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Além dos 50 mil alunos da Cultura Inglesa em São Paulo, a solução e-Campus será usada por 
mais de 1.300 professores da rede pública e 400 jovens cadastrados em projetos de inclusão 
digital. 
 
A Cultura Inglesa de São Paulo e a editora Macmillan Education anunciaram nesta terça-feira 
(29/04), o lançamento mundial do e-Campus, ambiente virtual de e-learning, para prática de 
inglês na Internet. 
 
O e-Campus, desenvolvido pela Macmillan especialmente a partir das necessidades da Cultura 
Inglesa, contém 1.600 recursos diferentes, que permitem aos alunos da instituição complementar 
o estudo da língua com exercícios e atividades interativas. O acesso ao programa pode ser feito 
pelo Web site da escola e é restrito aos alunos da instituição, que contam com um login e uma 
senha para entrar no ambiente. 
 
Atualmente, o e-Campus oferece mais de 700 exercícios, 75 testes, 90 explicações gramaticais, 
70 jogos, além de artigos diários do jornal inglês “The Guardian Weekly”. De acordo com as 
empresas, o ambiente foi exaustivamente testado antes de ser lançado. Enquanto uma equipe de 
20 editores, 53 autores e 40 engenheiros de software desenvolvia o produto no exterior, 20 
professores e 150 alunos da Cultura testavam o resultado no Brasil. 
 
“O e-Campus é o resultado de um trabalho iniciado pela Cultura há dois anos, quando decidimos 
fazer nosso próprio ambiente virtual, porque os produtos existentes não estavam em sintonia com 
os princípios pedagógicos e nossa metodologia”, conta Lorraine de Matos, gerente geral da 
Cultura Inglesa São Paulo. Antes de lançar o e-Campus, a instituição de ensino fez uma pesquisa 
com alunos selecionados para saber a percepção dos mesmos sobre o ambiente virtual.  
 
Além dos 50 mil alunos da Cultura Inglesa em São Paulo, o e-Campus será usado no País por mais 
de 1.300 professores da rede pública inscritos no programa de Educação Contínua, gerenciado em 
parceria pela Cultura Inglesa e pela PUC-SP. Além disso, 400 adolescentes e jovens do projeto de 
inclusão digital “Meninos do Morumbi” e do Lar Benção Divina, que têm aulas gratuitas de inglês, 
também terão acesso ao e-Campus.  
 
Lorraine explica que a instituição de ensino espera implantar o e-Campus em três filiais da Cultura 
Inglesa por semana. “Acredito que até o fim de 2004, teremos 120 mil usuários do e-Campus no 
Brasil”.  
 
A Macmillan, que investirá cerca de 4,5 milhões de libras - R$ 21 milhões - nos três primeiros 
anos de criação e desenvolvimento do projeto, já está oferecendo o e-Campus à uma ONG 
mexicana que treina professores públicos de segundo grau. “Vamos oferecer o e-Campus para 
grandes universidades da Europa e outras instituições com grande número de alunos, para 
justificar o alto investimento”, conta Chris Paterson, presidente da Macmillan Education. 
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