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ALFABETIZAÇÃO

Escola de SP oferece em
site proposta semelhante

Ricardo Brandt
CAMPINAS

Cerca de 62 mil estudantes fi-
zeram ontem a primeira fase
do vestibular da Universida-
de Estadual de Campinas
(Unicamp), que este ano redu-
ziu o número de redações de
três para dois. A prova tam-
bém tinha 48 questões objeti-
vas. Os candidatos disputam
3.444 vagas em 68 cursos da
Unicamp e dois da Faculdade
de Medicina de São José do

Rio Preto (Famerp). O índice de
abstenção foi de 7,64%.

O primeiro tema da redação
propôs que o aluno fizesse um
resumo de uma reportagem para

apresentar o ponto de vista do
texto “sobre a importância do
pessimismo em oposição ao oti-
mismo”. “O texto vai na contra-
mão do que temos visto na mídia

e nas redes sociais que é um ex-
cesso de valorização do otimis-
mo. Estamos valorizando o lado
bom dos pessimistas”, explicou
o coordenador executivo do ves-

tibular, Maurício Kleinke.
O segundo tema apresentava

uma reportagem sobre uma cer-
veja desenvolvida para cachor-
ros e outra tratando dos proble-
mas do consumo de álcool na
adolescência. O aluno deveria se
posicionar como um leitor indig-
nado com a matéria por não citar
o problema do consumo de bebi-
das entre menores. Ele deveria
escrever uma carta para o jornal
reclamando da publicação.

“Achei os dois temas meio fo-
ra da realidade. Esperava assun-
tos mais complexos”, afirmou a
estudante Alessandra Vieira, de
18 anos, que tenta vaga em Enge-
nharia da Computação.

“Foi uma questão inusitada,
que é cerveja para animal, mas
no fundo é para fazer um contra-
ponto com a questão do consu-
mo de álcool na adolescência”,
disse Kleinke. “Do ponto de vis-
ta acadêmico, os dois textos exi-
gem do aluno que ele tenha uma

habilidade de relacionar te-
mas não óbvios.” No dia 21 de
dezembro sai a lista de aprova-
dos para a segunda fase, que
ocorrerá de 13 a 15 de janeiro.

Para professores de cursi-
nhos, a prova foi mais simples
que a do ano passado. As reda-
ções receberam elogios, co-
mo o de Célio Tasinafo, dire-
tor pedagógico do Oficina do
Estudante. “O resumo e a car-
ta são gêneros comuns traba-
lhados na escola. Os alunos
não tiveram surpresa.”

Anglo e Etapa contestaram
três questões: no caderno Q e
Z, os itens 20, de biologia, e 43
e 44, de matemática. Este últi-
mo teria duas respostas.
“Uma distração como esta
não pode ocorrer”, disse Luís
Ricardo Arruda, do Anglo. /
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62 mil fazem 1ª fase do vestibular da Unicamp

Com aulas
digitais, nota
sobe até
30% no Rio
Educopédia oferece material de apoio a
professores e alunos de escolas municipais

GUSTAVO MAGUSSON/ESTADÃO

é quanto o governo federal investirá, nos anos de 2013 e 2014,
no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa
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Equipada. Aluna da escola Epitácio Pessoa carrega os notebooks usados na sala de aula

é a idade limite estipulada pelo MEC para que toda criança
esteja alfabetizada; avaliação nacional medirá conhecimento

Expectativa.
Estudantes
chegam para
a prova em
Campinas

Heloisa Aruth Sturm / RIO
Paulo Saldaña

O uso de tecnologia nas salas
de aula na cidade do Rio de
Janeiro começa a dar resulta-
dos. As 19 escolas que adota-
ram sistematicamente o uso
da Educopédia, plataforma de
aulas digitais, registraram no-
tas bimestrais de 20% a 30%
melhores do que o restante da
rede municipal.

O projeto, que inclui mate-
rial de suporte aos professo-
res, com planos de aula e jo-
gos pedagógicos, atinge par-
cialmente 75% das escolas da
rede, com uma frequência
que varia de uma escola para
outra. Pesquisa feita com os
alunos mostra que 75% deles
acreditam que suas notas me-
lhoraram por conta do uso da
plataforma.

O projeto, iniciado há três
anos, recebeu até agora um in-
vestimento de R$ 20,1 mi-
lhões. A maior parte, R$ 15 mi-
lhões, veio da Prefeitura. O
restante foi pago pelo gover-
no federal, principalmente
com bolsas para professores
que foram capacitados.

Segundo o subsecretário
municipal da Educação, Ra-
fael Parente, mentor da Edu-
copédia, cerca de 12 mil pro-
fessores já passaram por al-
gum tipo de capacitação da
plataforma, seja no modo pre-
sencial ou a distância.

O princípio de compartilha-
mento é essencial. A secreta-
ria se apropria de conteúdos
abertos, como vídeos e jogos –
sempre avaliados – e também

disponibiliza tudo que produz
na internet, gratuitamente, para
quem quiser usar. “A gente não
consegue produzir tudo de uma
vez, então primeiro faz uma bus-
ca para estabelecer parcerias
com o que tem disponível. A ten-
dência é que vamos continuar re-
visando e melhorando. Estamos
colocando um botão para que os
usuários possam fazer suges-
tões e críticas”, diz ele.

A Prefeitura investiu R$ 2 mi-
lhões na produção de conteúdo.
Outras cinco cidades já adota-
ram a Educopédia. “Os Estados
de Pernambuco e da Bahia de-
vem começar parcerias em bre-
ve. Mas 200 municípios acessam
a plataforma com frequência se-
manal”, diz Parente.

Em sala. Desde que passou a
usar a Educopédia, o aluno Pa-
blo Gomes da Silva, de 13 anos,
sentiu que passou a acompanhar
as aulas com mais atenção. “Dá
mais foco. Quando a gente está
falando fica menos concentra-
do, mais disperso.” Matheus Pe-
reira, de 15, concorda. “Antes eu
ficava muito desligado com as
conversas. Agora, deixamos isso
de lado.” As aulas de ciências são
as preferidas dos estudantes do
8º ano para usar a ferramenta.

Os dois são alunos da escola
municipal Epitácio Pessoa, no
Andaraí, zona norte do Rio. A uni-
dade foi uma das primeiras a im-
plantar a ferramenta em sala de
aula, há três anos.

Marco Giraldez Carrera, pro-
fessor de ciências e matemática
da turma, tem uma explicação:
“O material disponível é mais vi-
sual. Há uma série de vídeos mos-

trando, por exemplo, o funciona-
mento do sistema digestivo. Na
aula sobre o sistema nervoso, dá
para ver a sinapse funcionando”,
explica, entusiasmado.

A força da tecnologia é visível.
Como é comum ocorrer nas sa-
las de aula do 8º ano, o bate-papo
e as piadinhas entre os estudan-

tes são constantes quando o pro-
fessor entra na classe. De repen-
te os garotos, até então hiperati-
vos e falantes, ficam em silêncio,
quase hipnotizados.

É só ligar o computador que o
comportamento da turma mu-
da. As conversas paralelas quase
somem e dão lugar ao diálogo en-
tre alunos e professor. Mas nem
tudo está resolvido.

Os estudantes ainda enfren-
tam dificuldades para acessar o
conteúdo em sala, por proble-
mas de conexão na rede Wi-Fi. A
velocidade da internet diminui
sensivelmente quando todos os
netbooks são ligados. Nessa ho-
ra, é preciso ter muita paciência.
Enquanto os alunos esperam, o
professor aproveita para relem-

brar o último tema abordado.
Para a coordenadora pedagógi-

ca da escola, Carla Aida, a princi-
pal vantagem da Educopédia é
oferecer um conteúdo interati-
vo que pode ser adaptado às ne-
cessidades de cada classe.
“Quando as coisas são impostas,
cria-se muita resistência. O fato
de não ser obrigatório agrada a
alunos e professores, e todo
mundo se apropria da ferramen-
ta”, avalia.

Os alunos também podem
acessar todo o conteúdo da plata-
forma em casa. A estudante Ga-
brielle Xavier Fernandes, de 15
anos, costuma fazer alguns dos
exercícios na companhia do ir-
mão mais velho, que também
usa a ferramenta. “Quando es-

tou com dúvida em alguma
matéria, ele me ajuda usando
a Educopédia”, conta.

Para o professor Lindomar
Araújo, trata-se de “uma plata-
forma para dar autonomia pa-
ra o aluno, para vencer aquela
barreira delimitada pelo qua-
drado da sala de aula”.

Piloto. A escola é uma das 19
integrantes do projeto Giná-
sio Experimental Carioca
(GEC), da Secretaria Munici-
pal de Educação, onde os estu-
dantes acompanham as aulas
em período integral e os pro-
fessores são polivalentes, en-
sinando mais de uma discipli-
na e com um trabalho em regi-
me de dedicação exclusiva.

}

No primeiro ano com
apenas duas redações,
temas abordados
foram pessimismo
e alcoolismo juvenil

● Resultados

● Sem obrigação

No último sábado à tarde, às
16h20, o site da Escola Esta-
dual João Borges, no Tatuapé,
zona leste de São Paulo, indi-
cava que oito alunos estavam
online. Apesar de tímido, per-
to do número total de alunos
da escola, o número é simbóli-
co em um sábado à tarde de
tempo quente.

O portal da João Borges foi
criado por uma iniciativa da dire-
ção da escola. A Secretaria Esta-
dual de Educação não tem ne-
nhuma diretriz nesse sentido. O
vice-diretor, Valter Pedro Batis-
ta, explica que a escola usou ver-
ba que chega à unidade via Asso-
ciação de Pais e Mestres (APM)
para viabilizar o portal. “Quem

alimenta é o professor, que tam-
bém aprende a ser tutor”, diz Ba-
tista, que é professor de Filoso-
fia. “O objetivo é criar um espaço
para que os alunos possam de-
senvolver conteúdo.”

A ideia de desenvolver o portal
veio da percepção do comporta-
mento dos jovens. A maioria pas-
sa mais tempo na frente do com-
putador, conectado na internet,
do que fazendo outras ativida-
des. Era importante, portanto,
encontrá-los ali.

Em um curso da Rede São Pau-
lo de Formação Docente, do go-

verno do Estado, Batista apre-
sentou como trabalho de conclu-
são de curso a implementação
da ferramenta. “Precisamos ain-
da tirar o medo que alguns pro-
fessores têm da internet.”

O site abriga o Espaço Virtual
de Aprendizagem, apelidado de
EVA, que traz tarefas escolares,
cursos livres, uma biblioteca vir-
tual e também o calendário de
aulas e avaliações. “É importan-
te que a família possa no mínimo
se organizar para quando o alu-
no precisa faltar”, diz Batista.

Os alunos têm aprovado a fer-

ramenta, apesar de exigirem
mais. “Tem muitas coisa interes-
santes, eu sempre acesso. Mas
ainda precisa se tornar um site
melhor, um ambiente mais le-
gal”, diz o aluno Paulo Henrique
Bertelli Berger, de 18 anos.

O projeto está sendo melhora-
do e há planos de aumentar sua
abrangência – como tornar o con-
teúdo acessível por celular. “Os
alunos de hoje não largam o celu-
lar. Em vez de tirar o telefone do
aluno, ele pode fazer as tarefas
pelo aparelho”, diz a diretora,
Claudete de Paula.

A direção sonha ainda em
criar um estúdio na escola pa-
ra gravar as aulas e colocar na
internet. “O aluno poder assis-
tir em casa seu próprio profes-
sor tem um sentido diferen-
te”, diz Batista.

O trabalho da direção da es-
cola não tem passado desper-
cebido. No último Índice de
Desenvolvimento da Educa-
ção Básica (Ideb), a João Bor-
ges ficou em primeiro lugar
na cidade de São Paulo no ci-
clo 2 do ensino fundamental
(de 6º ao 9º ano). / P.S.

7,4
foi a nota média das turmas do
6º ano experimental – aquelas
que adotam a Educopédia e
têm aulas em tempo integral –
no 3º bimestre nas avaliações
de matemática

5,7
foi a média da rede em
matemática no 6º ano

7,2
foi a média no 3º bimestre
em redação das turmas
do 6º ano experimental

5,6
foi a média da rede, como um
todo, em redação no 6º ano

13%
é a taxa média de reprovação
da rede municipal do Rio de
Janeiro do 6º ao 9º ano

4%
foi a taxa de reprovação dos
alunos do 6º ano experimental

R$ 20,1 mi
é o total de investimentos
que a plataforma recebeu
até agora. A maior parte
veio da Prefeitura do Rio

12 mil
professores passaram por
algum tipo de capacitação
com a Educopédia

CARLA AIDA
COORDENADORA PEDAGÓGICA DA
ESCOLA EPITÁCIO PESSOA
“O fato de não ser obrigatório
agrada a alunos e professores,
e todo mundo se apropria
da ferramenta”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 nov. 2012, Primeiro Caderno, p. A16.




