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As provas são difíceis e a con-
corrência é alta no Exame Na-
cional do Ensino Médio
(Enem). A avaliação é hoje uma
das principais portas de entra-
da para as universidades públi-
cas do País. Se dedicar aos estu-
dos, portanto, é fundamental
para conseguir umbomdesem-
penho. No Colégio Dom Bosco,
no Centro de Manaus, os alu-
nos começam a se preparar pa-
ra o exame a partir do ensino
fundamental II (6º ao 9º ano).
De acordo com a professora

Lucy Pacífico da Silva, coordena-
dora do ensino fundamental II e
médio do Dom Bosco, a prepara-
ção começa com os estudantes
sendo envolvidos nos processos
de aprimoramentos das compe-
tências e habilidades e desde en-
tão participam dos simulados in-
dividual, cooperativo e interdisci-
plinar. Já no ensino médio, os es-
tudantespassamautilizaromate-
rial daPlataformaEdebêAdaptati-
va edoRevisional Enem.
A diretora pedagógica Sandra

Corrêa explica que a Edebê

Adaptativa é utilizada por todas
as séries do Médio e possibilita
potencializar a proficiência nas
áreas do conhecimento, bem co-
mootimizar o resultadodoEnem
e de outros processos seletivos
para ingresso ao ensino supe-
rior. “Na plataforma, os alunos
realizam um simulado no início
de cada trimestre. Este simulado
identifica as potencialidades e la-
cunas de aprendizagem e traça
um plano de estudos personali-

zado para que cada estudante
possa aprimorar seus conheci-
mentos e habilidades”, explicou.
O Revisional Enem, por sua

vez, segundo a diretora pedagó-
gica, é utilizadono3º doMédio e
o foco é a identificação das habi-
lidades e competências nas qua-
tro áreas de conhecimentos. “O
material não trabalha simples-
mente com revisão de conteú-
dos, tem uma proposta inovado-
ra, preparada para trabalhar es-

pecificamente comoEnem, logo
com as habilidades”, disse.

SIMULADOS
A coordenadora do ensino funda-
mental II e médio ressalta que,
além dessas ferramentas, os alu-
nos realizam avaliações em blo-
cos, por áreas de conhecimento,
ações estas associadas ao dia a
dia com o uso do Material Didáti-
co Digital (com atividades intera-
tivas) e investidas de informações

atualizadas, compreendidas e as-
similadas através de atividades
como aulão, debates dirigidos,
gincanas pedagógicas, juris si-
mulados, atividades experimen-
taisnos laboratórios, visitasàmu-
seus e àuniversidade e tambéma
outros ambientes pedagógicos.
Além disso, os finalistas rea-

lizam o “EnemSalesiano”, que é
o simulado a nível nacional on-
de participam todos os estudan-
tes da Rede Salesiana.

Dispositivospermitemmobilidadeparaestudareavaliaçãodedesempenho

Plataformasdigitais
auxiliamasavaliações

Paraasestudantes,aplataformaEdebêAdaptativaajudaacriarpontosdeconexãocomouma‘teia’,pararelembrarconteúdos

Para Heloisa Nunes dos Reis Ro-
sa, aluna do 3º ano do ensinomé-
dio, a Edebê Adaptativa ajuda a
criar pontos de conexão como
umateia, vistoquedurantea reso-
lução das questões, o aluno preci-
sa muitas vezes retornar a assun-
tos passados, de anos anteriores,
exercitando a memória e fazendo
associaçõesquecertamente facili-
tam durante a prova do Enem. “A
Adaptativa também permite que
vejamosnossodesempenhoeque
façamos simulações, conforme
nossa preferência de curso e sai-
bamos queuniversidades podere-
mos entrar”, pontuou.
Já o Revisional Enem, que é

específico dos 3º anos, Heloisa
diz que ajuda na preparação do
examee a ficar atento na questão
do tempo. “Passamos a ter noção
de quantos minutos levamos pa-
ra responder umaquestão. Além
do tempo, ajuda na eliminação
rápida de alternativas erradas,
pois trabalhamos tanto as alter-
nativas gabarito quanto a justifi-
cativa 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

prepara para o futuro através de
questões complexas e de racio-
cínio. “Eu, particularmente, não
gosto de estudar utilizando fo-
lhas, papéis, gosto muito dessa
plataforma digital”, revelou.
Ádria Marina de Oliveira San-

tiago, também estudante do 1º
ano, acredita que aAdaptativa fa-
cilita osestudosporquepossibili-
ta que o acesso ao material seja
feito pelo celular. “O estudo reali-
zado pela Adaptativa me ajudou
na prova do SIS (Sistema de In-

gresso Seriado) daUEA”, disse.

REVISIONALENEM
O Revisional Enem ensina o
aluno a aplicar as concepções
teóricas em situações práticas,
ou seja, privilegia o “saber fa-
zer” pormeio dasMetodologias
Ativas, de acordo com Vera Lú-
cia Antunes, professora de Lín-
gua Portuguesa dos Terceiros
Anos do Colégio DomBosco.
Ela destaca que a ferramen-

ta tem por objetivo ajudar os
estudantes a aprimorar os
seus conhecimentos e sua se-
gurança para as etapas futuras
de sua vida acadêmica.
Além disso, o Revisional ofe-

rece itens selecionados, confor-
me as competências e habilida-
des exigidas no Enem, gabarito e
comentários de cada habilidade
explorada nas diferentes ques-
tões. E as vantagens, na opinião
da professora, é que a ferramen-
ta está organizada em cinco ca-
dernos que contemplam as qua-
tro áreas do conhecimento, bem
como línguaestrangeira eatuali-
dades, com bloco de atividades
extras para casa ou outras aulas
mais resolução de atividades.
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Assimcomoaprova
oficial, o simulado
(EnemSalesiano) tem

questões para cada área de
conhecimento e foco na análise
de situação-problema, levando
os alunos amobilizarem
saberes cognitivos e
conceituais. Cada estudante
temaoportunidade de vivenciar
desde a inscrição, todos os
processos que enfrentarámais
à frente para o ExameNacional
do EnsinoMédio (Enem)
propriamente dito. Desta forma,
acreditamos que essa
variedade de instrumentos
permite aos nossos alunos
estarempreparados não só
para o que o Enem requer,mas
para alémdoEnem, para a vida,
conforme requer o nosso
projeto pedagógico. A
preparação começa comos
estudantes sendo envolvidos
em todos os processos de
aprimoramentos.

EdebêAdaptativa facilitaoacessoaosconteúdos
A Edebê Adaptativa é

umaplataformapelaqual os
alunos podem acessar atra-
vés de seus computadores,
tablets, notebooks e celula-
res. Ela promove um estudo
personalizado de acordo
com o simulado diagnóstico
que o estudante faz no início
de cada trimestre. A explica-
ção é da professora Sandra
Corrêa, diretora pedagógica
do Colégio Dom Bosco.
O objetivo, segundo ela, é

preparar os alunos do ensinomé-
dio para os processos seletivos e
uma de suas vantagens é que o
estudante pode verificar, através
dapontuaçãoobtidanosimulado,
em quais faculdades seria apro-
vado. “A plataforma mostra em
quais instituiçõesapontuaçãoes-
tá próxima e aquelas que ele não
teria condições de ser aprovado.
AssimcomooEnem,aAdaptativa
utiliza a Teoria de Resposta ao
Item (TRI)”, comentou.
A ferramenta oferece ainda

o acompanhamento no estudo
individualizado e desempenho
dos alunos por parte dos pro-
fessores, 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, ca-
so perceba a necessidade de
melhorar seu desempenho. Os
professores, também, alocam
listas de exercícios para que os
alunos estudem”, evidenciou.

Possibilidades

O Enem permite aos
candidatos garantir uma
vaga na universidade pú-
blicapormeiodoSistema
de Seleção Unificada (Si-
su) e também ter a chan-
ce de obter bolsas par-
ciais e integrais em insti-
tuições privadas pelo
Programa Universidade
para Todos (Prouni), bem
comoa financiar o curso,
ajurosbaixos,peloFies.

Nós passamos a
ter noção de
quantosminutos
levamos para
responder uma
questão”

HeloisaNunes
Finalista do EnsinoMédio


