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AVALIAÇÃO É DO INEP E MEDE A QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR.

Cursos a distância superam
presenciais em nota máxima

NN

Inmetro dá dicas de segurança na
compra de material escolar

o ato de compra do ma-
terial escolar para o
novo ano letivo, o Ins-
tituto Nacional de Me-

trologia, Qualidade e Tecnologia
(Inmetro) orienta os pais e res-
ponsáveis pelos estudantes que
procurem o selo de identificação
da conformidade nos 25 produ-
tos que estão na listagem de re-
gulamentação do órgão, ligado
ao Ministério da Economia.

Os pais devem evitar com-
prar no mercado informal, por-
que não há garantia de proce-
dência e também para evitar
produtos que ofereçam risco à
saúde das crianças, como subs-
tâncias tóxicas que podem ser
levadas à boca, ingeridas ou ina-
ladas, ou causar acidentes por
meio de bordas cortantes ou
pontas perigosas. Além disso,
devem procurar sempre a indi-
cação de faixa etária, adquirin-
do artigos de acordo com a ida-
de dos filhos.

CONFIRA A LISTA DE
PRODUTOS REGULAMENTADOS
PELO INMETRO:
• Apontador;
• Borracha e Ponteira de
borracha;
• Caneta esferográfica/roller/gel;
• Caneta hidrográfica
(hidrocor);
• Giz de cera;
• Lápis (preto ou grafite);
• Lápis de cor;
• Lapiseira;
• Marcador de texto;
• Cola (líquida ou sólida);
• Corretor Adesivo;
• Corretor em Tinta;
• Compasso;
• Curva francesa;
• Esquadro;
• Normógrafo;
• Régua;
• Transferidor;
• Estojo;
• Massa de modelar;
• Massa plástica;
• Merendeira/lancheira com ou
sem seus acessórios;
• Pasta com aba elástica;
• Tesoura de ponta redonda;
• Tinta (guache, nanquim, pin-
tura a dedo plástica, aquarela).

PAIS DEVEM EVITAR MERCADO INFORMAL POR FALTA DE PROCEDÊNCIA.

O percentual de cursos de ensino a distância (EaD) com nota máxima superou o de presenciais em
avaliação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que mede a
qualidade do ensino superior.

Os dados são do indicador ao Conceito Preliminar de Curso (CPC), referentes a 2018, e foram divulgados em 12
de dezembro pelo Inep, vinculado ao Ministério da Educação (MEC).

Ao todo, 2,7% dos cursos EaD obtiveram conceito 5, enquanto apenas 1,6% dos presenciais alcançaram o
mesmo patamar. O CPC classifica os cursos em uma escala de 1 a 5. O conceito 3 reúne a maior parte dos cursos.

Aqueles que tiveram um desempenho
menor que a maioria recebem conceitos
1 ou 2. Já os que tiveram desempenho
superior à maioria, recebem 4 ou 5.

Ainda considerando as modalida-
des de ensino, mais cursos distância
(94,5%) obtiveram conceito superi-
or a 3: 94,5%. Entre os cursos pre-
senciais, 86,7% obtiveram conceitos
entre 3 e 5. Na relação de cursos com
pior desempenho, o CPC 2018 apu-
rou uma maior participação da mo-
dalidade presencial. Enquanto 0,4%
de cursos presenciais conseguiram
conceito 1, o percentual do EaD foi
de 0%. Já os cursos com nota 2 re-
presentam 5,5% na modalidade EaD
e 9,5% entre os presenciais.
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Devemos reter um aluno com atraso
no desenvolvimento na mesma série?

término do ano letivo é sempre
motivo de preocupação entre os
pais de alunos com desenvolvi-

mento atípico, como autistas e crianças
com Transtorno de Déficit de Atenção
(TDAH), Síndrome de Down, ou outras. Por
falta de orientação, alguns pais e escolas
têm dúvidas se o melhor é reter a criança
ou permitir que ela prossiga para a próxi-
ma série, como os colegas de desenvolvi-
mento típico de mesma idade.

Segundo a psicopedagoga e analista do
comportamento, Michelli Freitas, direto-
ra do Instituto de Educação e Análise do
Comportamento (IEAC), para tomar essa
decisão é preciso, antes de mais nada,
analisar cada caso separadamente, con-
siderando fatores como histórico da cri-
ança, família, escola e educadores, como
também o nível de envolvimento do alu-
no com os colegas de classe.

De acordo com o Ministério da Edu-
cação (MEC), assim como a maior parte
das secretarias estaduais de educação,
a recomendação é que a criança com
atraso no desenvolvimento sempre
acompanhe a sua turma de origem, a fim
de que possa progredir junto com os ou-
tros colegas da mesma idade e, dessa
forma, fazer parte de uma educação
mais inclusiva.

A psicopedagoga do Instituto
IEAC não só defende essa orienta-
ção, como explica os motivos
para a mesma.“Se temos
uma criança autista ou
com s índrome de
down, por exem-
plo,  espera-
mos  que
ela  tenha
como espe-
lho o com-
portamento dos seus pares de mesma
idade, e não de crianças mais novas. As
crianças aprendem a se comportar por
meio da imitação e, diante dessa con-
dição, podem reproduzir as maneiras
das crianças mais novas, e não é o que
queremos”.

PLANEJAMENTO E ADAPTAÇÃO

É fato que a demanda de conteúdo só
aumenta no decorrer do ano letivo, e esse
é o grande motivo de muitos pais opta-
rem por reter a criança. No entanto, mes-
mo que a criança não tenha os pré-requi-
sitos cognitivos para a próxima série
como os outros alunos, é possível que ela
aprenda e se desenvolva no mesmo am-
biente que os demais.

Para isso, é indispensável que a escola
tenha um plano de ensino individualiza-
do para a criança, conforme orienta a di-
retora do IEAC. Para ela, esse planejamen-
to precisa ser feito ainda nas férias esco-
lares e pensando para que a criança não
esteja na classe apenas para socializar,

mas também para aprender. A psicopeda-
goga acredita que muito pode ser feito para
deixar esse cenário mais agradável para o
aluno durante o ano.

“Segundo a Análise do Comportamento
Aplicada (ABA), é preciso adaptar o conteú-
do didático de acordo com o repertório da
criança, respeitando cada caso separada-
mente. O educador precisa saber qual o me-
lhor método para abordar no ensino do alu-
no, se vai explorar apenas imagens, se vai
estimular a escrita com tablets ou utilizar o
alfabeto móvel, por exemplo, e esse plano não
pode começar no início das aulas”.

As avaliações de desempenho também
precisam ser adaptadas para os alunos com
necessidades educativas especiais. As pes-
quisas em análise do comportamento, por
exemplo, usam um método de delineamen-
to chamado intra-sujeito, no qual o parti-
cipante da pesquisa é comparado com ele
mesmo. Segundo a especialista, a lógica
deve ser a mesma para examinar o progres-
so de alunos com atraso.

“Na avaliação, a criança é comparada
com ela mesma. São observadas as habili-
dades que ela já tinha e que adquiriu com o

passar dos meses, quanto tempo ela leva
para aprender certa habilidade, quais

são os pontos que têm mais dificulda-
de. Essas respostas servirão

de base para o educador tra-
çar um plano individuali-

zado para próximos me-
ses”, explica.

A s s i m
como os
educado-
res, é mui-
to impor-
tante que
os pais e
toda a

equipe multidisciplinar também estejam
envolvidos na preparação da criança para
o próximo ano letivo. Mesmo no período
de férias, é necessário que os pais mante-
nham a terapia e, junto da equipe, façam
um intensivo com a criança, a fim de faci-
litar ainda mais essa adaptação.

OO
DIRETORA DO INSTITUTO IEAC ESCLARECE ESSA QUESTÃO.
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Ser professor não é profissão, é paixão
UM SER ILUMINADO QUE PROMOVE O CONHECIMENTO COM A ALMA E COM O CORAÇÃO.

Como professora, posso lhes afirmar, ser profes-
sor é muito mais que lecionar, é ter um envolvimento
muito maior do que apenas cumprir as demandas de
um ofício. Neste texto, quero referenciar uma grande
inspiração: o educador português Antônio Nóvoa. Um
ser iluminado, pois além de reconhecido pela sua base
técnica e teórica, ele promove o conhecimento com a
alma e com o coração. Para ele, existem cinco pilares
básicos para a formação de professores, que são cons-
truídos dentro da própria trajetória profissional, a
partir do momento em que você decide ser professor.
Independente do caminho que você vai seguir, os cin-
co P’s estarão presentes na sua vida. Vamos a eles:

PRÁTICA
Não existe profissional que não tenha a neces-

sidade de buscar conhecimentos para suas práti-
cas. Mas, o professor, diferente de outras profis-
sões, além de buscar conhecimentos de sua área
específica, precisa encontrar recursos para poder
promover tal conhecimento, é necessário conhe-
cer novas metodologias, ferramentas, criar estra-
tégias de relação com pessoas e na resolução de
conflitos, portanto, precisa dominar o conhecimen-
to técnico, as metodologias adequadas para cada
contexto, as novas tecnologias e aplicar tudo isso
com uma linguagem e ferramentas. Pois temos cada
vez mais um modelo de vida social que impacta na
forma como devemos trabalhar dentro das escolas
e precisamos nos adequar a isto.

PROFISSÃO/PESSOA
A pouca valorização e reconhecimento do pro-

fessor no Brasil já é um fato. Em alguns países, o
professor é considerado um ser nobre, e até vene-
rado por suas atribuições na formação de novas
gerações. Alguns estudos apontam que nos últimos
20 anos, houve uma queda na valorização da pro-
fissão. Estamos acompanhando questões sociais,
de políticas públicas, na qual a profissão tem cada
vez menos prestígio, o que gera outra questão, pou-
cos querem ser professores. Mas sua missão é no-
bre, por isso, autoconhecimento, autorreflexão po-
dem contribuir com a maneira com que você pro-
fessor, parta de sua história pessoal, de vida, de
sua subjetividade para então formatar a sua iden-
tidade profissional.

PESSOA/PROFISSÃO
Ser professor implica ter uma cobrança mai-

or da sociedade comparado com a maioria das
profissões, aqui, quero citar uma frase de Nó-

 * Josemary Morastoni é pedagoga, especialista em formação
de professores e Coaching Educacional, mestre e doutoranda

em Educação e diretora da Faculdade Positivo Londrina.

voa: “Ensinamos aquilo que somos e naquilo
que somos encontramos muito daquilo que en-
sinamos”. Então, ser professor é ter a sua es-
sência enquanto pessoa como marca registra-
da, em muitos momentos, você não vai conse-
guir separar esses papeis, você será sempre um
modelo para os seus alunos, muitas das suas
decisões serão pautadas no seu pessoal, nem sem-
pre sua profissão e seu esforço serão reconheci-
dos pela sociedade, mas isso faz parte do ônus
da profissão, tenha isso claro. Esse é o seu ca-
minho, mas com um detalhe, ele é um dos mais
nobres, o de formar pessoas e colocar o seu co-
ração em “campo” todos os dias.

PARTILHA
Ser professor é partilhar o tempo inteiro e

não apenas com seus pares. O aprendizado vem
com os pais, com seus alunos, com uma aula
que você preparou brilhantemente e deu erra-
do, ou seja, o aprendizado é constante. Apren-
da a partilhar, só assim se transformará num
professor mais robusto. Entenda que muitas
coisas dependem de você, mas que muitas ou-
tras você vai receber das diferentes turmas que
você entrar, das escolas que você trabalhar, com
os diferentes gestores e colegas que conviver, e,
a partir dessa partilha, você vai adaptar essa

aula que deu errado e, perceber que por mais
que você tem um planejamento, partilhar e
aprender com seus alunos e colegas, na minha
perspectiva, é a grande riqueza da profissão.

PÚBLICO
Ser professor é ser público, é entender que

você está exposto o tempo inteiro, partilhando
experiências, o desgaste excessivo e a cobrança
da sociedade são maiores, logo, a exposição é
maior. Se você é ou deseja ser professor, mas
não gosta de exposição, você está na profissão
errada. Existem professores com excelentes for-
mações, por vezes, mestres e doutores, mas se
não tiver a habilidade de criar uma relação com
pessoas diferentes, seja da Educação Básica ao
Ensino Superior, apenas os atributos técnicos
não são suficientes, a capacidade de ser público
e lidar com pessoas tem que ser algo que se ame,
do contrário, as dificuldades serão muitas.

Portanto, entendo que nos tornamos professo-
res todos os dias, e não apenas para lecionar, mas
sim para inspirar, aprender e ensinar.

Mundo comemora Sistema Braile de
escrita e leitura para cegos

NO BRASIL HÁ 6,5 MILHÕES DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL.
O Dia Mundial do Braile, comemorado no dia 04/01, enfatiza a importância do

sistema de escrita para deficientes visuais, cuja primeira versão foi apresentada
pelo jovem francês Louis Braille, em 1825.

A assessora da direção do Instituto Benjamin Constant (IBC), professora Ma-
ria da Glória de Souza Almeida, disse que o sistema braile foi o grande passo dado
para tirar toda uma parcela da sociedade do obscurantismo absoluto de séculos e
mais séculos e deu a essa parcela a possibilidade de se educar, de adquirir cultu-
ra, de ter trabalho e lazer. Segundo Maria da Glória, o sistema de escrita e leitura
em relevo desenvolvido por Louis Braille aos 16 anos de idade colocou o cego em
pé de igualdade com a pessoa que enxerga em termos de escrita, de leitura e de
mecanismo de aquisição de conhecimento.

No Dia Mundial do Braile, a União Mundial de Cegos publicou um texto incenti-
vando o uso do braile e estimulando pais e professores nessa direção. Segundo o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), há no Brasil 6,5 milhões de
pessoas com deficiência visual, sendo 582 mil cegos e os demais com baixa visão.

Tanto a Fundação Dorina Nowill como o Instituto Benjamin Constant plane-
jam realizar eventos em comemoração ao Dia Nacional do Sistema Braile, que se
comemora em 8 de abril.
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Resultado do Enem
2019 será divulgado
no dia 17 de janeiro

OS CANDIDATOS PODERÃO CONFERIR AS
NOTAS NA PÁGINA DO PARTICIPANTE.

O Ministério da Educação (MEC) vai divulgar no dia 17 de janeiro
de 2020 os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)
2019. Os candidatos poderão conferir as notas individuais na Página
do Participante — no portal ou no aplicativo do Enem — após fazer
login com CPF e senha.

O Enem 2019 foi aplicado nos dias 3 e 10 de novembro. Ao todo,
3,9 milhões de estudantes compareceram a pelo menos um dia de pro-
va. Quem fez o Enem como treineiro (não irá concluir o ensino médio
em 2019) poderá ter acesso ao boletim individual em março de 2020.

Os gabaritos oficiais do exame foram divulgados pelo Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep),
vinculado ao MEC, no dia 13 de novembro.

MEC anuncia versão
digital de diplomas com

custo 80% menor

O Ministério da Educação (MEC) anunciou que universidades e instituições de
ensino superior terão uma nova modalidade de emissão de diplomas de gradua-
ção: o diploma digital.

O novo formato deve estar disponível para 8,3 milhões de estudantes brasilei-
ros que estão em fase de graduação e que serão beneficiados pela primeira fase de
implantação do diploma digital. O projeto-piloto foi realizado na Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC) e conseguiu reduzir o tempo de emissão de um
diploma devidamente autenticado e assinado digitalmente pelo ministério para
15 dias - prazo 84% menor que os 90 dias estipulados pela maioria das institui-
ções de ensino superior do Brasil.

De acordo com o secretário de Educação Superior, Arnaldo Barbosa Júnior,
a medida visa reduzir os custos de emissão do certificado e agilizar a emprega-
bilidade de jovens graduados. Segundo ele, por enquanto a nova tecnologia não
será aplicada para cursos de pós-graduação, mestrados e doutorados.

Os custos para a emissão do diploma digital também são positivos. De acordo
com Barbosa
Júnior, a me-
dida deve eco-
nomizar R$
48 milhões ao
ano para as
instituições
que emitem o
papel. O preço
de emissão de
um diploma
digital físico é
de R$ 390,26.
A versão digi-
tal  custará
pouco mais
de R$ 85.

MEDIDA VALE PARA DIPLOMAS DE GRADUAÇÃO.

Filhos em férias. E agora?
CRIANÇA É SINÔNIMO DE ALEGRIA! APROVEITE PARA

MOSTRAR QUE ESTA FESTA É MAIS COMPLETA
QUANDO TEM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS.

Ao findar um ano desgas-
tante de uma rotina nem um
pouco fácil, enfim chegam as
tão esperadas férias escolares.
O que para as crianças é um
sonho de consumo, para os
pais pode ser um tormento: o
que fazer com tanta energia
dentro de casa?

Na teoria, os pais plane-
jam várias atividades em fa-
mília: idas ao shopping, pi-
queniques no parque, brinca-
deiras no parquinho do con-
domínio, jogos de futebol jun-
tos, contação de histórias e
outros programas que pare-
cem ser suficientes para sa-
tisfazer a necessidade de gas-
to de energia. Na prática, o
planejamento e preparação
dos pais não supre nem as
primeiras semanas. A falta de
uma rotina e, muitas vezes,
de limites, acaba frustrando
os pequenos foliões e geran-
do um conflito familiar.

A rotina anual dos pais,
que não é nada fácil, somada
à necessidade de se trabalhar
enquanto os filhos estão de
férias sem ter com quem dei-
xar os pequenos tem se tor-
nado um problema recorren-
te nas famílias brasileiras.

Calma! Há uma luz
no fim do túnel: as
colônias de férias.

Entre dezembro e janeiro,
grande parte das escolas par-
ticulares, clubes, secretari-
as de esporte e lazer dos mu-
nicípios, associações e em-
presas do Sistema “S” (Sesc,
Sesi, entre outros) oferecem
atividades recreativas para
garantir que as crianças te-
nham onde descarregar as

energias acumuladas e que
os pais possam trabalhar
despreocupados. Quem pen-
sa que colônia de férias é só
brincadeira, pode se surpre-
ender com o que esta ativi-
dade oferece aos pequenos de
todas as idades. Para além
da pura diversão, estes mo-
mentos promovem a sociali-

zação, o aprendizado, a aqui-
sição de habilidades motoras
e cognitivas e o cultivo de
novas amizades.

As colônias de férias
também incrementam o
mercado de trabalho tempo-
rário, oportunizando aos
profissionais e acadêmicos
de Educação Física e áreas

afins (Hotelaria, Pedagogia,
Letras, Artes) uma fonte de
renda ou até mesmo o iní-
cio de uma nova carreira.
O campo de trabalho para
monitores de recreação au-
menta exponencialmente
neste período, sobretudo se
considerarmos o grande
número de hotéis e resorts
que oferecem este serviço
aos seus hóspedes.

Para as famílias que não
têm condições de arcar com
esta despesa extra, o jeito é
se desdobrar para que as féri-
as de seus filhos não sejam
monótonas. A tentação de
deixar as crianças na casa dos
avós é grande, mas é necessá-
rio um pouco de criatividade
e muito jogo de cintura para
não sobrecarregar os “bons
velhinhos”. Ao invés de enxer-
gar as férias escolares como
um fardo pesado, os pais po-
dem ver neste período uma
oportunidade de comparti-
lhar momentos de qualidade
com seus filhos, fortalecendo
vínculos e criando uma cole-
ção de memórias afetivas.

* Carlos Alberto Holdefer -
professor especialista nos cursos
de Licenciatura e Bacharelado em

Educação Física do Centro Universi-
tário Internacional Uninter.


