
A Educação é a raiz de 

muitos problemas no 

Brasil. A boa notícia é 

que a tecnologia pode ser 

uma grande aliada para 

revolucionar esse cenário.

Para isso, no entanto, pre-
cisamos de coragem para 
fazer mudanças estrutu-

rais em nosso modelo de ensino. É 
importante esquecer a tradicional 
relação entre alunos e professores 
e usar o importante espaço da sala 
de aula para algo mais colaborativo e 
interativo, onde o educador assuma 
um novo papel: o de guiar e mediar 
o aprendizado dos estudantes.

Nesse contexto, as Edtechs 
(acrônimo das palavras Educa-
tion e Technology) começaram a 
afl orar no território brasileiro. São 
empresas que apostam em aplica-
tivos, simuladores 3D, plataformas 
online, entre outras ferramentas, 
para mudar a forma de aprender e 
também para atender os anseios dos 
nativos digitais. O país conta com 364 
startups do tipo, segundo estudo da 
Associação Brasileira de Startups em 
parceria com o Centro de Inovação 
para Educação Brasileira (CIEB).

As Edtechs desempenham pa-
pel essencial para promover um 
salto de qualidade nesse cenário, 
atacando justamente o cerne da 
questão, que são as metodologias 
de ensino. Essa mudança ainda 
ocorre de forma tímida no Brasil, 
mas veio para fi car. Cada vez mais, 

podemos combinar metodologias 
ativas de ensino com ferramentas 
tecnológicas que permitem trazer 
a educação para o tempo presente. 

Trazer o aluno como protagonista 
da aula, ao invés do professor, medir 
o seu resultado e trabalhar na sua 
individualidade é o que faz com o que 
ele desperte interesse pela matéria, 
e consequentemente, obtenha resul-
tados cada vez melhores. A combina-
ção de diversas soluções deste tipo 
proporcionando, certamente, que 
a Educação em nosso país evolua 
e atinja novos patamares de quali-
dade, facilitando a vida dos alunos 
nas escolas e fora delas também. 

Disso depende nosso futuro como 
nação. Porém, para atingir esses 
objetivos, precisamos enfrentar o 
mindset mais tradicional que ainda 
impera em certas instituições de 
ensino. Enquanto a Finlândia, refe-
rência mundial em Educação, ousou 
proibir (na forma de lei!) a sala de 
aula tradicional, no Brasil este forma-
to é quase uma cláusula pétrea. Se 
estamos fazendo a mesma coisa, da 
mesma maneira, ano após ano, como 
esperamos resultados diferentes? 

A tecnologia pode ser uma 
das principais ferramentas para 
a revolução no ensino, mas para 
isso precisamos realmente mudar. 

V a m o s  e m  f r e n t e !

(*) - É CEO na Beetools, rede de escolas 
de inglês que otimiza o aprendizado do 

aluno por meio de professores, reali-
dade virtual, inteligência artifi cial e Big 

Data (fabio@beetools.com.br).

Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de 
relacionamento e o SEXO DO BEBÊ - – fone (11) 5585-4000.

Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.
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Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 25 de Abril de 2019.  Dia de São Marcos Evangelista, Santa Calista, 
São Evódio e Dia do Anjo Aniel, cuja virtude são as vitórias. Dia Mundial das 
Vocações Sacerdotais, Dia Mundial da Boa Ação, Dia Internacional das Mulhe-
res nas Tecnologias da Informação e Comunicação e Dia do Contabilista.  Hoje 
aniversaria o ator Al Pacino que faz 79 anos, o cantor Rogério Flausino do Jota 
Quest. nascido em 1972, o ex-jogador de futebol Zé Maria que faz 45 anos e o 
piloto de formula 1 Felipe Massa que nasceu no ano de 1981.

O nativo do dia
O negativo de Touro deste dia e grau tem mente aberta, praticidade e também 
idealismo, gosta de debates e de adquirir conhecimentos. Aprecia a beleza, artes 
plásticas, música e possui talentos artísticos.  Seu espírito satírico atrai as pessoas 
por suas tiradas irreverentes e pouco convencionais. Dá muita importância à 
amizade, mas em geral limita seus amigos a um círculo muito restrito. Tende a 
casar-se jovem e é frequente que se sinta atraído por pessoas bem mais velhas.  
No lado negativo tende à acomodação, mas costuma escapar disso em virtude 
do controle imposto.

Magia dos sonhos
BURRO -  Símbolo de luta por ideias mais nobres. Montar 
em um burro indica êxito certo em negócios. Dentro de casa, 
fortuna inesperada. Estar cercado de muitos burros é sinal 
de que gente ignorante à sua volta. Compra-lo, aumento de 
fortuna. Números de sorte:  12, 50, 56, 76, 90 e 00

Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta quinta é o vigésimo segundo dia da lunação. A Lua faz um bom aspecto com Netuno que aumenta a 

intuição e a sensibilidade de forma bastante prática, facilitando as atividades do dia a dia. Esse aspecto 

também nos deixa mais compreensivos. A Lua faz conjunção com Saturno que contribui na resolução de 

assuntos profissionais com realismo e bom senso. Em compensação podemos nos sentir mais melancólicos. 

A Lua também faz conjunção com Plutão e fica fora de curso a partir das 16h49 até ingressar em Aquário 

na sexta. Sair do modo sobrevivência será fundamental para recuperar a paz de espírito.
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A Lua faz conjunção com Saturno 
que contribui na resolução de as-
suntos profi ssionais com realismo e 
bom senso. À noite podem ocorrer 
melancolia e dispersão de energias. 
Pode haver difi culdade de conciliar 
ânsia de liberdade com determina-
ção e isso poderá levar à dispersão. 
77/277 – Vermelho. 

Planos ousados devem ser considera-
dos depois do aniversário. Aumenta 
a fragilidade em se iniciar projeto, 
começar um novo relacionamento e 
lidar com documentos e compromis-
sos. Lucros em atividades fi nanceiras 
e negócios comerciais se inovar na 
rotina. 88/188 – Marrom.

As atividades serão intensas, mas an-
tes de agir refl ita bem e não exagere 
da força e use uma boa orientação. 
O dia é propício à saúde e aos tra-
tamentos, mas não aos negócios. 
Mantenha um clima de otimismo 
mesmo diante das difi culdades e 
situações nebulosas e confusas. 
21/921 – Amarelo.

É preciso dar um passo à frente na 
carreira profi ssional, fazendo algo 
novo e inédito, mas sem exageros. 
Aumenta a fragilidade para iniciar 
projeto, começar um novo relacio-
namento e lidar com documentos e 
compromissos. No fi nal da tarde será 
difícil ter ajuda. 66/366 – Branco.

A Lua faz um bom aspecto com Ne-
tuno que aumenta a intuição e a sen-
sibilidade de forma bastante prática, 
facilitando as atividades do dia a dia. 
É preciso no fi nal do dia ter cuidado 
para não precipitar acontecimentos 
e ser pego de surpresa em situações 
desagradáveis. 80/580 – Amarelo.

Falta de clareza fará as situações pa-
recerem confusas, por isso cuidado 
para não precipitar acontecimentos. 
Não exija grandes defi nições e tome 
cuidado com mal-entendidos. Cui-
dado com a tendência a exageros e 
excessos que atrapalham e debilitam 
a saúde.  67/467 – Verde.

Com o Sol em seu signo oposto será 
levado a iniciar ou romper relacio-
namentos e uma ligação intima terá 
importante decisão. Evite exageros 
descabidos em seus gastos de dinhei-
ro, controle-se. À noite, situações 
parecem nebulosas e confusas. 
78/378 – Amarelo.

Use de bom senso e orientação em 
todas as suas ações evitando a im-
plicância e a atitudes de hostilidade. 
À noite pode aumentar a melancolia 
e ocorrer dispersão de energias. A 
saúde precisa ser bem preservada, 
talvez com algum tratamento ne-
cessário. 93/393 – Azul.

Evite nesta quinta precipitar acon-
tecimentos e ser pego de surpresa 
em situações desagradáveis.  A 
intransigência e a arrogância devem 
ser evitadas em suas ações. Faça 
algo diferente e inovador nesta 
quinta para superar a tendência a 
melancolia e a tristeza no fi nal do 
dia. 25/325 – Amarelo.

Iluminada pelo Sol, a casa quatro 
o fará voltar ao ambiente, manter 
contatos íntimos. Mas cuidado este é 
um dia em que pode precipitar o que 
estava por acontecer na mudança da 
Lua levando a crises ou aumentando 
as que já existem. 40/240 – Verde.

A Lua cheia pode precipitar acon-
tecimentos e leva-lo a ser pego de 
surpresa em situações desagradá-
veis. Precisa recuperar bem suas 
energias vitais através de tratamento 
adequado. Dê seu apoio aos seus 
colegas, amigos e especialmente aos 
familiares. 41/341 – Azul.

Simpatias que funcionam
Adoçar a pessoa amada  Pegue um papel branco e escreva 
sete vezes o nome da pessoa. Passe mel no papel e coloque 
num vidro com tampa por sete dias seguidos. No oitavo dia 
enterre o papel no quintal ou em um vaso com planta.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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CHEGOU A HORA
DE DESCOBRI-LO.

@editorapetraEditora Petra

A Lua cheia capricorniana apro-
funda os conhecimentos, expande 
horizontes e dá maior otimismo e 
confi ança. Problemas são superados 
pela posição do Sol na casa três 
já que poderá iniciar mudanças 
ou levá-las adiante facilmente no 
começo do próximo mês de maio. 
11/411 – Branco.

É preciso inovação para 
revolucionar a educação

Fabio Ivatiuk (*)

Emprego é uma maneira de con-
seguir renda, enquanto trabalho 
é a realização profi ssional e a 

busca por alcançar objetivos e metas, ou 
seja, vai além da parte fi nanceira. Essa 
diferenciação raramente é computada e 
grande parte da população brasileira não 
sabe que trabalho e emprego são coisas 
distintas.

Segundo dados do Caged, em março 
o Brasil fechou 43.196 empregos com 
carteira assinada. Este foi considerado 
o pior saldo desde de 2017. Entre os 
setores que mais fecharam vagas estão 
presentes as áreas de comércio e agro-
pecuária. Para o Presidente da Agência 
Brasileira de Desenvolvimento Industrial 
(ABDI), Guto Ferreira, temos um grande 
problema conceitual, já que não existem 
dados relacionados ao trabalho, estes 
dados só existem para empregos gerados 
e empregos não gerados, isto se dá por 
conta da carteira assinada. 

“Atualmente não tem nenhuma medi-
ção e é isso que nós da ABDI estamos 
defendendo. É necessária uma avaliação 
também para o trabalho, que é diferente 
de emprego. Pois, mesmo que não tenha 
carteira assinada em determinado mês, te-

mos muitos empreendedores com outros 
tipos de trabalho e não existe uma medi-
ção para isso”, comenta Ferreira sobre o 
número de empregos fechados no país. 

Segundo a pesquisa Global Entrepre-
neurship Monitor (GEM), mais de 34% das 
pessoas entre 18 e 64 anos estão envolvi-
das com a criação de um negócio próprio 
ou já estão empreendendo. Um exemplo 
disso são os aplicativos de entrega, que 
dão trabalho para milhares de pessoas no 
país, mas não são considerados empregos. 

“O trabalho pelo aplicativo é muito 
útil, pois gera uma entrada de renda. Eu 
passei 3 anos enviando currículo sem 
nenhum resultado, então decidi me ins-
crever para trabalhar com aplicativo. Isto 
tem ajudado muita gente que está nessa 
mesma situação. Não é um sustento, mas 
já ajuda bastante quem precisa”, conta 
Joney dos Santos Souza, que trabalha a 
um mês como entregador através de um 
aplicativo (AI/ABDI). 

As palavras emprego e trabalho são usadas para representar o “ofício”, mesmo representando a mesma 
coisa, acabam por conter signifi cados diferentes.

Aplicativos não são um sustento, mas já 

ajudam bastante quem precisa, conta 

Joney dos Santos Souza.

Muitos desempregados estão 
trabalhando de forma alternativa

Serviço da USP orienta 
na escolha da

carreira profi ssional

China quer construir 
estação de pesquisa
no polo sul da Lua

A
B

D
I/R

ep
ro

du
çã

o

Qualquer pessoa com mais de 
14 anos e que está em dúvida na 
escolha de qual carreira seguir 
pode se inscrever no Serviço de 
Orientação Profi ssiona, do Instituto 
de Psicologia da USP. As inscrições 
são feitas pessoalmente às sextas-
feiras, de 26 de abril a 14 de junho, 
das 12h às 15h, na sala 161 do bloco 
D do IP, localizado na Av. Prof. Mello 
Moraes, 1.721, campus Cidade 
Universitária, no bairro Butantã.

Em média, a cada sexta-feira, são 
inscritas 30 pessoas. A inscrição é 
uma entrevista e o atendimento 
ocorrerá posteriormente – em 
geral, constituído de seis encontros 
semanais em grupo, com duração 
duas horas e meia cada um. Cada 
grupo é coordenado por dois alunos 
do último ano do curso de Psicolo-
gia ou por estudantes do curso de 
Aperfeiçoamento em Orientação 
Profi ssional, oferecido pela USP 
aos psicólogos que pretendem se 
aprofundar na área.

A iniciativa se constitui em 
uma oportunidade para a pessoa 

se conhecer melhor. Além disso, 
oferece maior conhecimento sobre 
faculdades, cursos e profi ssões e a 
possibilidade de refl etir sobre as 
escolhas. São utilizadas dinâmicas 
e jogos para facilitar esse processo. 
Também conta com uma equipe de 
quatro psicólogos, responsáveis por 
dar apoio às disciplinas do curso 
de Psicologia ligadas ao serviço, 
ao curso de aperfeiçoamento, às 
pesquisas e outras iniciativas. Cria-
do em 1970, anualmente o serviço 
atende cerca de 500 pessoas. 

Além do serviço de orientação 
à carreira prestado à comunidade 
externa, existe também o Núcleo 
de Orientação Profi ssional voltado 
a alunos da USP. O atendimento é 
para os uspianos em dúvida sobre 
a escolha e continuidade do curso. 
Sua inscrição ocorre em dia pre-
estabelecido e o atendimento tem 
início imediato. A próxima ocorrerá 
também no dia 26 de abril, das 12 
às 15 horas, e aceita até 10 pessoas 
(Jornal da USP).

O governo chinês acaba de 
anunciar que planeja construir 
uma estação de pesquisa cien-
tífi ca no polo sul da Lua, e quer 
realizar uma exploração lunar 
tripulada em cerca de 10 anos. 
“A China tem a ambição de 
construir uma estação cientí-
fi ca em regiões do polo sul da 
Lua e realizar missões lunares 
tripuladas em 10 anos”, disse 
Xhang Kejian, diretor da Ad-
ministração Espacial Nacional 
da China.

 A declaração foi dada em 
Changsha, capital da província 
de Hunan , durante discurso 
na cerimônia de abertura do 
“Dia Nacional do Espaço”, 
celebrado no país no último 
dia 24. Zhang informou que a 
China vai lançar a sonda lunar 
“Chang’e-5” para recolher 
amostras de terra da superfí-
cie lunar e trazê-las de volta à 
Terra até o fi nal de 2019.

 Shaoshan, a cidade natal 

do falecido líder chinês Mao 
Zedong, será um dos centros de 
armazenamento permanente 
de amostras lunares.

Além disso, o diretor da Ad-
ministração Espacial Nacional 
afi rmou que a China planeja 
lançar sua primeira sonda para 
explorar Marte em 2020. O 
governo chinês está ativo na 
exploração do espaço desde 24 
de abril de 1970, quando o fo-
guete Longa Marcha-1 colocou 
em órbita o primeiro satélite do 
país, o Dongfanghong-1. 

Desde 2016, a China esco-
lheu o dia 24 de abril como o Dia 
Nacional do Espaço. O tema da 
atividade deste ano é “realizar 
sonhos espaciais para uma 
cooperação vantajosa para 
todos”. No início deste ano, a 
China surpreendeu ao pousar 
a sonda espacial Chang’e 4 no 
lado oculto da Lua - a parte 
do satélite que não é visível 
da Terra (ANSA).

Refl exões
SABEDORIA DOS ANJOS 

canalizada por Sharon 

Taphorn. Manifestações 
Grandiosas. Seja metódico em 
sua abordagem. Faça alguns 
planos agora que estejam 
focados em seus objetivos e 
desejos. Você está em excelente 
energia criadora e a intenção é 
metade da equação. Ao tornar 
essas intenções conhecidas, você 
descobrirá que a ação perfeita 
ocorrerá. O truque está em ser 
muito claro e decisivo ao colocar 
todos os seus pensamentos e 
sentimentos naquilo que você 
realmente quer. Encontre um 
santuário na natureza e deixe 

o reino elementar ajudá-lo com 
suas criações. Eles são capazes 
de percorrer as dimensões de 
maneiras que você está ainda 
aprendendo e adorariam ajudá-
lo a concretizar suas criações. 
Pensamento para hoje: Hoje, 
realize alguma ação inspirada em 
relação aos seus sonhos. Escolha 
uma vida que o surpreenda em 
sua magnifi cência e use seu poder 
de criação deliberada. E assim é. 
Você é muito amado e apoiado, 
sempre. Os Anjos e Guias.  http://
www. playingwiththeuniverse.
com/ Tradução: Regina Drumond 
– reginamadrumond@yahoo.
com.br


