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CONHEÇAOPROGRAMA

juvenil ou infantojuvenil.

- Não tente impor suas predile-

PROGRAMA UTILIZA ELEMENTOS de jogos digitais para driblar a falta de
interesse de alunos pelos livros em escolas no interior do Rio Grande do Sul

N

o final de 2012, Edison Artmann dirigia a
Escola Estadual Paulo
Freire, em Panambi,
quando recebeu um
telefonema da capital paulista: era
um amigo oferecendo o piloto de
um software que consistia na elaboração de perguntas e respostas
sobre livros preferidos de crianças
e adolescentes.
Imediatamente, aceitou implementar o experimento, que acreditou ser um recurso importante para afugentar o fantasma do
analfabetismo funcional. Por meio
de um ranking entre as turmas, o
diretor estimulou uma competição
dos alunos que passaram a responder os questionários.

– Eles se motivaram para tentar
liderar a tabela. Aqueles que não
tinham o hábito, entenderam que,
para acertá-las (as perguntas), precisavam ler – conta Artmann.
Do colégio situado no noroeste
gaúcho, a experiência se expandiu
para 10 Estados brasileiros, sendo
utilizado por 6,5 mil estudantes
de 30 escolas.
QUESTIONÁRIO EDUCATIVO
ESTIMULA ESTUDANTES
A proposta do Arkos, nome do
programa e homônimo da empresa que o executou, é justamente
transportar a competitividade presente no mundo dos jogos digitais
ao quiz educativo.
Criado pelo alemão radicado há
16 anos no Brasil Sven Kottmann,
o software faz o mundo digital jo-

gar a favor da leitura por meio da
linguagem dos games. No universo
dos eletrônicos, o vício se alimenta
das premiações ao êxito.
– Os videogames fazem sucesso porque geram essa motivação.
Criam um sistema de recompensas virtuais, seja uma pontuação,
um ranking, medalhas ou o direito a passar para outros estágios e
fases. Aos poucos, a gente começa a entrar no mundo dos jovens
– explica Kottmann.
Possível de ser acessado pela internet, o Arkos torna-se convidativo dentro e fora da escola. Com
usuário e senha cadastrados pelo
professor, os estudantes começaram a jogar de casa, na corrida para elevar a pontuação.
Em Panambi, os livros foram desempoeirados. e a biblioteca passou a ser mais frequentada.

ESTIMULESEUFILHOALER

-Leia desde cedo para crianças.
-Não ignore obras de literatura

Videogame que estimula a leitura
VINÍCIUS FERNANDES
Especial

-O Arkos apresenta 140 mil pergun-

tas para 7 mil livros de literatura juvenil e infantojuvenil.
-Possui cem livros para download.
- Está em 10 Estados. No RS, são 15
escolas em seis municípios (Horizontina, Panambi, Picada Café, Pelotas, Veranópolis e Doutor Mauricio
Cardoso) e 1.779 usuários.
-Plano mensal para escolas públicas e
particulares custa R$ 1,50 por aluno.
- Ainda não é possível usar o plano
sem vinculação a uma escola.
COMO USAR
-Fazer a inscrição em arkos.com.br, indicando se é escola ou município. É
possível cadastrar turmas inteiras ou
várias delas.
-Depois de cadastrado no sistema, os
alunos precisam ler os livros indicados e responder às perguntas.
-Quanto mais acertos, mais pontos.

ções literárias, que podem ser
muito exigentes para eles. Isso
pode afastá-lo dos livros.
- Não exagere nas cobranças. A
criança e o adolescente não podem associar leitura a um fardo.
- Leia. Muitas vezes os pais cobram a leitura dos filhos, mas
não possuem esse hábito.
Fonte: Regina Zilberman, professora
de literatura da UFRGS

Iniciativas de fomento à leitura
podem ser cadastradas no 2º
Prêmio RBS de Educação – Para Entender o Mundo, pelo site
premiorbsdeeducacao.com.br.
As inscrições do prêmio se encerram em 18 de julho e para
o envio dos relatos o prazo se
estenderá até 11 de agosto.

“Geralmente baixo
ﬁlme e, enquanto
isso, faço pipoca.
Quand o e u volto,
já está pronto”.
Amanda, cliente de Vitória
com internet GVT de 15 Mega

LIGUE GRÁTIS

Combo com Banda Larga, TV por Assinatura e Telefonia Fixa (planos ilimitados) a partir de R$ 119,80, após o terceiro ciclo, R$ 179,70. Oferta
condicionada ao Débito Automático. Oferta válida para Combos adquiridos até 30/06, podendo ser estendida. Consulte cidades elegíveis a oferta
em www.gvt.com.br/bandalarga. Velocidade solicitada sujeita a veriﬁcação no ato da instalação. Veriﬁque se os serviços estão disponíveis na sua localidade. Preço

de TV por Assinatura (a partir de R$ 74,90) e de Telefonia Fixa - Planos Ilimitados (a partir de R$ 44,90), Combo com Banda Larga, TV por Assinatura e Telefonia Fixa. De acordo
com a data do vencimento escolhida pelo cliente, a primeira fatura poderá ser pro rata. Os preços de Telefonia Fixa e Banda Larga são promocionais. Compromisso de
ﬁdelidade de 12 meses. Veriﬁque os serviços disponíveis de forma avulsa e sem ﬁdelização. Para outras informações, ligue 106 25. Deﬁcientes Auditivos e de Fala, ligue 142.
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