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SERVIÇO
•  Telecurso TEC – Inscrição, informações e material didático gratuito –  

www.centropaulasouza.sp.gov.br/telecurso-tec/telecurso-tec.asp, 
e o mesmo endereço para consultar Etecs polo, data de inscrição e de prova presencial 
da modalidade aberta

•  Fórum de dúvidas – http://telecursotec.cpscetec.com.br/forumgeral

• Vestibulinho – www.vestibulinhoetec.com.br

ara evitar que, por descuido ou desco-
nhecimento, o aluno caia numa das 
inúmeras armadilhas existentes em 
ambientes inseguros, a Secretaria 
Estadual da Educação desenvolveu 
jogos eletrônicos interativos e lúcidos 
para estudantes do 6º ano do ensino 
fundamental ao 3º ano do ensino 
médio. Orientados pelo mestre avatar 
Guto, os aprendizes navegarão por 
cenários virtuais para desmontar “as 
arapucas” que escondem os perigos 
que trazem riscos à saúde e à vida 
deles, da família ou da comunidade. 
Os vídeos também ensinarão “a bater 
as asas e voar para lugar seguro”.

Tempestades e raios – Cerqueira 
informa que na faixa etária de 9 a 17 anos, 
a maior ocorrência de óbitos é por raios. 
“Mesmo com tempestade, costumam jogar 
bola na chuva e andar a cavalo”. Em seguida, 
vem mortes por enxurrada, “maioria de rapa-
zes que desafiam e subestimam a força das 
águas”. Aline da Cruz Dutra, 17 anos, aluna da 
EE Professor Benedito Tolosa, foi pega de sur-
presa por tempestade acompanhada de raios 
quando estava na praia. Sem saber como pro-
ceder, correu para uma área aberta. 

Depois de participar do jogo Tempes-
tades e raios, aprendeu que sua decisão foi 
inadequada por colocar sua vida em risco e 
que “deixar o vidro aberto durante a tem-
pestade atrai raios”. A pessoa deve procurar 
abrigo forte e seguro em caso de tempes-
tades, raios, vendavais, orienta o major. E 
esses locais são as escolas e os hospitais, 
completa. Com as mudanças climáticas, a 
população deve se preparar para mais ocor-
rências de vendávais e tempestades. 

A garota aprovou a didática do curso. 
“Tudo que a gente aprende com brincadeira 
e diversão é mais que aprender”. Para mudar 
de fase no game, o aluno precisa cumprir as 
tarefas preventivas e orientar a comunidade a 
evitar problema. Há premiações e medalhas, 
de acordo com o aproveitamento, e certifica-
do para quem finalizar os jogos. As aulas vir-
tuais serão transmitidas pela Escola Virtual 
de Programas Educacionais (Evesp), órgão 
da Secretaria da Educação responsável pelo 
desenvolvimento dos recursos tecnológicos. 

Outros idiomas – O material ficará 
disponível para a rede estadual de ensino e há 
possibilidade de ser estendido para todos os 
alunos paulistas, adianta Ana Carolina Lafe-
mina, coordenadora da Evesp. Em caso de 
dúvida, o internauta terá suporte técnico por 
telefone (0800), e-mail e chat para esclareci-
mentos. Quem não tiver computador, pode-
rá estudar nos equipamentos do Acessa São 
Paulo.  O major destaca que o material é iné-
dito no Brasil, recebeu certificação do Fundo 
das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e 
apoio técnico do Corpo de Bombeiros, Insti-
tuto Geológico, Instituto Nacional de Pesqui-
sas Espaciais (Inpe), Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas (IPT) e Operação Corta-Fogo. 
Disse que há previsão de incluir outros idio-
mas, como inglês, japonês, espanhol.

Claudeci Martins

Da Agência Imprensa Oficial

Termina dia 11 o prazo de inscrição para 
o exame presencial da modalidade aberta para 
os três módulos do Telecurso TEC. Para fazer 
a prova, o interessado precisa pagar R$ 25 e 
se inscrever, de segunda a sexta-feira, em uma 
das 24 Escolas Técnicas Estaduais (Etecs), 
polos do programa (ver serviço). O exame 
será aplicado às 9 horas do dia 30 de novem-
bro. O candidato fará a avaliação na Etec em 
que se inscreveu. O gabarito será divulgado no 
mesmo dia da prova, a partir das 14 horas, no 
site do Centro Paula Souza, que também infor-
mará no dia 21 de janeiro os resultados.

Há três cursos disponíveis no Telecurso 
TEC: Administração, Comércio e Secretariado, 
cada um com jornada de 800 horas, divididas 
em três módulos. Os estudantes que obtêm as 
notas necessárias recebem a certificação téc-
nica – oferecida de acordo com o término dos 
módulos, após prova presencial – e o diploma 
técnico, na conclusão do curso.

Modalidade aberta – Na modali-
dade aberta, o aluno participa individual-
mente do curso, acompanhando as ati-
vidades propostas nos livros didáticos e 
nos programas diários de televisão, exibi-
dos nas emissoras Globo, Cultura e Canal 
Futura. As aulas também estão disponí-
veis no site da Globo, www.globo.com. E 
o material didático, com sete apostilas no 
formato PDF, pode ser copiado grátis no 
site do Centro Paula Souza. Há também 
um fórum para os estudantes esclarecerem 
dúvidas (ver endereço em serviço).

Modalidade semipresencial – 
Lançado em 2007, com o objetivo de 
expandir a oferta de ensino profissionali-
zante, o Telecurso TEC é um programa do 
Centro Paula Souza que oferece formação 
técnica e qualificação profissional a dis-
tância. A iniciativa de educação a distância 

oferece também a modalidade semipre-
sencial. Essa opção, disponível nas Etecs, 
promove aulas presenciais e a distância. 
Inclui suporte de professor-orientador e 
outros recursos. A seleção dos participan-
tes é feita por meio do Vestibulinho do 
Centro Paula Souza.

Rogério Mascia Silveira

Da Agência Imprensa Oficial e 

Assessoria de Imprensa do Centro Paula Souza

Telecurso TEC, inscrições até o dia 11

JOGANDO APRENDE-SE MAIS

A partir do dia 1º, a 
Educação abrirá inscrição 
para aula virtual com 
jogos interativos que 
ensinam aluno como agir 
em situações de risco

P

Algumas dessas armadilhas são 
armadas pela Natureza (tempestade, 
raio, estiagem). Outras vêm asso-
ciadas à ação humana (enchente, 
enxurrada, escorregamento). Mui-
tas são montadas nos lares (cama 
perto de janela, tomada desprotegi-
da, medicamento e produto químico 
ao alcance de criança). Ao simular a 
transformação do ambiente virtual 
perigoso, em local seguro, a expec-
tativa é que o aluno faça o mesmo 
no mundo real, diz o major Homero 
Giorge Cerqueira, da Defesa Civil 
paulista, responsável pelo conteúdo 
do material eletrônico.

Para participar de A aventura 
(nome dos nove jogos interativos), 
o primeiro desafio é se cadastrar no 
site da secretaria, www.educacao.
sp.gov.br, a partir do dia 1º, quando 
começam as aulas virtuais. São 30 
mil vagas abertas. O major diz que 
o curso eletrônico possibilitará que 
o estudante “tenha noção dos ris-
cos e percepção dos perigos para se 
prevenir e evitar acidentes. Ensina a 
se preparar e adotar atitude e ação 
adequadas à situação. Precisamos 
mudar comportamentos inseguros e 
ter atitude e cultura da prevenção”.
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Aulas também pelo site da Globo
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