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ENEM

DIGITAL
A primeira edição 
computadorizada 
do exame acontece 
neste domingo e 
promove o inicio 
da transição para a 
prova 100% digital, 
em 2026. P. 6
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ESPECIAL

O celular como instrumento 
de aprendizado nas escolas
Antes era tido como vilão, mas hoje é aliado da educação

C
om a evolução da comu-
nicação e da tecnologia, 
o fluxo de informações se 

tornou cada vez maior. Essas 
transformações provocaram 
grandes mudanças entre ge-
rações, incluindo no que diz 
respeito ao uso de celulares.

Com isso, o quadro, o ca-
derno, o lápis e a caneta pas-
saram a ser insuficientes para 
manter o interesse dos alunos 
no aprendizado. Nesse cená-
rio, apesar do celular ter ga-
nhado fama de vilão nas salas 
de aula, por serem responsá-
veis por dispersar a atenção 
dos alunos, o uso pedagógico 
dos aparelhos nas aulas pode 
contribuir com a motivação 
dos estudantes.

Confira a seguir os princi-
pais benefícios que a utiliza-
ção do celular e suas tecnolo-
gias pode oferecer ao ambien-
te da sala de aula. Interação e informação. O poder da tecnologia na sala de aula

REPRODUÇÃO

MAIOR INTERAÇÃO
Com a utilização de smart-
phones, tablets e computao-
dres em um ambiente esco-
lar cria-se uma nova forma 
de tecnologia em sala de 
aula. E essa inovação pode 
ser capaz de gerar maior 
interação entre alunos e 
professores, seja no ensino 
presencial ou no remoto. E 
em conjunto com essa in-
teratividade, fica facilita-
da a absorção do conteúdo 
apresentado na mente dos 
estudantes.

ACESSO À INFORMAÇÃO
Através do acesso à internet 
que a própria escola pode for-
necer, os dispositivos móveis 
se transformam em meios 
para buscar diferentes tipos 
de informação e conteúdos. 
Com tantos recursos, o celular 
pode fazer com que os estu-
dantes sejam cada vez mais 
ativos durante o aprendizado, 
ao mesmo tempo em que as 
aulas se tornam mais dinâmi-
cas e prazerosas para alunos e 
professores.

APRENDIZADO MULTIMÍDIA
As instituições de ensino po-
dem apresentar conteúdos 
através de plataformas di-
ferentes. Com isso, a união 
entre livros, aparelhos e apli-
cativos faz com que se arqui-
tete um mais um método de 
conhecimento e fomenta o 
aprendizado do estudante.
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Capacitação & experiência
Cursos técnicos trazem uma série de benefícios para o futuro profissional dos alunos

O 
ingresso no ensino su-
perior é o sonho de inú-
meros jovens que estão 

saindo do ensino médio. Mas 
se engana quem pensa que a 
faculdade é o único caminho 
para o desenvolvimento de 
uma nova carreira. Os cursos 
técnicos também são capazes 
de transformar a vida de um 
jovem oferecendo melhores 
condições para conseguir um 
emprego e sucesso profissio-
nal com uma variedade de 
cursos para quem deseja en-
trar no mercado de trabalho 
com rapidez e qualidade.

Um dos grandes benefícios 
que um curso dessa modali-
dade pode trazer é o apren-
dizado direto e prático do 
aluno com a profissão deseja-
da. Com essas qualificações, 
ele ganha experiência e tem 
mais chances de entrar no 
mercado de trabalho. Além Cursos técnicos proporcionam prévia do futuro profissional do aluno

DIVULGAÇÃO/ MOVA

da tarefa de capacitação, os 
cursos podem proporcionar 
uma prévia do para o futuro 
do profissional em trabalhos 
como trainee, jovem apren-
diz ou estagiário.

A supervisora do Colégio 
e Curso MOVA, Rosi Fernan-
des, destaca a importância do 
técnico na vida de um jovem.

“O curso técnico ajuda 
muito na entrada do aluno 
no mercado. Hoje vimos que 
existe uma demanda grande 
por mão de obra especializa-
da e quem tem essa qualifica-
ção, já sai na frente na concor-
rência por uma vaga de em-
prego”, afirmou a supervisora.

PRA QUEM É INDICADO?
O principal público é o jovem 
que ainda não concluiu o en-
sino médio ou quem já termi-
nou e precisa entrar com mais 
rapidez no mercado.

A modalidade também é 
uma ótima opção para quem 
já está formado e precisa se 
atualizar em determinadas 
áreas de suas ocupações, com 
novas tecnologias, que costu-
mam mudar em pouco tempo.

Mostra-se assim, o tama-
nho da contribuição que o 
curso profissionalizante ofe-
rece ao mercado de trabalho, 
a economia brasileira e a so-
ciedade em geral.
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Um Impulso para a universidade
Cursos pré-vestibulares são muito procurados por quem busca o sonho de ingressar no Ensino Superior

Quando chegam ao último 
ano do Ensino Médio, 
milhares de alunos vão 

atrás de conseguir o sonho de 
entrar na universidade e para 
facilitar esse caminho eles 
buscam os cursinhos de pré-
vestibular com o objetivo de 
aprimorar seus conhecimen-
tos em tópicos das matérias 
ministradas na escola.

Durante o ano todo, os alu-
nos são orientados por profes-
sores altamente capacitados, 
de acordo com uma metodo-
logia de ensino que visa as-
similar conteúdos do Ensino 
Médio e ao mesmo tempo bus-
cam desenvolver habilidades 
e competências nesses alunos 
em cada disciplina.

Diretor pedagógico do Co-
légio e Curso Força Máxima, 
Fábio Rodrigues, exalta a ne-
cessidade de um aluno buscar 
um Ensino forte com meto-
dologia de ponta para alçar 
os seus sonhos e destaca o 
empenho de sua equipe para 
fazer com que o sonho de seus 
alunos se tornem realidade.

“Em 2021 vamos colocar 
toda nossa experiência em 
concursos com resultados de 
alta performance e metodo-
logia única no curso prepara-
tório para o Enem e diversos 
vestibulares do país. Busca-

Candidatos que estudam em cursinhos conseguem aprovação em grande parte dos vestibulares

DIVULGAÇÃO

Nós do Força Máxima 
queremos levar os 
vestibulandos a 
realização do sonho 
de entrar em uma 
universidade pública”
FÁBIO RODRIGUES,
Diretor do Colégio Força Máxima

mos material didático de ex-
celência e metodologia que 
leva o aluno ao aprendizado 
nas disciplinas. O força máxi-
ma quer levar os vestibulan-
dos a realização do sonho de 
entrar em uma universidade 
pública”, destacou o Diretor.

Confira alguns pontos im-
portantes para os estudantes 

buscarem na preparação du-
rante o pré-vestibular.

FOCO

Nos preparatórios, os profes-
sores buscam técnicas para 
que o aluno aprenda e relem-
bre mais conteúdos em me-
nos tempo, ao mesmo tempo 
em que se trabalha o foco do 

estudante. Nessa fase, uma 
das principais técnicas utili-
zadas pelos professores dos 
cursinhos é a de prender a 
atenção do jovem e fazer com 
que as aulas sejam menos 
tensas possíveis, com bastan-
te interação e objetividade, 
diferente do estereótipo de 
ensino da escola tradicional.

ESPECIAL

CONFIANÇA

Outro fator importante é o 
trabalho na auto estima do jo-
vem, que se dedicou e soube 
absorver o que foi ensinado 
durante o ano no cursinho. 
Ao trabalhar esse lado, o es-
tudante irá mais confiante e 
preparado para encarar a tão 
temida prova do vestibular, 
que poderá decidir o seu futu-
ro acadêmico e profissional. 
De acordo com dados do Mi-
nistério da Educação (MEC), 
o aluno que faz cursinho leva 
vantagem sobre aqueles que 
optam por não fazê-lo. As in-
dicações apontam que, além 
da aprovação, esses candida-
tos conquistam os primeiros 
lugares em grande parte dos 
cursos oferecidos.
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Nunca é tarde 
para aprender
Projeto auxilia quem não teve chance de 
frequentar a escola na idade habitual

A 
sociedade brasileira es-
tima que 11 milhões de 
pessoas sejam analfabe-

tas em todo o país. O trabalho 
infantil, a pobreza e a desi-
gualdade social são as princi-
pais causas da evasão escolar. 
Para driblar essa situação, o 
projeto Educação de Jovens e 
Adultos (EJA).

O E JA é dest inado às 
pessoas que não tiveram a 

Jovens e adultos podem recuperar tempo perdido no estudo com EJA

REPRODUÇÃO

oportunidade de frequentar 
a escola na idade adequada, 
permitindo assim, que se re-
tome os estudos de onde eles 
foram interrompidos. Ele fun-
ciona em módulos com 6 me-
ses de duração e a quantidade 
de semestres varia de acordo 
com os anos ainda não cum-
pridos. Com 4 horas de aula 
por dia, as aulas acontecem 
de segunda à sexta.

A coordenadora do Colégio 
Setembro, Kátia Regina da 
Silva, destaca a importância 
do EJA na vida do aluno que 

necessita do serviço.
“O EJA (antigo supletivo) é 

a forma na qual a pessoa que 
não teve a oportunidade de 

estudar na idade ‘digamos 
que correta’ tem para concluir 
seus estudos e fazer um cur-
so técnico ou uma faculdade. 
Muitos não completam os es-
tudos, abandonam por vários 
motivos, e através do EJA ele 
acaba conseguindo concluir.”, 
afirmou Kátia.

O tempo para concluir 
o EJA dependerá muito de 
onde você parou os estudos. 
Por exemplo, se alguém para-
lisou o aprendizado no ensino 
médio poderá finalizar os es-
tudos em cerca de, 18 meses, 
já que cada semestre equivale 
a um dos 3 anos perdidos.

O EJA é muito mais do que 
conseguir somente um diplo-
ma que lhe permita um pri-
meiro passo para até prestar 
uma faculdade, mas a educa-
ção por meio desse módulo é 
uma maneira significativa de 
modificar vidas.
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ESPECIAL

Transição do 
papel para a tela 
do computador
Enem Digital 
acontece neste 
domingo e 
inicia fase de 
digitalização do 
exame até 2026

N
este domingo e no pró-
ximo dia 7 de fevereiro, 
o Exame Nacional do 

Ensino Médio (Enem) terá o 
primeiro passo para a mudan-
ça em definitivo do papel im-
presso para um modelo com-
putadorizado e pela primeira 
vez será aplicada uma versão 
digital da prova. O exame será 
aplicado de forma piloto para 
aproximadamente 100 mil can-
didatos em 99 municípios.

Da mesma forma que acon-
tece na versão impressa, os 
candidatos vão precisar ir ao 
local de prova pré determina-
do pelo Inep.

A nova versão da prova será 
um pontapé inicial para a in-
tenção do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (Inep) 
de fazer com que o exame se 
torne 100% digital até o ano de 
2026. As discussões e os testes 
para viabilizar a ideia aconte-
cem desde 2016 e oficialmente, 
em junho de 2019, o então mi-
nistro da Educação, Abraham 
Weintraub, divulgou o projeto 
do Ministério da Educação de 
digitalização do Enem.

A transição eletrônica come-
ça nesta edição de 2020 para al-
gumas capitais do Brasil. Para 
quem ainda preferir a prova 
impressa, o modelo digital do 
Enem ainda será opcional até 
o ano de 2025.

Com a digitalização com-
pleta do exame, o governo es-
pera que a prova se torne mais 
acessível sob demanda e até 
mesmo personalizada ao cur-
so desejado pelo candidato.

De acordo com o presiden-
te substituto do Instituto, Ca-
milo Mussi, as provas serão 
realizadas em laboratórios de 
informática de escolas e uni-
versidades que já foram devi-
damente testados pelo Inep, 
e terão aproximadamente 25 
computadores em cada sala.

As máquinas terão acesso 
apenas à prova, com isso, os 
candidatos não terão acesso à 
internet ou à qualquer outro 
documento do computador.

Caso um desses computado-

REPRODUÇÃO DE INTERNET

res apresente problema, have-
rá um técnico de informática 
em cada uma das salas, além 
de outro coordenador no local 
de aplicação e esse profissio-
nal irá avaliar a possibilidade 
de transferir o candidato para 
outro computador que esteja 
operando normalmente. Se o 
reparo levar mais de 15 minu-
tos, o aluno terá direito de fazer 
a reaplicação do exame no mês 
de fevereiro.

NÃO ESQUEÇA A CANETA PRETA!
Apesar de ser feito no compu-
tador, os participantes deverão 
levar uma caneta esferográfica 
preta de tubo transparente. A 
redação será manuscrita. Os 
alunos também vão receber 
rascunhos para fazer os cálcu-
los das provas de matemática e 
ciências da natureza. Eles não 
terão, no entanto, folhas de res-
posta. Os itens devem ser mar-
cados pelo computador.

SEGURANÇA CONTRA A COVID-19
Para o Enem digital, as medi-
das de proteção contra o novo 
coronavírus serão as mesmas 
do Enem tradicional. O álcool 
em gel estará disponível em 
todos os locais de aplicação 
da prova. Para garantir o dis-
tanciamento social adequado 
entre os alunos, haverá um nú-
mero reduzido de estudantes 
por sala e os candidatos deve-
rão estar durante todo o tempo 
da prova utilizando máscara da 
forma correta, tapando nariz e 
boca. O aluno que descumprir 
as regras, será eliminado.

O candidato com covid-19, 
ou que apresentar sintomas 
desta ou de outras doenças in-
fectocontagiosas até a data do 
exame, não deverá comparecer 
à prova e sim entrar em conta-
to com o Inep pela Página do 
Participante, ou pelo telefone 
0800-616161. Após o registro, o 
aluno terá direito de fazer, nos 
dias 23 e 24 de fevereiro, a rea-
plicação do Enem.
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Os impactos da covid-19 
na educação brasileira
Um panorama dos desafios vividos pelo ensino brasileiro

T
anto alunos, quanto pro-
fessores e instituições de 
ensino sofreram gran-

des impactos com a chegada 
da pandemia provocada pelo 
novo coronavírus. Com o ir e 
vir da escola afetado por uma 
nova rotina, milhões de pes-
soas, de repente, viram o seu 
dia a dia mudar por completo.

As aulas presenciais tive-
ram de ser paralisadas por 
conta do risco de contágio, 
graças às aglomerações, típi-
cas na educação presencial.

Aulas presenciais retornam com uma série de restrições

REGINALDO PIMENTA

outro lado, não tiveram a ne-
cessidade de realizar grandes 
adaptações, já que utilizavam 
plataformas online para ex-
pandir o aprendizado e ter 
mais contato com os alunos.

E O PÓS-PANDEMIA?
Para os próximos anos, as ins-
tituições precisarão avaliar as 

suas gestões, pois o aprendi-
zado remoto vem ganhando 
cada vez mais espaço no gos-
to tanto de alunos quanto de 
clientes, não somente pelo 
receio de voltar para o ensino 
presencial nesse momento, 
mas também porque o ensino 
híbrido se mostra um passo 
inevitável para o futuro.

Veio então a ideia do ensi-
no remoto para que os alunos 
não ficassem ociosos. E os di-
ferentes meios tecnológicos 
se tornaram grandes aliados 
para seguir com o ano letivo, 
mas o acesso desigual à inter-
net também se mostrou bas-
tante presente.

EDUCAÇÃO NA PANDEMIA
O ensino virtual tornou-se o 
grande responsável por fazer 
“a roda não parar de girar” em 
2020, com isso, a dinâmica de 

aulas precisou ser adaptada a 
esse método. A evolução di-
gital na educação aconteceu, 
porém, de uma forma apres-
sada, com isso, algumas insti-
tuições não conseguiram pro-
porcionar maior qualidade no 
aprendizado dos alunos.

Os efeitos foram sentidos 
em maior escala na educação 
básica pública, onde em mui-
tas, não se empregavam qual-
quer mecanismo digital antes 
da crise. Já as faculdades, es-
pecialmente as privadas, por 
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A reitora da 

Universidade 

Veiga de 

Almeida, 

Beatriz Balena

Você sabe o que 
significa MBA?
Conheça o “Master in Business”, o modelo de pós-graduação 
que vem sendo bastante procurado em solo brasileiro

U
ma das especializações 
mais procuradas pe-
los profissionais, seja 

na modalidade presencial 
ou remota, a sigla MBA vem 
do inglês Master in Business 
Administration. Apesar da 
tradução literal da sigla ser 
“Mestrado de Administração 
e Negócios” esse formato de 
pós graduação não se encai-
xa no modelo “stricto sensu” 
(mestrado e doutorado). Na 
verdade, o MBA se insere em 
uma formação “lato sensu” 
voltada para profissionais que 
já possuem uma graduação e 
desejam adquirir uma espe-
cialização ou aprofundar co-
nhecimentos na área de ges-
tão e administRação.

Esse tipo de curso é muito 
procurado por quem ocupa 
cargos de liderança em em-
presas, como empresários, ge-
rentes, executivos e gestores. 
Mas as áreas dos cursos não 
estão relacionadas apenas à 
Administração de empresas. 
Cursos como Moda, Saúde e 
Tecnologia também fazem 
parte do catálogo.

O Ministério da Educação 
estipula uma carga horária 
mínima de 360 horas-aula, di-
vididas entre um ou dois anos 
de estudos. Apesar de estarem 
classificados como pós-gra-
duação, os cursos possuem 
algumas especificidades e po-
dem ter diferenças para os de-
mais cursos da modalidade.

É bastante comum que 
um bom curso de MBA tenha 

FERNANDO SOUZA

como método de ensino a uti-
lização de casos reais para fo-
mentar o conhecimento prá-
tico da área de gestão e negó-
cios. Além disso, o estudante 
é estimulado a buscar inova-
ções para a resolução de casos 
e das situações do dia a dia em 
seu campo de trabalho.

Considerada como uma das 
referências em pós-gradua-
ção, a Universidade Veiga de 
Almeida oferece 18 cursos de 
MBA. A reitora da UVA, Bea-
triz Balena, destaca os benefí-
cios que o MBA pode gerar na 
vida de um profissional.

“Um momento em que o co-
nhecimento vai ficando velho, 
a pós-graduação é a oportu-
nidade ideal para quem quer 
se manter atualizado e conse-
quentemente estar quente no 
mercado de trabalho, ou seja, 
as profissões vão adquirin-
do conhecimentos de outras 
áreas e network profissional, 
característico da especializa-
ção. Trata-se, portanto, de um 
investimento estratégico para 
quem quer se manter atual e 
com um currículo aquecido”, 
afirmou Balena.

QUEM PODE FAZER O MBA?

Qualquer pessoa que tenha 
diploma de Ensino Superior 
pode cursar o MBA. Não é 
obrigatório que o aluno te-
nha experiência em assun-
tos do meio corporativo e de 
gestão, mas, é interessante 
que se tenha ao menos uma 
noção básica sobre os temas, 
já que as aulas irão abordar 
temas relacionados à gestão 
e empreendedorismo. Além 
disso, é importante ter afini-
dade com o assunto e que ele 
se conecte diretamente com a 
carreira que o estudante está 
pretendendo seguir.

Como normalmente os alu-
nos estão inseridos no mer-
cado de trabalho, também 
se mostra importante que o 
mesmo tenha tempo disponí-
vel para conciliar a profissão 
e as aulas, para valer a pena 
todo o esforço empregado na 
realização do curso.

O MBA se trata de 
um investimento 
estratégico para 
quem quer se manter 
atual e com um 
currículo aquecido”
BEATRIZ BALENA,
Reitora da Veiga de Almeida

ESPECIAL


