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Mundo virtual exige hora extra

Olimpíada de Português quer mobilizar
9 milhões de alunos de escolas públicas

Recursos
digitais
ajudam a
ensinar

INOVAÇÃO

Tecnologia melhora a comunicação
entre professores e estudantes

Luísa Alcalde
Mônica Pestana
JORNAL DA TARDE

A lousa e o giz foram deixados
de lado em muitos colégios par-
ticulares de São Paulo. Agora a
liçãoéprojetadaemlousasinte-
rativas. No lugar de cadernos,
laptops com tecnologia sem fio
tomam as salas de aula.

Para estimular o interesse
dos alunos, cada vez mais pro-
fessoresusamatecnologiaefer-
ramentas da internet, como
twitter (rede social), blogs, por-
tais, chats (bate-papo virtual) e
e-mails para transmitir o con-
teúdo das aulas.

A inclusão de recursos digi-
tais nas escolas ajuda a aumen-
tar a comunicação entre estu-

dantes e professores, incentiva
aparticipaçãonasatividadeses-
colares e proporciona benefí-
cios na aprendizagem. A essas
conclusões chegou a professo-
ra Lina Maria Braga Mendes,
autora da pesquisa Experiên-
cias de fronteira: os meios digi-
tais em sala de aula, defendida
recentemente como disserta-
ção de mestrado da Faculdade
de Educação da Universidade
de São Paulo (USP).

Durante três anos ela anali-
sou a implementação de blogs
em projetos desenvolvidos por
turmas de ensino fundamental
docolégioÍtaca,noButantã,zo-
na oeste da capital, onde lecio-
na português. “Conclui ainda
que essas ferramentas aumen-
tam o tempo das aulas, geral-
mente de 50 minutos, porque o
professor interage de casa com
os alunos sobre as dúvidas que
eles venham a ter na hora de fa-
zer as tarefas”, afirma Lina. “O
contato passa a ser também fo-
ra da sala de aula.”

Mas, segundo ela, de nada
adianta as escolas adquirirem
osequipamentosseosprofesso-
res não tiverem formação para
usá-los. “É o mesmo que deixar
o aluno em frente a uma TV”,
compara. “Não adianta dizer
quenãoaceitapesquisa doGoo-
gle se todo o mundo faz. O pro-
fessor tem de orientar como se
faz uma boa pesquisa em sites,
a buscar mais de uma fonte de
informação, a descartar a pri-
meira resposta”, explica Lina.

“Osalunospraticamentenas-
cemsabendousarcomputador,
celular e nada mais natural do
que os professores passarem a
usar os recursos digitais para
melhorar o aproveitamento da
disciplina”, acredita.

De acordo com a pesquisado-
ra, o uso do computador incre-
menta as aulas porque agrega
imagem e movimento. “Isso faz
com que os alunos prestem
mais atenção e saiam do espaço
imaginário, intangível, para o
real e visível.”

Asmudanças verificadasnas
colégiosparticulares,entretan-
to, não ocorrem na rede públi-
ca. No Estado, escolas em Hor-
tolândia são as únicas a ter lou-
sas digitais em fase de teste.
Nasescolas municipaisda capi-
tal, há programas para a inclu-
sãodigitalemandamentocomo
o Programa de Informática
Educativa, que fornece equipa-
mentos e orientações aos pro-
fessores e alunos. ●

Incluídos no preço: Passagem aérea, transporte aeroporto/hotel/
aeroporto, hospedagem no hotel Rieger com café da manhã,  passeio
aos principais pontos turísticos da cidade e completa assistência da
equipe CVC. À vista R$ 450, Preço para saídas de março a junho.

Camboriú
Roteiro de 4 dias 3 noites
Saídas às quintas-feiras

10x sem juros e sem entrada R$ 45,

Roteiro de 8 dias 7 noites
Saídas aos sábados e domingos

10x sem juros e sem entrada R$ 97,
Incluídos no preço: Passagem aérea, transporte aeroporto/
hotel /aeropor to, hospedagem no hotel Residence Praia
co m c a f é  d a  m a n h ã ,   p a s s e i o  a o s  p r i n c i p a is  p o nto s
turísticos da cidade e completa assistência da equipe CVC.
À vista R$ 970, Preço para saídas de março a junho.

Natal
Roteiro de 8 dias 7 noites
Saídas aos sábados

10x sem juros e sem entrada R$ 86,
Incluídos no preço: Passagem aérea, transporte aeroporto/hotel/
aeroporto, hospedagem na Pousada Raisis com café da manhã,
passeio pela cidade e completa assistência da equipe CVC.
À vista R$ 860, Preço para saídas de março a junho.

Itacaré

A bordo do navio CVC Imperatriz com sistema tudo incluído.
Promoção: 2o passageiro GRÁTIS. Saída de Santos, visitando Búzios
e Praia Privativa. Preço por pessoa em cabine dupla interna cat. L, já
aplicada a promoção de 2o passageiro GRÁTIS. À vista R$ 440,

Cruzeiro Marítimo
Roteiro de 4 dias 3 noites - Saída 17/março.

10x sem juros e sem entrada R$ 44,Incluídos no preço: Passagem aérea, hospedagem em apto. quadrúplo 
com café da manhã, transporte aeroporto/hotel/aeroporto,  ingressos
para os parques Magic Kingdom, Epcot, Disney´s Hollywood Studios,
Animal Kingdom, Universal Studios, Islands of Adventure e Sea World,
1 tour compras, 1 jantar no Planet Hollywood e seguro-viagem.
À vista R$ 4.032, Base US$ 2158, Preço para saída em março.

Orlando Reino da Magia
Roteiro de 10 dias 9 noites - Saídas diárias

8x sem juros e sem entrada R$ 504,

Atendimento nas lojas diariamente, das 9 às 20 horas, nos shoppings, das 10 às 22 horas, ou no seu agente de viagens.
São Paulo Capital: 
Paraíso .............................2146-7011
Aclimação .........................2362-7780 
Alphaville ..........................4191-9198
Anhanguera-Extra ..............3831-1312
Aricanduva Shop. .............2728-2626
Brooklin ............................5532-0888
Campo Limpo Shop. .......... 5513-8484
Center Norte Shop. ...........2109-2611
Central Plaza Shop. . .........2914-3355
Eldorado Shop. ................3815-7878

Faria Lima  .......................3031 3106 
Ibirapuera Shop. ..............2108-3500
Jabaquara-Pão de Açúcar.....5015-7933
Jaçanã-Sonda ...................2243-2020
Jardim Sul Shop. ..............2246-0444
João Dias-Extra .................5851-0035
Light Shop. ......................3255-5323
Market Place Shop. ..........2135-0777
Morumbi Shop. ................2146-7200
Pátio Higienópolis Shop. ......3667-8622

Penha Shop. ....................2135-0700
Plaza Sul Shop. ................2105-7600
Raposo Shop. ...................2109-0199
Santa Cecília ....................2367-2853
Santa Cruz-Shop. Metrô......5571-7100
São Judas .........................2858-0599
Shopping D .......................3313-8340
SP Market Shop................2103-1900
Vila Gomes Cardim ...........2225-2587
Vila Carrão-Sonda.............2362-8978

West Plaza Shop. ..............2117-2888
Grande São Paulo: 
Diadema Shop. ................4057-8600
Guarulhos-Bonsucesso ......2498-6022 
Guarulhos Shop. ...............2425-0533
Osasco Plaza Shop............3652-3600
Osasco Shop. União..........3652-1600
Ribeirão Pires ...................4828-1868
Santo André-Centro ...........2191-8700
Santo André Shop. ABC ......2105-6100
Suzano Shop. ...................2148-4600

São Paulo Interior: 
Bragança Paulista .............4034-3020
Campinas-Centro ..............2102-1700
Campinas-Extra Abolição ........ 3271 2004
Campinas Shop. ...............3229-8899
Campinas-Shop. Galleria ......3206-0343
Caieiras    .........................4442-3114
Ibitinga .............................3341-8210
Indaiatuba ........................3318-1000
Itapetininga ......................3373-2144
Itupeva-Outlet Premium .....4496-7111

Jaboticabal Shop. ............3203-3008
Jaú Shop. .........................3622-0288
Jundiaí Paineiras Shop. ..... 3395-3688
Limeira Shop. ...................3404-8899
Marília Aquarius ................2105-3888
Matão ...............................3382-2771 
Mogi Mirim .......................3814-6060
Piracicaba ........................3433-9066
Piracicaba Shop. ..............3413-5557
Praia Grande-Litoral Plaza .....3491-8000
Plaza Shopping Itu ............4022-7275
Ribeirão-Novo Shop.  ...........2101-6400

Rio Preto-Centro ...............2137-5910
Rio Preto Shop. ................3121-1450
Rio Preto-Plaza Avenida ....2137-0070
Salto .................................4602-2022
Santa Bárbara-Tivoli  ........3626-5553
São Carlos-Iguatemi..........3307-8686
S.J Campos-Center Vale.....2139-6700
Sumaré .............................3883-8888
Taubaté Shop. ..................3411-5000
Vinhedo  ...........................3876-3788
Litoral Plaza Shop .............3491-8000

Aproveite nossas ofertas para os melhores destinos e viaje agora.

BAIXA TEMPORADA
GRANDES PROMOÇÕES

Acesse cvc.com.br e veja a loja CVC ou o agente de viagens mais perto de você. Prezado cliente: Os preços publicados são por pessoa, com hospedagem em apartamento duplo, saindo de São Paulo. Preços calculados com base no câmbio do dia 22/2/2010 US$ 1,00 = R$ 1,88, e € 1,00 = R$ 2,55, estando,
portanto, sujeitos a variações e serão recalculados no dia da compra. Taxas de embarque cobradas pelos aeroportos e portos não estão incluídas nos preços. Preços válidos para compras realizadas até um dia após esta publicação. Oferta de lugares limitada e reservas sujeitas a confirmação. Crédito sujeito a aprovação. Foto ilustrativa.

Incluídos no preço: Passagem aérea, transporte aeroporto/hotel/
aeroporto, hospedagem no hotel Marriott Casamagna categoria Gran
Luxo com café da manhã , passeio pela ilha e seguro-viagem. À vista
R$ 2.590, Base US$ 1.378, Preço para saídas 11, 15, 17, 18, 22, 23, 24 e 
25/ março.

Cancún
Roteiro de 7 dias 6 noites - Saídas diárias

5x sem juros  .................................. R$ 518,

LOUSADOSÉCULO21–NaEscolaCidadeJardimPlyPen,ummonitor substitui oquadronegro, eosestudantesacompanhamaulacom laptops

●●● Alimentar blogs, redes so-
ciais, responder e-mail de alunos
e estar por dentro do dinamismo
do universo eletrônico faz parte
das atividades de muitos profes-
sores de universidades e escolas.
A remuneração por esse trabalho
– que se desenvolve frequente-
mente fora das escolas – está
sendo reivindicada na campanha
salarial deste ano dos professo-
res da rede particular.

De acordo com Celso Napolita-
no, presidente da Federação dos
Professores do Estado de São
Paulo (Fepesp), a tecnologia é

um dos diferenciais que levam os
pais a escolher determinada esco-
la. “Preparar aula hoje inclui es-
tar nas redes interativas”, diz.
“Mas o professor não foi instruí-
do para isso, ele teve que se virar
sozinho, comprando computador
e se preparando.”

Como o salário do professor é
calculado por hora-aula, tais ativi-
dades não são pagas ao docente.
Caso a reivindicação da classe
seja aceita, o próximo passo, se-
gundo Napolitano, é discutir co-
mo será feito o cálculo do paga-
mento extra. ● L.A. E M.P.

WERTHER SANTANA/AE

O Ministério da Educação e a
Fundação Itaú Social lançam
amanhã a segunda edição da
OlimpíadadeLínguaPortugue-
sa – Escrevendo o Futuro.

A meta do concurso este ano
é atingir a participação de 9 mi-
lhões de estudantes de 80 mil
escolas públicas de todo o País.
A primeira olimpíada, realiza-
da em 2008, conseguiu envol-

ver 6 milhões de alunos.
O concurso premia 15 estu-

dantes em 3 categorias: poesia,
memóriaeartigodeopinião.Po-
dem se inscrever alunos a par-
tir do 5º ano do ensino funda-
mentaledo2ºe3ºanodoensino
médio. Os professores e escolas
dosestudantesvencedorestam-
bém são premiados.

As inscrições vão até 14 de

maio e são gratuitas.
O programa foi criado em

2002 pela Fundação Itaú So-
cial, com o objetivo de ampliar o
domíniodoidiomaeacapacida-
dede expressão por meio da lei-
tura e da escrita das crianças e
adolescentes. O projeto foi ado-
tadopeloMECem2007etrans-
formado em política pública.

O modelo da olimpíada é bia-

nual, sendo os anos ímpares
dedicados à formação dos
professores e os anos pares,
aos prêmios.

Na etapa de premiação,
são organizadas oficinas de
leitura e escrita, realizadas
pelos professores em sala de
aula, com a utilização do ma-
terialdeapoiodistribuídope-
la organização da olimpíada.

Os interessados em parti-
cipar tem de comunicar seus
professores, que deverão
preencher a ficha de inscri-
ção.Oscamposrelativosàes-
cola deverão ser preenchi-
dos pelo diretor. ●
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 1 mar. 2010, Primeiro Caderno, p. A17.




