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SOFTWARES:Nãohámágicanos
doissoftwaresqueservemdeplata-
formaparaestebem-sucedidopro-
gramadereforçoescolar.Ambos
sãosimples,diretosnaexposição
dosconteúdosenasinstruções
paraexercícios,muitosdelesfeitos
emversõesenxutasdeeditorde
textoedata-shownoTrilhadeLe-
trasenoNúmerosemAção.Cada
softwareédistribuídoàsescolas
numCDacompanhadodeextenso
materialimpressodeorientação
doprofessorparaoplanejamentoe
aconduçãodasatividades.Aliás,
sehámágicanamelhoradodesem-
penhodosalunos,estánobompre-
parodosprofessoresparaasaulas.

“Atecnologianãoénadasemo
professorquesaibausá-la”,expli-
caSileneKuin,quecoordenaaca-
pacitaçãoparausodoTrilha.“O
softwareéumaferramenta,como
ogizeoquadro,queemmuitas
situaçõesdãocontadorecado.”A
questãoésaberusaratecnologia.

Desde2004,quandooprogra-
madereforçocomeçouasertesta-
do,professoresde89diretorias
regionaisdaSecretariadeEstado
daEducaçãopassaramareceber
treinamentoparaseremtutores
emsuascidades,formandooutros
professoresdeescolasinteressa-
das–equetenhampelomenos
dezcomputadores.Operíodode
testesserviutambémparacali-
brarmelhoroconteúdodossof-
twares,dando-lhesmaiordensida-
depedagógicaetornando-osmais
atrativosparaascrianças.

Afabricantedossoftwares,a
mineiraInfoEducacional,absor-
veuassugestõeseemplacouuma
boaencomendaparaesteano.Os
CDsdoTrilhavãopara1.178esco-
lasatender34.800alunoseos
Númerosvãopara1.104escolase
31.300,numcontratodeR$2,240
milhões–incluindolicenças.Em
2004,nafasepiloto,foramenvol-
vidas1.107escolasnototal.●D.M.

Quemfezaprovadasegunda
fasedo127ºExamedaOrdem
dosAdvogadosdoBrasil
(OAB)deSãoPaulo,ontem,
saiudasaladizendoomesmo
queReneMauad,23anos:“Es-
tavadifícil”.Haviaquatroper-
guntaseumaquestãoqueexi-
giaasoluçãodeumcaso.A
provacomeçouàs9horas.Os
candidatostiveramquatro
horaspararesolveroexame.
Estavaminscritas7.318pes-
soas,41,8%dototaldecandi-
datosdaprimeira faserealiza-
daestemês.Onúmeroésupe-
rioraos12,2%deaprovados
na1ªetapadoexamedemaio.

ComeçahojenoRecifeuma
exposiçãoitinerantesobrea
vidaeobradoeducadorPaulo
Freire,quepassarápor800
cidadesbrasileiras.Amostraé
partedoProjetoMemória
2005,daFundaçãoBancodo
Brasil, InstitutoPauloFreiree
Petrobrás.Aidéiaéresgatara
históriadepersonalidadesque
defenderamainclusãosocial
noPaísecontá-laaalunosde
escolaspúblicas.Apartirde
outubro,serãodistribuídos
videodocumentários, livrose
kitspedagógicossobreFreire,
mortoem1997,parabibliote-
caspúblicasdoPaís.

A Universidade Federal de
São Paulo (Unifesp) abre
hoje as inscrições para o
seu vestibular. Oscandida-
tosdevemseinscreverape-
naspela internetnossites
www.unifesp.brouwww.vu-
nesp.com.br.AtaxadeR$92
precisaserpagapormeiode
boletobancárioemqualquer
banco,entrehojee7deoutu-
bro.Os inscritosreceberão
pelocorreioocartãodecon-
vocação,comolocaldepro-
va.Ovestibularseránosdias
14,15e16dedezembro.Este
ano,aUnifesptemcincono-
voscursos:EducaçãoFísica,
Fisioterapia,Nutrição,Psico-
logiaeTerapiaOcupacional.
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Com tecnologia, ‘aula-castigo’
vira prêmio para os alunos
Uso de computadores e softwares especiais em aulas de recuperação estimula estudantes na rede estadual
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SUCESSO–AndréQuartaroli (D), de13anos, conseguiuse recuperar: “Cheguei a ter5notasvermelhas”

Filaechuvanoúltimodiade inscriçãonaFuvest
Instituição estima que 150 mil se inscreveram ontem no vestibular, que pode ter recorde de candidatos
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REFORÇOESCOLAR

DavidMoisés

Osalunos daEscolaAfizGebara
querem ficar de recuperação.
Desdeoanopassadoascrianças
da 5ª e da 6ª séries deste colégio
estadual em Capão Bonito, na
Grande São Paulo, deixaram de
caçoar dos colegas convocados
parao reforço escolar e começa-
ram a vê-los como privilegiados
quetêmaulasespeciaiscomcom-
putadores e softwares diverti-
dos.Amaioria excluída quase se
rebelou.Muitosplanejaramtirar
notas baixas, de propósito, para
entrarnasduasturmasde18alu-
nosquefazemoreforçoemmate-
máticae línguaportuguesa.
Mães batem à porta de dona

Renata, a diretora, para tentar
encaixarosfilhos.Afinal,osmeni-
noseasmeninasdarecuperação
estavamtirandonotasmelhores
nas provas regulares. André
Quartaroli, por exemplo, tinha
no ano passado um boletim san-
grento. “Cheguei a ter cinco no-
tas vermelhas, na faixa de 3 a 5”,
conta o garoto de 13 anos que
“nãosabiaescreverdireitoaspa-
lavras”.Oreforço foiparaele tão
estimulante que seu desempe-
nhochegouaultrapassarodeal-
guns colegas da 6ª série, levan-
do-oparaa7ªnesteano.
“Mas a melhora não aparece

sónasnotas,aparecetambémna
participaçãonasaulas,nainiciati-
va,nacriatividade”,dizadiretora
Renata da Rocha Silva. “O que
chamaatençãonoreforçoéoau-
mentodaauto-estimadosalunos,
o fimdanegatividade, e issoabre
espaçoparaaprendermais.”

RELAÇÃOMELHOR
O que há de especial no progra-
ma é a tecnologia aliada a uma
novaposturadoprofessor.“Hoje
competimoscomTVegamesea
tecnologia na sala de aula atrai o
aluno, faz com que ele comece a
querertrabalharcomamatemá-
tica,comaspalavras”,explicaSi-
leneKuin,quecoordenaotreina-
mentodeprofessoresparaore-
forço em língua portuguesa.
“Comos softwares, o professor
deixadeserumpassadordema-
téria e vira um mediador-esti-
muladordoaluno,arelaçãome-
lhoramuito.”

OProgramadeReforçoEsco-
lar com uso de Tecnologias, de-
senvolvidopelaFundaçãoparao
Desenvolvimento da Educação
(FDE) para a rede estadual pau-
lista, usa dois softwares: Trilha
deLetras, para línguaportugue-
sa,eNúmerosemAção,parama-
temática.Ambostêmmaisde30
atividades preparadas para dois
mesesdereforço.
Números em Ação desafia o

alunoajogarojogodavelhausan-
dosomaseausarumacalculado-
raquenãotematecla6,porexem-
plo.Econvidaainventarumsiste-
manumérico, comooromanoou
oarábico.“Oprogramaprivilegia
asestratégiasdecálculo, estimu-
laarepresentaçãomatemáticae,
principalmente,valorizaoconhe-
cimentoqueacriançajátem”,diz
WolgramMarialva,daFDE.
TrilhadeLetrascomeçacom

formasde apresentação pessoal
–entreamigosounumaentrevis-
taparaemprego–econduzatur-
ma à produção intensiva de tex-
tos.Ao longodasaulasosalunos
vãoproduzir desde histórias em
quadrinhosaté umarevista. “Às

vezes ficamos na apresenta-
ção pessoal por duas ou três
aulas, porque falar sobre si é
uma experiência importante
para crianças que normal-
mentesesentemdesvaloriza-
das”, diz Patrícia Soares, que
treina professores na região
deBirigüi.

GAME
Ossoftwaresestãosendousa-
dos, segundo Silene, onde só
ossoftwarespodemfazeradi-
ferença: em simulações, na
elaboração de projetos, nos
cálculos e registros, na escri-
ta e correção em grupo. Os
programas permitemerrar e
consertar tudomuitas vezes,
permitem ver uma germina-
çãoemritmoaceleradoetam-
bém desenvolver projetos
complexos.
EmCapãoBonito,ascrian-

ças usaram os conteúdos de
portuguêsematemáticapara
desenvolverumgameemque
os jogadores compram car-
ros – levando em conta até o
IPVA – e participam de uma
corrida. Dá para entender
por que os alunos do reforço
deixaramde faltar.
Aliás, alguns até cabula-

ramaulasregulares,masnun-
ca o reforço, dado sempre no
período oposto ao do horário
normal. A diretora Renata
compreende,masmantémas
normaseexigeesforçoemsa-
la de aula. Ela tambémgosta-
riaqueosrecursosdoprogra-
ma fossemoferecidos a todos
osseus2.240alunosdeensino
fundamental e médio, mas
acha que ainda vai levar “de
trêsacincoanos”paraqueas
aulasregularesfiquemtãoin-
teressantes quanto as do re-
forço.
Porenquanto,aescolacon-

tacom11computadorese tem
deselecionarentreosestudan-
tesapenasaqueles36quereal-
mente precisam de “algo
mais”paravencersuasdificul-
dades. A antiga diretora, Ma-
riaAparecidaAguiar,que ins-
tituiuoprogramanaescola,no
1º semestre, vê a experiência
comoum “teste para saber se
esteéumcaminhoqueaesco-
larealmentepretendeseguir”.
Atéagora,arespostaésim.●

VESTIBULAR

RicardoWestin

Longas filas debaixo de chuva
marcaram o último dia para a
inscrição no vestibular da Uni-
versidade de São Paulo (USP).
AFuvest, entidade responsável
pelo concurso, estima que 150
milvestibulandostenhamseins-
crito ontem. No domingo da se-
mana passada, 15mil já haviam
entregado suas inscrições.
Seaestimativa seconfirmar

– o número preciso sai hoje –,
esse será omaior vestibular da
história da USP, disputado por
165 mil estudantes. O recorde

atual é de 2002, quando se ins-
creveram 161mil.
O sinal de que o número de

inscrições poderia ser recorde
foi dado há dez dias, quando a
Fuvestdivulgouquehaviadado
a mais de 65 mil vestibulandos
carentes o direito de fazer as
provas sem pagar os R$ 97 da
inscrição.Noanopassado,obe-
nefício foi concedido a um nú-
mero bemmenor, 39mil.
Empartedos32postosdeins-

crição espalhados pelo Estado
deSãoPaulo,oscandidatostive-
ramde se enfileirar ao ar livre –
umproblema,jáqueontemhou-
ve chuva emvárias regiões.
O tempodeespera varioude

um oposto a outro. Em Santo
Amaro, zona sul da capital, o
atendimento foi imediato. No
Tatuapé, zona leste, por outro
lado, a espera passou de duas
horas – por causa da forte chu-
vanoiníciodatarde,aorganiza-
çãotirouos1.500vestibulandos
queaguardavamnafilaquecon-
tornava o quarteirão e os espa-
lhoupeloscincoandaresdopré-
dioondefoi instaladoopostode
inscrição. Em Ribeirão Preto,
interior do Estado, o tempo na
fila chegou a uma hora emeia.
No principal campus da

USP, a Cidade Universitária,
na capital, o movimento foi in-
tenso, com espera de 40 minu-
tos, emmédia. “Vim bem cedo,
mas havia gente demais. A fila
virava aesquina.Não tive cora-
gem de ficar”, disse Fernanda
CamposAlves,de17anos,vesti-
bulanda de Enfermagem. Ela
voltou por volta do meio-dia,
quando a fila estavamenor.
Os postos funcionaram tam-

bémnodomingodasemanapas-
sada,masomovimento foi rela-
tivamentepequenoporqueoMi-

nistério da Educação (MEC)
atrasouadivulgaçãodosnúme-
ros de inscrição do Exame Na-
cionaldoEnsinoMédio(Enem).
Como a nota do Enem pesa na
nota do vestibular da USP, a
maioria dos vestibulandos pre-
feriu esperar – oMECdivulgou
osdadosnaquarta-feira–eteve
só ontempara se inscrever.
Apesar de estar na internet,

muitos não conseguiramobter o
númerodoEnem.AFuvestinfor-
ma que, mesmo assim, eles não
ficarãosemapontuação.Osorga-

nizadores do concurso farão
umcruzamentodalistadeves-
tibulandoscomadoMEC.
Comoomovimento inten-

so já era esperado, a Fuvest
aumentou a quantidade de
funcionários.NaCidadeUni-
versitária, por exemplo, su-
biu de 17 no primeiro dia pa-
ra 45 ontem. Além disso, os
postos abriram uma hora
mais cedo, às 7horas, e só fe-
charam à noite, depois que
todososestudantesentrega-
ram seus formulários.

ÚLTIMACHANCE
Quem pagou a taxa de inscri-
çãomasnãoconseguiu se ins-
crever ontem ainda tem uma
chance.Afichapodeserentre-
guehoje,noInstitutodeMate-
mática, em São Paulo, das 10
às16h30.Éprecisopagaruma
taxa de R$ 10 no Banespa da
CidadeUniversitária.
Nesteano, o vestibularda

Fuvest oferece 10.247 vagas,
sendo 9.952 na USP. As de-
mais sãoparaaSantaCasae
aAcademiadePolíciadoBar-
roBranco. A primeira prova
será no dia 27 de novembro.
● Colaboraram: Brás Henri-
que eCamilaAnauate

é o número de cursos no País
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CHUVAE FILA –NaUSPLeste, vestibulandos tiveramde terpaciência

áreasparticiparãodoexame
em6denovembro,entreelas
Arquitetura,Letras,Biologia,
EngenhariaePedagogia
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