
Estudantes de outras cidades assistem aulas em tempo real 
 
Convidado pela organização para dar aulas de física, Ricardo Luis de Almeida trabalha há mais 
de 15 anos com vestibular e diz que a iniciativa é um exemplo a ser seguido. 
 
Vivi em uma época em que o ensino público era uma maravilha e vi isso acabar avalia o 
professor. Agora, o modelo está aí, temos toda uma tecnologia pronta para usar e temos que 
usar. 
 
Segundo Ricardo, o laptop que fica em sala durante a aula e conectado à internet e os alunos 
das escolas das outras cidades enviam e-mails durante as sessões, tirando dúvidas e elogiando 
as aulas. 
 
A idéia é aproveitar as várias -maneiras que este kit multimídia proporciona para engrandecer 
o aluno do ensino público. A gente quer ajudar o sistema a funcionar acrescenta. 
 
O professor de geografia, João Felipe Ribeiro, não se inibe com as câmeras dentro da sala de 
aula e confia no uso da tecnologia na educação. 
 
É muito interessante o uso da tecnologia. Na última aula, por exemplo, chegou um comentário 
sobre a matéria que eu estava passando de um aluno de outra escola relata João. É frio? É. 
Mas é apenas uma questão de adaptação. 
 
Segundo o professor Ricardo Luis, a participação no projeto não é obrigatória e o aluno que 
não comparecer tanto às aulas presenciais, quanto aos colégios que receberem às aulas via 
satélite, não irá receber falta ou qualquer advertência. A procura, porém, tem sido grande. 
 
Já teve até briga para assistir às aulas - acrescenta. 
 
De acordo com o subsecretário Júlio da Hora, a Secretaria fez um programa piloto do Projeto 
Novo Enem em 2008. 
 
Fizemos um pré-projeto no ano passado, mas não utilizamos a tecnologia e não conseguimos 
atingir a todos - conta Júlio, garantindo a continuação do pré-Enem no ano que vem, em mais 
escolas e em um período maior. 
 
O Projeto Novo Enem deve ir até dia 2 de outubro, véspera das provas. O curso, porém, pode 
ser estendido devido ao recesso escolar causado pela epidemia da Gripe suína em julho. 
Segundo os professores do programa, a duração do pré-Enem vai depender da data em que as 
provas ocorrerão. 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 31 ago. 2009, Primeiro Caderno, p. A16. 
 
 
 
 


