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SUSTENTABILIDADE

CURSOS OU APERFEIÇOAMENTOS DE CADA 
MEMBRO DA FAMÍLIA:

VALORES
EM TRAVESSIAS

QUANTO VALE CADA PASSO DO PROJETO

Fonte: Coordenação Social do Governo de Minas Gerais

Matrícula no ensino fundamental

Matrícula no ensino médio

Matrícula no ensino superior

Conclusão do ensino fundamental

Conclusão do ensino médio

Passagem de ano direto

Passagem de ano com recuperação

Frequência mensal de 90% na escola

Entrada em curso de alfabetização (15 a 29 anos)

Conclusão do curso de alfabetização (15 a 29 anos)

Conclusão do curso de qualificação profissional

Conclusão do curso técnico de formação profissional

Assinatura de contrato de trabalho formal, desde que 
seja o pai, a mãe ou outro responsável pela família

Assinatura de contrato de trabalho formal, desde que 
tenha mais de 18 anos e não seja o pai, a mãe ou outro 
responsável pela família

Matrícula  no curso de alfabetização

Conclusão do curso de alfabetização
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QUARTA-FEIRA

GESTÃO

Um cenário de estudos
na palma da mão
Está mais do que na hora de a educação e a tecnologia se
unirem em todas as suas possibilidades em prol de um
mundo melhor. Quem se lembra das imensas dificulda-
des que um aluno encontrava para realizar uma simples
pesquisa sem o auxílio da tecnologia? Hoje, a tecnolo-
gia nos propicia agilidade, constância, incluindo o aces-
so ao conteúdo diretamente da palma da mão.

Se olharmos para os estudantes de anos atrás, a apre-
sentação de um seminário sobre um determinado assun-
to histórico envolvia a pesquisa em mil e um livros e vi-
sitas às bibliotecas para que as informações saíssem
completas. O processo demandava muito tempo de de-
dicação, com horas que poderiam ser utilizadas para o
estudo e a produção de outras matérias.

A tecnologia aliada à educação veio para auxiliar e fa-
vorecer um novo cenário. Por que não proporcionar ao
aluno a possibilidade de utilizar aquilo que ele está mais
do que acostumado a manejar em casa? Computadores,
videogames, televisores, celulares, todas as tecnologias
mais do que depuradas pelos jovens de hoje.

Por que não propiciar
aos alunos que utilizem
os tão familiares apara-
tos tecnológicos para ad-
quirir o conhecimento
necessário? Coloque um
livro e uma apostila no
computador e confira o
aumento na velocidade
da absorção de conheci-
mento. Integre a educa-
ção às tecnologias pre-
sentes. O abismo entre a
tecnologia e a educação
deve ser reduzido e vis-
to como uma ponte para
o conhecimento crescer
mais rapidamente no
campo educacional.

Algumas empresas e instituições já perceberam as
facilidades da integração desses dois mundos. Livros,
apostilas, videoaulas e até entretenimento estão sen-
do embarcados em computadores e notebooks. Sim-
ples, acessível e ágil. Todo o conteúdo está ali. Claro
que existe a internet, que também permite que as pes-
quisas sejam vastas e profundas, mas permitir o aces-
so à internet livremente na escola não é um fator que
contribui para concentração, foco e atenção e, infeliz-
mente, ainda há muitos lugares do Brasil que não con-
tam com a web.

Mais ainda: que tal fazer aquela aula de inglês enquan-
to se dirige para a escola? Tudo direto do aparelho celu-
lar? Não existe mais a dificuldade em obter recursos,
fontes, embasamento.

Tablets e smartphones são as realidades da mobilida-
de. Pessoas conectadas, alunos conectados, conheci-
mento e conteúdo, tudo interligado. Todos aqueles vo-
lumosos livros e pesadas apostilas dentro de apenas um
aparelho, ao alcance da palma da mão. São milhares de
livros, vídeos, revistas, testes, músicas, entre outros di-
versos métodos de entreter e auxiliar no ensino.

Em apenas um pequeno aparelho, que pode ser facil-
mente manejado e transportado, há um mundo de co-
nhecimento, um universo de oportunidades de apren-
dizado. Há que se chamar atenção para algo: as ferra-
mentas estão aí, cabe às empresas, aos fabricantes de
computadores e plataformas móveis atentar para algo
que só contribui para a evolução da educação, inclu-
são digital e social.

Literalmente, as decisões e os acesso educacional po-
dem estar na palma da mão. ■

Fotos: Divulgação

Em apenas um
pequeno aparelho,
que pode ser
facilmente
manejado e
transportado,
há um mundo
de conhecimento,
um universo de
oportunidades
de aprendizagem

WLADIMIR
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Sócio-diretor da TSP, empresa
que lançou o Mega Play Box,
de conteúdo educacional

Escolade Itinga,um dos
municípios contemplados:

níveldeprivaçãodeeducação
emfamíliascarenteséde60%
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 2, 3 e 4 set. 2011, Primeiro Caderno, p. 15.
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