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Cidades
ANTONIO COSME/AT

APLICATIVO NA REDE PÚBLICA

Pais vão monitorar
filhos pelo celular

O PROFESSOR DE FÍSICA Alexsandro Costa orienta os alunos Franco, Davi e Laís com os cadernos de A Tribuna

ENEM

Hoje tem caderno
de Química e Física
Suplemento publicado
hoje junto com A
Tribuna também traz
questões de Biologia
para que os alunos
testem conhecimentos
Bárbara Becalli

O

fascículo publicado hoje
em A Tribuna para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) traz aos candidatos 20
questões de Biologia, Química e
Física.
O caderno – em parceira com o
Sistema Ari de Sá – vem encartado
junto com o jornal às terças e quartas-feiras, sem custo adicional para o leitor.
O professor de Física Alexsandro
Costa, da Escola Monteiro Lobato,
recomenda os cadernos aos alunos
e disse que boa parte resolve as
questões para se preparar para o
Enem. Entre eles estão os estudan-

tes Franco Rossi, Davi Franzosi e
Laís Lima Rezende, todos de 17
anos, que utilizam as publicações
para testar seus conhecimentos.
De acordo com o professor, os
fascículos trazem questões semelhantes às do Enem. “Os simulados
dão confiança ao candidato, que se
prepara para saber como resolver
cada questão e que caminho escolher. Por isso, treinar com os cadernos contribui, e muito, para a
preparação deles”, destacou.
O estudante Franco Rossi quer
ingressar no curso de Engenharia
da Computação e vê o Enem como
um bom caminho. Ele não deixa de
fazer simulados para se preparar.
“Já conheço o caderno de A Tribuna e resolvi algumas questões.
Os simulados são importantes para testar nossos conhecimentos e
nos prepararmos para a prova.”
A videoaula do caderno de ontem, sobre Ciências da Natureza e

Suas Tecnologias, já está disponíve l n o s i t e w w w. re d e t r i b una.com.br com a resolução de
questões do fascículo. O acesso às
videoaulas é gratuito.
O professor de História Alexandre Neto, do Colégio Ari de Sá, foi
o responsável pelo vídeo do caderno publicado ontem e disse que o
conteúdo, que não é longo, tem como objetivo adicionar informação
ao candidato que não acertou ou
ficou com dúvida em alguma
questão publicada.
“As videoaulas são dinâmicas,
para que o candidato possa resgatar as explicações no dia da prova.
Priorizamos as questões com mais
chance de cair no exame, o que
contribui para um melhor desempenho”, disse Alexandre.
Ele acredita também que a distribuição do tempo na prova seja
determinante para obter um bom
resultado no exame.

Os pais e responsáveis dos alunos da rede estadual de ensino
poderão, em breve, acompanhar
o desempenho dos estudantes
por aplicativo no celular.
A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) e o Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito
Santo (Prodest) iniciam, na próxima semana, o teste em duas escolas com um aplicativo educacional em que será possível ter
informações sobre o cotidiano
escolar do aluno, como notas, frequência e comportamento.
A fase de testes irá durar 12 meses, sendo que à medida que novas empresas de tecnologia mobile forem selecionadas, poderá
aumentar o número de escolas
beneficiadas. A Escola Viva será
uma das que começam com o
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“

Estamos dando um
importante passo
para conectar a família e os
alunos ao sistema de gestão
escolar. Analisaremos
durante o teste se o aplicativo
vai atender nosso objetivo
Haroldo Rocha, secretário da Educação

OS CADERNOS

”

BOM RELACIONAMENTO
ANTONIO COSME/AT

Mãe vai acompanhar as notas
Monitorar as notas dos filhos. É
o que pretende a dona de casa Elba Rohr Decothe Fonseca, 52, caso o aplicativo chegue à Escola Irmã Maria Horta, em Vitória, onde
os filhos Bernardo, 17 anos, e Bea-

OPINIÕES

projeto. A outra unidade de ensino ainda está sendo escolhida pela Sedu.
Inicialmente, cerca de 1.500
alunos e suas famílias poderão
ter o aplicativo – que faz parte
das ações de educação do projeto
“ES Na Palma da Mão”, do governo do Estado – e depois deverá
ser disponibilizado a todos os
alunos da rede estadual.
O secretário da Educação, Haroldo Rocha, disse que a ideia é
integrar a família à escola, fornecendo informações de interesse
dos pais e responsáveis.
“Disponibilizaremos informações que muitos pais gostariam
de ter, como as notas das avaliações, o horário de chegada e saída, o comportamento no ambiente escolar e possíveis incidentes que possam acontecer.”

triz, 15, estudam.
“Quanto mais ferramentas houver para nos aproximarmos dos filhos e sabermos suas atividades,
melhor é para o relacionamento
dos pais com a escola”, avaliou.

SETEMBRO
DIA
Hoje
9
15
16
22
23
29
30

TEMA
6º Fascículo: Ciências da
Natureza e Suas Tecnologias
7º Fascículo: Redação e
Linguagens, Códigos e Suas
Tecnologias
8º Fascículo: Matemática e
Suas Tecnologias
9º Fascículo: Ciências
Humanas
e Suas Tecnologias
10º Fascículo: Ciências da
Natureza e Suas Tecnologias
11º Fascículo: Linguagens,
Códigos e Suas Tecnologias
12º Fascículo: Matemática e
Suas Tecnologias
13º Fascículo: Ciências da
Natureza e Suas Tecnologias

SAIBA MAIS

Vigilância no horário de chegada

“

“

Os alunos podem
O caderno traz
utilizar o fascículo,
questões
porque é um modo de
parecidas com as que
complementação dos
caem, e isso é muito
estudos em sala
importante

”

Marcelo Krüger, professor de Biologia

”

Felipe Thompson, professor de Química

O QUE É
> O GOVERNO DO ESTADO vai dar início aos testes, em duas escolas estaduais, do uso de aplicativos para
iOS e Android, que poderão ser utilizados por professores, diretores,
pais e alunos.
OBJETIVO
> O PROJETO TEM a finalidade de integrar a família do aluno à escola,

informando aos pais sobre notas de
avaliação, horário de chegada e
saída, comportamento e eventuais
acontecimentos com o aluno.
PERÍODO

> OS TESTES irão durar 12 meses,

sendo que nesse período novas escolas poderão entrar no teste, de
acordo com a convocação das empresas de tecnologia mobile.

