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Estudantes do
CDB recebem
todo o apoio
dentro e fora da
sala de aula
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As provas são difíceis e a concorrência é alta no Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem). A avaliação é hoje uma
das principais portas de entrada para as universidades públicas do País. Se dedicar aos estudos, portanto, é fundamental
para conseguir um bom desempenho. No Colégio Dom Bosco,
no Centro de Manaus, os alunos começam a se preparar para o exame a partir do ensino
fundamental II (6º ao 9º ano).
De acordo com a professora
Lucy Pacífico da Silva, coordenadora do ensino fundamental II e
médio do Dom Bosco, a preparação começa com os estudantes
sendo envolvidos nos processos
de aprimoramentos das competências e habilidades e desde então participam dos simulados individual, cooperativo e interdisciplinar. Já no ensino médio, os estudantes passam a utilizar o material da Plataforma Edebê Adaptativa e do Revisional Enem.
A diretora pedagógica Sandra
Corrêa explica que a Edebê

Possibilidades
O Enem permite aos
candidatos garantir uma
vaga na universidade públicapormeiodoSistema
de Seleção Unificada (Sisu) e também ter a chance de obter bolsas parciais e integrais em instituições privadas pelo
Programa Universidade
para Todos (Prouni), bem
como a financiar o curso,
ajurosbaixos,peloFies.

Adaptativa é utilizada por todas
as séries do Médio e possibilita
potencializar a proficiência nas
áreas do conhecimento, bem como otimizar o resultado do Enem
e de outros processos seletivos
para ingresso ao ensino superior. “Na plataforma, os alunos
realizam um simulado no início
de cada trimestre. Este simulado
identifica as potencialidades e lacunas de aprendizagem e traça
um plano de estudos personali-

Edebê Adaptativa facilita o acesso aos conteúdos
A Edebê Adaptativa é
uma plataforma pela qual os
alunos podem acessar através de seus computadores,
tablets, notebooks e celulares. Ela promove um estudo
personalizado de acordo
com o simulado diagnóstico
que o estudante faz no início
de cada trimestre. A explicação é da professora Sandra
Corrêa, diretora pedagógica
do Colégio Dom Bosco.
O objetivo, segundo ela, é

preparar os alunos do ensino médio para os processos seletivos e
uma de suas vantagens é que o
estudante pode verificar, através
da pontuação obtida no simulado,
em quais faculdades seria aprovado. “A plataforma mostra em
quais instituições a pontuação está próxima e aquelas que ele não
teria condições de ser aprovado.
Assim como o Enem, a Adaptativa
utiliza a Teoria de Resposta ao
Item (TRI)”, comentou.
A ferramenta oferece ainda

zado para que cada estudante
possa aprimorar seus conhecimentos e habilidades”, explicou.
O Revisional Enem, por sua
vez, segundo a diretora pedagógica, é utilizado no 3º do Médio e
o foco é a identificação das habilidades e competências nas quatro áreas de conhecimentos. “O
material não trabalha simplesmente com revisão de conteúdos, tem uma proposta inovadora, preparada para trabalhar es-

pecificamente com o Enem, logo
com as habilidades”, disse.
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SIMULADOS

A coordenadora do ensino fundamental II e médio ressalta que,
além dessas ferramentas, os alunos realizam avaliações em blocos, por áreas de conhecimento,
ações estas associadas ao dia a
dia com o uso do Material Didático Digital (com atividades interativas) e investidas de informações

Para Heloisa Nunes dos Reis Rosa, aluna do 3º ano do ensino médio, a Edebê Adaptativa ajuda a
criar pontos de conexão como
uma teia, visto que durante a resolução das questões, o aluno precisa muitas vezes retornar a assuntos passados, de anos anteriores,
exercitando a memória e fazendo
associações que certamente facilitam durante a prova do Enem. “A
Adaptativa também permite que
vejamos nosso desempenho e que
façamos simulações, conforme
nossa preferência de curso e saibamos que universidades poderemos entrar”, pontuou.
Já o Revisional Enem, que é
específico dos 3º anos, Heloisa
diz que ajuda na preparação do
exame e a ficar atento na questão
do tempo. “Passamos a ter noção
de quantos minutos levamos para responder uma questão. Além
do tempo, ajuda na eliminação
rápida de alternativas erradas,
pois trabalhamos tanto as alternativas gabarito quanto a justificativa dos distratores”, contou.
Aluna do 1º ano do Médio,
Helena Nunes dos Santos Reis,
irmã de Heloisa, afirma que a
Adaptativa é muito educativa e

o acompanhamento no estudo
individualizado e desempenho
dos alunos por parte dos professores, equipe pedagógica e
direção. “Toda quinta-feira são
liberados conteúdos para os
alunos estudarem e lista de
exercício. Além disso, o próprio
aluno pode alocar questões, caso perceba a necessidade de
melhorar seu desempenho. Os
professores, também, alocam
listas de exercícios para que os
alunos estudem”, evidenciou.

atualizadas, compreendidas e assimiladas através de atividades
como aulão, debates dirigidos,
gincanas pedagógicas, juris simulados, atividades experimentais nos laboratórios, visitas à museus e à universidade e também a
outros ambientes pedagógicos.
Além disso, os finalistas realizam o “Enem Salesiano”, que é
o simulado a nível nacional onde participam todos os estudantes da Rede Salesiana.
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Assim como a prova
oficial, o simulado
(Enem Salesiano) tem
questões para cada área de
conhecimento e foco na análise
de situação-problema, levando
os alunos a mobilizarem
saberes cognitivos e
conceituais. Cada estudante
tem a oportunidade de vivenciar
desde a inscrição, todos os
processos que enfrentará mais
à frente para o Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem)
propriamente dito. Desta forma,
acreditamos que essa
variedade de instrumentos
permite aos nossos alunos
estarem preparados não só
para o que o Enem requer, mas
para além do Enem, para a vida,
conforme requer o nosso
projeto pedagógico. A
preparação começa com os
estudantes sendo envolvidos
em todos os processos de
aprimoramentos.

gresso Seriado) da UEA”, disse.
REVISIONAL ENEM

Nós passamos a
ter noção de
quantos minutos
levamos para
responder uma
questão”
Heloisa Nunes

Finalista do Ensino Médio

prepara para o futuro através de
questões complexas e de raciocínio. “Eu, particularmente, não
gosto de estudar utilizando folhas, papéis, gosto muito dessa
plataforma digital”, revelou.
Ádria Marina de Oliveira Santiago, também estudante do 1º
ano, acredita que a Adaptativa facilita os estudos porque possibilita que o acesso ao material seja
feito pelo celular. “O estudo realizado pela Adaptativa me ajudou
na prova do SIS (Sistema de In-

O Revisional Enem ensina o
aluno a aplicar as concepções
teóricas em situações práticas,
ou seja, privilegia o “saber fazer” por meio das Metodologias
Ativas, de acordo com Vera Lúcia Antunes, professora de Língua Portuguesa dos Terceiros
Anos do Colégio Dom Bosco.
Ela destaca que a ferramenta tem por objetivo ajudar os
estudantes a aprimorar os
seus conhecimentos e sua segurança para as etapas futuras
de sua vida acadêmica.
Além disso, o Revisional oferece itens selecionados, conforme as competências e habilidades exigidas no Enem, gabarito e
comentários de cada habilidade
explorada nas diferentes questões. E as vantagens, na opinião
da professora, é que a ferramenta está organizada em cinco cadernos que contemplam as quatro áreas do conhecimento, bem
como língua estrangeira e atualidades, com bloco de atividades
extras para casa ou outras aulas
mais resolução de atividades.

