdigitais. Éuma
forma prática e comboa relação
custo-benefíciode fazer comque
alunos de 10 e 11 anos permane-
çamnaescola.Quandopassarem
paraosegundograu,seuprogres-
soseráacompanhadoanoaano,e
serãoaprimeirageraçãodecrian-

ças mexicanas a ter desfrutado
deumaeducaçãodigital.
Atéo finalde2008,devemser

concluídas 185mil turmas, o que
modificaráoensino,aaprendiza-
gemeocurrículode5milhõesde
crianças e 200 mil professores.
Por isso, o Enciclomedia é consi-
deradoomaiorprojetointerativo
deturmaescolardomundo.
“Estamosprojetandoumano-

vaformadeaprendizagememsa-
la de aula, que inclui crianças e
professores num espaço de ensi-
no radicalmente projetado”, diz
Medina-Mora. Ele é contratado
pelo Instituto Latino-Americano
daComunicaçãoEducacional(IL-
CE)pararepresentarinternacio-
nalmente o projeto e estabelecer
parcerias com outros países. As
mudanças são na sala de aula e
não no currículo, diz ele, pois
aprender é um “fenômeno so-
cial”. “Não nos concentramos no
indivíduo,masnaturmaescolar.”
“Sabemostambémqueapren-

deréumaexperiênciamultissen-
sorial. A sala de aula precisa ser
divertidanovamente.Aproveita-
mosa tecnologiaparaaprimorar
o processo de aprendizagempor
meio da multimídia. Temos que
ser melhores que a televisão e o
Nintendo, pois são com eles que
competimos”,diz.

Apesardodesafio sergrande,
oMéxico deu a partida comuma
vantagemsignificativa–ogover-
noéquempublicao currículo es-
colar. Enquanto os mentores da
política de Tecnologia da Infor-
maçãoedaComunicaçãonoRei-
noUnidoestiverampreocupados
em instalar tecnologia, treinar

professores e ajudar a estimular
oconteúdoparaenriqueceraex-
periênciaonline,ogovernomexi-
canojátinhaoásdobaralho:ocur-
rículo. Os professores já usavam
osmateriaisqueogovernoqueria
queusassem.
Foramcontratadosdesigners

para digitalizar o currículo intei-
roe ilustraros tópicoscomfotos,
trabalhos de arte, filmes, trilhas
sonoroas e animações, numa ca-
deia de multimídia. O propósito
foidarvidaanovoseantigosmun-
dosparaprofessoresealunos.
Arápidacriaçãodeumaplata-

formadetecnologiadetalmagni-
tude resultounodesenvolvimen-
tode relaçõescomoutrospaíses,
organizações e fornecedores.
Quandorepresentantesdogover-
nomexicanochegaramàfeirade
tecnologia Bett 2007, realizada
em janeiro, no Olímpia de Lon-
dres, foramrecebidosporvelhos
amigosdeorganizaçõesdoReino
Unido. Eles fecharam um dos
maiores acordos com a Micro-
soft, para a sua enciclopédia En-
carta, e outras transações com
fornecedores de conteúdo estão
sendopesquisadas.
Atarefaéenormeeabrangea

produçãomundial de lousas digi-
tais, cabeamento e comunica-
ções.“OMéxicotemumatopogra-
fia e uma geografia complexas”,
dizMedina-Mora. “Existemduas
grandes cadeias de montanhas,

compicosde5milmetros.”As
lousasdigitaisestãosendo ins-
taladas em salas de aula onde
antesnãohavianemtetoe em
comunidades nas quais não
existem estradas adequadas.
Eapenasumpequenonúmero
de escolas não tem a infra-es-
trutura necessária.Depois, há
umasériede línguasedialetos
nopaís, quedescreveasimes-
mocomo“pluricultural”.
Treinarosprofessoreséou-

trodesafio,masanecessidade
édiminuídapelofatodeocurrí-
culoseromesmoedequeamo-
tivação para a mudança é
maiornoMéxico doque, diga-
mos,noReinoUnido.
A avaliação inicial dos es-

tudantes antes e depois da
implantaçãodoprojeto –um
períodode seismeses–mos-
trou um aumentomédio nas
notasde1,68emfavordaEn-
ciclomedia.
Mas osmelhores efeitos vi-

rãocomosresultadosdanova
plataforma digital do México
para o ensino de inglês, algo
quesemprefoiconsideradodi-
fícil. “Tivemos que convencer
as criançasdequenãoapenas
épossível,mastambémdiverti-
doaprenderinglêsevamosini-
ciá-lasnoestudoda línguaain-
da bem pequenos.” As indica-
ções do primeiro piloto estão
parecendoboas.●
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NOVAFASE–SaladeauladeumadasunidadesdoSesi:mensalidade inéditaébaixaeajudaa financiarmelhorias, diz presidentedaFiesp
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211escolas
doServiço Social da Indústria
(Sesi) estão espalhadas pelo
Estado deSãoPaulo

130mil crianças
do ensino infantil aomédio estão
matriculadas nessas escolas

27cidades
do interior paulista terão suas
unidades doSesi ampliadas

R$ 120milhões
é o valor anunciado para o
investimento nesse projeto

ALEX SILVA/AE

‘A sala de aula
deve ser divertida
novamente’, diz
idealizador
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