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CONCENTRAÇÃO TOTAL
Em tempos de pandemia Curso Escreva 

inova e foca na redação dos principais 

vestibulares e no reforço de Português. P. 02

DIVULGAÇÃO

É HORA
Sebrae Rio lança uma série on-line e totalmente 
gratuita para ajudar pequenos empresários a 
alavancarem as vendas no período natalino. P. 02
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Educadora aposta em ensino 
humanizado para o vestibular
Educadora cria curso preparatório com acompanhamento psicológico dos alunos  

ARQUIVO PESSOAL

Elaine é formada em 
Letras pela UFRJ e 
tem mais de 20 anos 
de experiência

e crítica, mas também amplia 
discussões e temas a partir de 
aulas com professores espe-
cializados. (O curso) foi es-
sencial para a melhor orga-
nização do texto e inserção 
de repertório sociocultural.” 

Elaine explica que o dife-
rencial do curso é fazer um 
acompanhamento psicoló-
gico com os alunos para que 

Se antes as aulas on-line eram 
uma realidade de poucos es-
tudantes, desde o início da 
pandemia de Covid-19, o for-
mato se tornou cada vez mais 
presente na rotina dos brasi-
leiros. Mas, com o isolamen-
to social e os acontecimentos 
provocados pela doença se 
concentrar nos estudos não 
é tarefa fácil. 

Pensando em humanizar e 
facilitar o ensino à distância, 
a professora de Língua Por-
tuguesa e especialista em re-
dação, Elaine Antunes, criou 
o Curso Escreva, um prepa-
ratório com foco na redação 
dos principais vestibulares e 
no reforço de Português. Para 
a educadora, o sucesso na 
transição do ensino presen-
cial para o on-line não teve 
um fator predominante, mas 
sim um conjunto de medidas 
que atraíram os estudantes. 

“A primeira coisa que no-
tamos quando a quarentena 
começou, foi que os alunos 
estavam com o emocional 
totalmente desestabilizado, 
sem foco. Além disso, a mu-
dança drástica para o ensino 
remoto deixou muitos vesti-
bulandos desorganizados e 
perdidos. Era notório o fato 
de alguns jovens não estarem 
conseguindo separar o tem-
po de estudo do tempo livre, 
enquanto outros não conse-
guiam organizar as discipli-
nas e acompanhar as aulas 
on-line. Era tudo novo e sem 
qualquer orientação”, conta 
Elaine. 

Moradora do Recreio, Ma-
ria Eduarda Guimarães Wan-
derley, de 17 anos, estudante 
do 3° ano do ensino médio, 
se prepara para realizar as 

provas do vestibular. Ela re-
lata que conheceu o curso por 
meio de amigos, depois que 
enfrentou dificuldades com 
o modelo on-line. 

“Conheci o curso por ami-
gos em agosto, após apresen-
tar algumas dificuldades na 
escrita pelo modelo online. O 
curso não só ensina a estrutu-
ração de uma escrita eficiente 

eles estejam com a saúde 
mental equilibrada. Além 
disso, o preparatório ainda 
conta com uma equipe de 
professores que dão dicas de 
organização de estudo para 
os jovens conseguirem sepa-
rar melhor o tempo e conci-
liar as aulas online. 

“Tivemos o cuidado de 
olhar o aluno como um in-

divíduo integral, com senti-
mentos e emoções. Acredito 
que a humanização do cur-
so fez com que os alunos se 
sentissem acolhidos e mais 
preparados para enfrentar os 
desafios e aprender”, acres-
centa a educadora. 

A menos de três meses do 
Exame Nacional de Ensino 
Médio (ENEM), que teve 

suas provas adiadas para 
janeiro de 2021, o Curso Es-
creva aposta nas aulas in-
terdisciplinares. Professores 
de outras disciplinas, como 
História, Geografia, Direito 
e Filosofia, são convidados 
para ministrar sobre assun-
tos históricos e da atualidade, 
que podem formar o senso 
crítico do aluno e ainda con-
tribuir para a contextualiza-
ção e dissertação da redação 
no vestibular. 

Elaine é formada em Letras 
pela Universidade Federal do 
Rio de Janeiro e tem mais de 
20 anos de experiência minis-
trando aulas de Língua Portu-
guesa, Literatura, Redação e 
Grego. É especialista em cor-
reção de redação no ENEM e 
em outros vestibulares. A pró-
xima turma do Curso Escreve 
tem início no dia 9, às 18h, e 
o valor da mensalidade é R$ 
250. As inscrições podem ser 
feitas pelo site www.cursoes-
creva.com.br 

“Diferente de muitas ins-
tituições, não vejo o Curso 
Escreva como uma máqui-
na de ganhar dinheiro. Eu 
realmente acredito no poder 
da educação e de um ensino 
de qualidade e humanizado. 
Sempre sonhei em empreen-
der e lecionar, e hoje consigo 
o melhor dos dois mundos 
e ainda contribuindo para a 
formação da próxima gera-
ção”, confessa Elaine. 

“Quando a quarentena co-
meçou e as escolas e os cursi-
nhos fecharam, percebi que 
precisava agir rápido para 
que os alunos não perdes-
sem tempo e atrasassem ain-
da mais o seu cronograma de 
estudos”, diz. 

Para vender mais no Natal
Atividades gratuitas e online do Sebrae vão ajudar pequenos 
negócios a reaquecer vendas prejudicadas pela pandemia

DIVULGAÇÃO

Os empresários 
poderão participar 
de oito talks on-line 
e gratuitos, com 
conteúdo dinâmico e 
prático

A 
dois meses do Natal, 
os donos dos peque-
nos negócios varejis-
tas precisam plane-

jar suas ações  para garantir 
um faturamento maior neste 
fim de ano. As datas come-
morativas são uma oportuni-
dade para alavancar as ven-
das. Pensando em estimular 
a economia do estado, o Se-
brae Rio e o Sistema Feco-
mércio RJ programaram vá-
rias ações gratuitas e online 
para incentivar o consumo 
e permitir um aumento de 
receita dentro dos pequenos 
negócios.

Até sexta-feira, o empresá-
rio poderá participar de oito 

talks on-line e gratuitos, com 
conteúdo dinâmico e prático. 
As inscrições estão abertas e 
podem ser feitas na loja do 
Sebrae Rio.

Ao longo de 2020,os pe-
quenos negócios encontra-
ram dificuldades para man-
ter o negócio em funciona-
mento. O Sebrae entrevistou 
495 empreendedores flumi-
nenses, entre os dias 28 de 
setembro e 1 de outubro, e 
constatou que 79% dos en-
trevistados alegaram dimi-

nuição no orçamento da em-
presa, em comparação a um 
mês normal. Já 7% conseguiu 
aumentar o faturamento da 
empresa e 9% manteve o per-
centual de receita.

“O comportamento do 
consumidor mudou e os pe-
quenos negócios precisaram 
inovar esse ano. 85% dos mu-
nicípios do estado já foram 
reabertos ou estão em proces-
so de reabertura. É o momen-
to do empresário estabelecer 
um planejamento consciente. 

Para essa data comemorativa 
convidamos representantes 
de diferentes empresas, como 
a Magalu, para falar com os 
donos dos pequenos negó-
cios. Durante os quatro dias 
de evento, o empresário vai 
aprender a promover a venda 
de produtos e serviços nos ca-
nais digitais, entender sobre 
marketplace, planejamento e 
descobrir esses novos hábitos 
dos consumidores”, enfatiza 
Mariangela Rosseto, coorde-
nadora do Comércio e Servi-

PROGRAMAÇÃO

Dia 3 de novembro
 N 16h – Estratégia para au-

mentar as vendas com o 
Google

 N 19h – Venda mais pela in-
ternet com a parceria Se-
brae e Magalu

Dia 4 de novembro
 N 10h – Como transformar 

seus seguidores em clientes 
neste Natal

 N 1 6 h  –  Ate n d i m e n to  e 
vendas no Natal dos novos 
tempos

 N 18h – Impulsione as ven-
das de Natal pelas mídias 
digitais

Dia 5 de novembro
 N 9h30 – Confiança criativa 

nos negócios: respirar para 
inovar

 N 19h – Aumente a perfor-
mance da sua equipe de 
vendas com campanhas de 
incentivo interno

Dia 6 de novembro
 N 10h – Vitrine para o Natal: 

do digital ao presencial

ços do Sebrae Rio.
“O Natal é a principal data 

para o comércio e uma exce-
lente oportunidade de aumen-
to das vendas nos pequenos 
negócios. Por conta da pande-
mia, os consumidores estão 
buscando opções de compras 
mais perto de casa. É essencial 
proporcionarmos conteúdo 
valioso para apoiar os micro 
e pequenos empresários nes-
ta retomada”, conta Antonio 
Florencio de Queiroz Junior, 
presidente do Sistema Feco-

mércio RJ.

CONTRATAÇÕES PARA O NATAL
Uma pesquisa realizada pelo 
Instituto Fecomércio de Pes-
quisas e Análises (Ifec RJ) re-
velou que 1/3 das empresas no 
estado do Rio ainda preten-
dem contratar trabalhadores 
extra-Natal. Entre os empre-
sários consultados, 30,6% afir-
mam que pretendem abrir va-
gas para mão de obra tempo-
rária para o fim de ano e a alta 
temporada. A porcentagem é 
semelhante à sondagem feita 
em 2019, quando a intenção de 
contratação era de 31%.

A sondagem contou com a 
participação de 363 empre-
sários do estado do Rio de 
Janeiro, com o objetivo de 
acompanhar o movimento 
de contratações temporárias 
para o Natal, festas de fim de 
ano e alta temporada.
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