
comparar a redução no número
de faltas. “Temos 650 estudan-
tes e todos os pais optaram por
receber as informações. Quem
não tem celular, dá o telefone
de algum conhecido”, diz.

A adaptação ao novo serviço,
no entanto, ainda é um desafio.
“Tivemos alguns percalços, co-
mo a mãe que chegou correndo
na escola porque recebeu um
SMS de que sua filha não tinha
ido. No final, a aluna estava na
aula”, conta Pastorello.

A escola também usa o siste-
ma para mandar informações so-
bre campanhas e reuniões. “Em
uma das escolas, a reunião da
APM (Associação de Pais e Mes-
tres) que, tradicionalmente, re-
cebe 14, 15 pessoas, recebeu 300
pais”, conta Pastorello. Em ou-
tra unidade, que teve baixa ade-
são — só 20% dos pais quiseram
receber SMS da escola —, a pre-
feitura começou um trabalho de
conscientização da importância
do acompanhamento familiar
do cotidiano escolar. ■

A Madis Rodbel, empresa
especializada na fabricação de
marcadores de tempo, começou
o projeto na Praia Grande em
2009. “A prefeitura já era nossa
cliente em equipamentos de
ponto e acesso e tinha uma
demanda por um serviço de
controle de entrada de alunos”,
explica Rodrigo Pimenta,
presidente da empresa.
A tecnologia para a criação
do coletor de dados biométricos,
o MD 5705, já existia. Foram
necessários apenas algumas
alterações de hardware
e software para se adequar
à demanda da rede de ensino.
Considerar um relógio por sala
foi uma das maiores inovações.
“Um controle só de entrada da
escola não garante que os alunos
estejam realmente na sala de
aula”, afirma Pimenta, que atende
ainda com sistemas tradicionais

de controle de alunos das
faculdades Uninove e FMU.
Outra inovação foi a possibilidade
de envio de mensagem de texto
(SMS) aos pais dos alunos.
O resultado do projeto piloto está
prometendo bons negócios para
a empresa. “Temos uma centena
de negociações em curso, entre
redes públicas e privadas”, conta
Pimenta. Entre as interessadas
estão redes da Bahia e Rio
Grande do Sul, que sofrem com
o problema da evasão escolar,
especialmente no ensino
fundamental, 1º ao 9º ano, onde a
frequência às aulas é obrigatória
por lei. O Ensino Médio, por sua
vez, só se tornará obrigatório a
partir de 2016. Pimenta explica
que o custo do software depende
do tamanho da escola, número
de classes e de alunos. Mas só
o leitor que é colocado nas salas
sai por R$ 1.500 cada um. R.O.

fotos Ricardo Saibun
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Tecnologias melhoram
escolas hospitalares
A educadora Amália Covic coordena há mais de 10 anos
um projeto de atendimento escolar a jovens de baixa
renda que passam por tratamentos médicos complexos.
É a Escola Móvel do Grupo de Apoio ao Adolescente e à
Criança com Câncer — Graacc, ligado à Universidade Fe-
deral de São Paulo (Unifesp). O serviço tem se mostrado
essencial para garantir o acesso de crianças e jovens à
educação básica ou a continuidade de seus estudos. Em
2000, quando a Escola Móvel começou a funcionar,
49% dos atendidos não estavam sequer matriculados
em escolas. Com o desenvolvimento do programa, o ín-
dice logo baixou para 7% e hoje está em 2,5%.

Nos últimos anos, tecnologias móveis como note-
books e iPads têm contribuído para o aprimoramento
do programa ao facilitar o aprendizado dos estudantes
pacientes. Os professores que os acompanham utili-
zam, por exemplo, simulações virtuais disponíveis na
internet para tornar menos abstratos conceitos da mate-
mática, física ou química. A leitura no iPad tende a can-
sar menos a criança ou o adolescente internado ou ape-
nas os textos e histórias ficam mais atraentes para aque-
les que não gostam muito de ler. Filmes e músicas aces-

sados na rede também
ajudam a incrementar
os aprendizados. Tudo
isso chega ao aluno em
tratamento hospitalar
na medida da sua cir-
cunstância: no setor on-
de ele faz a quimiotera-
pia, na enfermaria em
que está acamado após
uma cirurgia, na brin-
quedoteca ou em algu-
ma das unidades clíni-
cas integrantes do aten-
dimento. O professor, a
escola e as tecnologias
se movem nessa educa-
ção especial.

Mas no horizonte do atendimento escolar hospitalar
do Graacc está um sonho mais amplo: uma plataforma
que permita conectar os alunos internados à escola em
tempo real. Projetos nessa linha, conta Amália Covic, já
funcionam em países como Japão, França e Portugal com
recursos como o das videoconferências. O aluno interna-
do acompanha com seu professor hospitalar a aula que
acontece na escola. Tecnologicamente não haveria
maior empecilho para o sonho não fosse o fato de 92%
das crianças e jovens da Escola Móvel serem pacientes do
Sistema Único de Saúde (SUS), alunos da rede pública de
ensino e requerentes de uma educação especial que exige
formação adequada dos professores. Tudo somado, essa
pedagogia interativa almejada depende mais de uma polí-
tica pública que de ações isoladas de educadores que este-
jam à frente de algum projeto educativo em hospitais.

Enquanto a ação governamental nessa direção não se
concretiza, a Escola Móvel a articula do modo possível.
Ao receber um paciente, localiza a escola que ele fre-
quenta, envia à instituição e a seus professores informa-
ção sobre o câncer, seu tratamento e cuidados peculia-
res, e pede sugestões para a continuidade dos estudos
da criança ou adolescente. A escola indica o programa
pedagógico e a equipe do atendimento escolar do
Graacc faz ajustes de acordo com as condições do aluno
paciente. Se é inadequado para ele copiar textos, por
exemplo, a Escola Móvel garante a competência preten-
dida com outro tipo de exercício. O arranjo permite ho-
je, por mês, atendimento escolar a cerca de 130 crian-
ças e adolescentes. Com idades entre 4 e 23 anos, eles
estudam e se tratam ao mesmo tempo. ■

SEGUNDA-FEIRA

ECONOMIACRIATIVA

do diário de classe

LÉLIA CHACON
Jornalista e editora do
site e revista Onda Jovem,
do instituto Votorantim

1. Desde o início de
2010, alunos do 1º
ao 5º ano da Escola
Municipal Roberto
Mário Santini, na
Praia Grande (SP),
utilizam o controle
digital de presença
2. O equipamento
MD 5705 tem
capacidade para
comunicação em
tempo real de até
500 usuários
3. Informações
são mandadas
30 minutos após
entrada para
celular dos pais

No horizonte do
atendimento
escolar hospitalar
do Graacc está um
sonho mais amplo:
uma plataforma
que permita
conectar os alunos
internados à escola
em tempo real

pelo celular mensagens em tempo real sobre faltas dos filhos
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. 15.
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