
Educação via satélite para o Enem 
Nara Boechat 
 
Novo sistema estende curso pré-vestibular a alunos de todo o estado do Rio de Janeiro  
 
Os estudantes da rede estadual de ensino do Rio de Janeiro ganharam uma nova ajuda para as 
provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano. Desde 17 de agosto, o Projeto 
Novo Enem, da Secretaria Estadual de f Educação, está levando reforço pré-vestibular a 92 
municípios fluminenses em apenas uma sala, com aulas de professores experientes, ao vivo e 
conectado à internet. 
 
O objetivo é melhorar o desempenho do aluno de escolas públicas nas próximas avaliações e 
ampliar o seu tempo de permanência na sala de aula. 
 
Segundo o subsecretário de Educação, Júlio da Hora, o Governo começou a identificar, uma 
falha nesta parte do ensino das escolas públicas, em comparação aos cursos dos colégios 
particulares e resolveram investir em algum projeto que pudesse melhorar a situação dos 
alunos. 
 
Sempre quisemos fazer cursos como os dos colégios particulares. O problema é que temos 
mais de mil escolas em todo o Estado. Com isso, pensamos em um método que pudesse 
atingir todo esse contingente e viesse complementar às aulas curriculares - relata. 
 
Com o apoio da Academia Brasileira de Educação, Cultura e Empregabilidade (Abece), as aulas 
ocorrem de segunda a sexta-feira, em um período de quatro horas, fora do horário escolar, 
chegando a 20 aulas por semana por cada turno(manhã, tarde e noite). 
 
No plano de estudos está a matriz de Competências e Habilidades do Enem: Linguagens, 
códigos e suas Tecnologias, Ciências Naturais e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas 
Tecnologias, Matemática e Redação. De acordo com a secretaria, professores de cursos pré-
vestibulares foram convidados para ministrar as aulas para cerca de 30 alunos presenciais e 
uma estimativa de 50 mil alunos, através do sistema digital de áudio e vídeo. 
 
Foram instaladas 500 antenas em todo o estado do Rio e, agora, a tecnologia via satélite pode 
conectar 500 escolas estaduais no reforço para o Enem. — acrescenta. 
 
A seleção dos colégios foi realizada de acordo com a proporcionalidade do número de alunos 
que freqüentam a série final do ensino médio por município. Já os alunos presenciais foram 
convidados a participar, com base na sua participação em sala de aula e seu desempenho 
escolar. 
 
Oportunidade de melhorar 
 
A estudante Hayra Manhães, de 17 anos, é aluna do Colégio Estadual Pedro Álvares Cabral, em 
Copacabana, e está prestando vestibular para Engenharia Química. Segundo Hayra, o grêmio 
da escolaestava selecionando os alunos mais aplicados e ela foi escolhida para participar do 
projeto. 
 
Ás aulas estão me mostrando uma conexão das matérias, o que é essencial para o Enem - 
relata. -Além disso, os professores são excepcionais. 
 
Débora Garcia, de 18 anos, do Colégio Estadual Souza Aguiar, acrescenta que "os professores 
cobram bastante o entendimento". 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 31 ago. 2009, Primeiro Caderno, p. A16. 
 
 
 
 




