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O ensino híbrido se 
consolida; e como fica 

o professor? 

Nas Instituições de 
Ensino Superior, ainda 
existem resquícios da 
falsa dicotomia entre 
educação virtual e 
presencial, porém mais 
bem superada do que 
na Educação Básica

Muito em breve essa 
visão deve desa-
parecer, pois são 

modalidades complementa-
res: é ensino-aprendizagem 
e… ponto. Nesse sentido, a 
partir da Portaria do MEC 
de 31/12/18, até 40% do 
conteúdo da carga horária 
de um curso superior pre-
sencial pode ser a distância 
– antes esse limite era de 
20%. Evidentemente, há 
regramentos e limites, em 
especial para os cursos da 
área de saúde. Mais recen-
temente, com a pandemia, 
a mesma evolução se impõe 
também para a Educação 
Básica: o Conselho Nacional 
de Educação intensamente 
sugere, e boa parte dos 
Conselhos Estaduais de 
Educação normatizou a 
implementação do ensino 
híbrido no biênio 2020/21, 
o denominado continuum.

 Porém, excluído esse pe-
ríodo de excepcionalidade, 
o que temos para a Edu-
cação Básica – na verdade 
tão somente para o Ensino 
Médio – é o limite de 20% 
para o conteúdo que pode 
ser ofertado a distância para 
o turno diurno e 30% para 
o noturno.

No entanto, até onde a 
vista alcança, o que se prevê 
para os próximos anos é a 
dilatação desses índices e 
até mesmo a permissão de 
se implementar o ensino 
híbrido inclusive para os 
anos finais do Ensino Funda-
mental. Afinal, os discentes 
de hoje são nativos digitais 
e em geral têm grande faci-
lidade em dominar as novas 
tecnologias, sem que isso 
reduza em nada o quanto 
a presença do docente em 
sala é imprescindível para 
a qualidade do ensino.

Mas há, sim, uma mudan-
ça no papel, no perfil e na 
atuação deste profissional, 
o que gera uma recorrente e 
pertinente pergunta: e como 
fica o professor? Infelizmen-
te, muitos bons didatas do 
passado, com suas aulas ex-
positivas bem dadas, estão 
perdendo o emprego por não 
conseguirem o mesmo êxito 
em plataformas, linguagens 
e metodologias digitais. 
Nesse aspecto, valho-me de 
uma metáfora: os professo-
res estão sendo convidados 
a embarcar em ônibus de 
ida, sem retorno. A maioria 
embarca e no caminho se 
capacita, se adapta, é dar-
winista e segue em frente, 
mas outros desembarcam 
ou são desembarcados.

A maioria dos docentes 
se sente despreparada para 
uma boa mediação tecno-
lógica e muito apreciaria 
receber treinamentos na 
escola. É recomendável 
que a instituição de ensino, 
quando adentra ao universo 
do ensino online, se concen-
tre inicialmente em ferra-
mentas de menor complexi-
dade, pois facilita a prática, 
a troca de experiências e o 
aprendizado para aqueles 
que se consideram – ou são 
considerados – dinossauros 
digitais. Nesse contexto, há 
aqueles docentes que se 
agigantaram e até montaram 
em casa um miniestúdio 
para as aulas remotas. 

Outros, tidos como ótimos 
didatas no presencial, não 
possuem fluência digital, 

tampouco desenvoltura e 
espontaneidade diante de 
uma tela para bem se co-
municar com os alunos e as 
famílias. Mas há pelo menos 
mais uma boa notícia: uma 
recente pesquisa com pro-
fessores constatou que 87% 
deles pretendem usar mais 
tecnologia ao retornarem 
às aulas presenciais. Isto 
posto, as transformações só 
se efetivarão se as escolas 
forem providas de boa co-
nectividade, um dever de 
nossos governantes.

Conheci uma aluna da EJA 
(a modalidade de Educação 
de Jovens e Adultos pode 
ser até 90% a distância) 
que se dizia uma dinossaura, 
essencialmente analógica. 
Para ela, celular era só para 
mensagens e ligações. Aos 
poucos, foi desenvolvendo 
as habilidades digitais, pas-
sou a usar o Google Class-
room e outras plataformas, 
fez a sua rematrícula no 
aplicativo e hoje, feliz e au-
tossuficiente, faz compras 
online, movimenta suas 
operações bancárias. “Faz 
meses que não vou à agência 
do meu banco” – diz ela.

No Brasil, temos hoje 1,7 
milhão de matriculados em 
faculdades de licenciaturas 
(52% em cursos a distância) 
que disponibilizam ao mer-
cado anualmente um grande 
contingente de professores 
em parte carentes de boa 
formação pedagógica e de 
uso das novas tecnologias 
educacionais – e aí está uma 
das principais razões do nos-
so combalido sistema educa-
cional. Os calouros iniciam 
a licenciatura motivados 
e têm boa cultura digital, 
porém os cursos superiores 
de formação de professo-
res, em sua maioria, não 
preparam adequadamente 
profissionais da educação 
para o ensino digital e para a 
nova fronteira que tem sido 
aberta com o ensino híbrido.

É importante lembrar, no 
entanto, que toda disrupção 
é alvo de controvérsias e 
falhas, e o ensino totalmente 
online, bem como o híbrido, 
não são exceção, recebendo 
também críticas, em boa 
parte merecidas. Mas, nesse 
caso, elas não deveriam es-
tar voltadas à modalidade e 
sim às instituições de ensino 
que não ofertem oportuni-
dades de boa capacitação 
aos seus professores e 
tutores, não disponibilizem 
materiais de apoio com boa 
didática e tampouco um 
AVA (Ambiente Virtual de 
Aprendizagem) amigável e 
estimulante.

Num futuro não muito 
distante, grandes mudanças 
se efetivarão, abolindo-se o 
atual regime seriado com 
disciplinas herméticas e 
fragmentadas. E especial-
mente no Ensino Superior, 
as universidades necessita-
rão de menos espaço físico, 
pois, em um ecossistema de 
inovação e ambientes virtu-
ais mais didáticos que os atu-
ais, os estudantes terão um 
aprendizado mais eficaz da 
parte teórica em um quarto 
silente de sua casa e irão ao 
campus para experiências 
em laboratório, práticas 
nas clínicas ou encontros 
focados em projetos e pro-
blemas com conteúdo assaz 
diversificado. 

As nações que estiverem 
na vanguarda dessa nova era 
educacional certamente co-
lherão os bons e merecidos 
frutos econômicos e sociais.

(*) - É membro do Conselho Estadual 
de Educação do Paraná, foi professor 

e diretor de escolas públicas 
e privadas, e das universidades 

UFPR, PUCPR e UP.

Jacir Venturi (*)

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: DANIEL LUIZ PEREIRA, profissão: analista de planejamento, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 06/12/1990, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Angelica Pereira. A pretendente: 
ELISA FREIRES DA SILVA, profissão: gestora administrativa, estado civil: divorciada, 
naturalidade: em Carapicuiba, SP, data-nascimento: 23/01/1980, residente e domiciliada 
em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Antonio Borges da Silva e de Maria de 
Fatima Freires da Silva.

O pretendente: JOSÉ SOARES DE SOUZA, profissão: pedreiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em São José do Rio Preto, SP, data-nascimento: 04/06/1966, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Alípio Nogueira de Souza e 
de Jacinta Soares da Cruz. A pretendente: ANA FÁTIMA DE OLIVEIRA, profissão: do 
lar, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-
nascimento: 01/02/1959, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, 
filha de Antonio Luiz de Oliveira e de Maria Solidade dos Santos.

O pretendente: JORGE GARCIA, profissão: funcionário público federal, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Tanabi, SP, data-nascimento: 01/11/1959, residente e domi-
ciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Norival José Garcia e de Cecilia José 
Garcia. A pretendente: MARIA ANTONIA DE SOUSA PEREIRA, profissão: cabeleireira, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em Penalva, MA, data-nascimento: 13/06/1972, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de José Pereira e de 
Marina de Sousa Pereira.

O pretendente: CELSO SILVA, profissão: auxiliar de hospedagem, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Itaquaquecetuba, SP, data-nascimento: 18/06/1980, residente e do-
miciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Aparecida Silva. A pretendente: 
LUCIANA BORGES LOPES, profissão: líder de hospedagem, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Jequié, BA, data-nascimento: 16/06/1983, residente e domiciliada em 
Guarulhos, SP, filha de José Lopes e de Neuza Borges Lopes.

O pretendente: PAULO PEREIRA SOUTO, profissão: gerente de planejamento, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Macaúbas, BA, data-nascimento: 30/03/1994, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Pedro Pereira de Souto e de 
Sueli Lina Pereira Souto. A pretendente: JAYNE CAMPOS NASCIMENTO, profissão: 
projetista, estado civil: solteira, naturalidade: em Três Lagoas, MS, data-nascimento: 
04/11/1992, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Paulo 
dos Santos Nascimento e de Maria Suzana Campos da Silva Santos Nascimento.

O pretendente: KLEYSON MARINHO DE OLIVEIRA, profissão: advogado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Recife, PE, data-nascimento: 10/07/1988, residente e domi-
ciliado no Ibirapuera, São Paulo, SP, filho de Moises Gonçalves de Oliveira e de Maria 
Bete Marinho de Oliveira. A pretendente: LARISSA ELLEN OLIVEIRA LIMA, profissão: 
advogada, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nas-
cimento: 04/03/1997, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha 
de Anderson de Souza Lima e de Maria José Oliveira Lima.

O pretendente: JAMES DERVIL, profissão: mecânico, estado civil: solteiro, naturalidade: 
no Haiti, data-nascimento: 24/10/1989, residente e domiciliado em Penha de França, São 
Paulo, SP, filho de Alexes Dervil e de Marijose Bere. A pretendente: WILMENE CLEBERT, 
profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: na República do Haiti, 
data-nascimento: 06/01/1987, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Alfrede Clebert e de Marie Lucie Mondelus.

O pretendente: JOÃO MOLINA DELGADO, profissão: aposentado, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: em Santa Clara, SP, data-nascimento: 15/08/1936, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de João Molina Delgado e de Livra 
Delgado. A pretendente: FRANCISCA DE SALES DOS SANTOS, profissão: doméstica, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em Miraselva, PR, data-nascimento: 29/01/1964, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Valeriano Felipe 
dos Santos e de Maria Joana.

O pretendente: JOÃO RODRIGUES NERY NÉTO, profissão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Belo Horizonte, MG, data-nascimento: 04/07/1954, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de José Borges Rodrigues Nery e 
de Maria Rodrigues Nery. A pretendente: VALDILENE CARDOSO DA SILVA, profissão: 
comerciante, estado civil: solteira, naturalidade: em Porto da Folha, SE, data-nascimento: 
02/01/1982, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Edson 
Cardoso da Silva e de Francisca Linda Santos Silva.

O pretendente: RICHARD SALES DOS SANTOS, profissão: tecnólogo em segurança da 
informação, estado civil: solteiro, naturalidade: em São Bernardo do Campo, SP, data-
nascimento: 28/04/1996, residente e domiciliado em São Bernardo do Campo, SP, filho 
de Silas Paiva dos Santos e de Gislaine Sales Pinto. A pretendente: JULIANA LUCIA 
PRATES DOS SANTOS, profissão: nutricionista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Vila Formosa, SP, data-nascimento: 22/04/1990, residente e domiciliada em 
Penha de França, São Paulo, SP, filha de José Walter dos Santos e de Ana Maria Prates.

O pretendente: GILSIVAN VIEIRA QUEIROZ, profissão: enfermeiro, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: em Duque de Caxias, RJ, data-nascimento: 30/03/1973, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Geraldo de Brito Queiroz e 
de Marta Vieira Queiroz. A pretendente: EVELYN NEDIENE DIAS TAMADA, profissão: 
enfermeira, estado civil: divorciada, naturalidade: em Registro, SP, data-nascimento: 
22/10/1985, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Mario 
Issao Tamada e de Nirce Dias.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios
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Fernando Montenegro (*)
 

Em meio a tantos condomínios 
de prédios bem localizados, 
sobretudo nas grandes capi-

tais - expansão que ganhou força nas 
últimas décadas - a casa ficava entre 
as últimas opções na hora de escolher 
onde morar, principalmente para quem 
leva uma vida corrida, passa pouco 
tempo no imóvel e está em busca de 
segurança. Os apartamentos ganharam 
a preferência dos consumidores. Mas 
esse cenário começa a mostrar sinais 
de mudança. 

O isolamento social, imposto pela 
pandemia da Covid-19, fez muita gente 
se questionar sobre a maneira como 
moram, já que passaram a viver muito 
tempo dentro do imóvel, fazendo home 
office, convivendo o tempo todo com a 
família e adaptando o seu lazer também 
em ambientes mais reduzidos. 

A partir daí vários questionamentos 
surgiram: o tamanho do imóvel atual 
hoje atende as minhas necessidades 
reais? Me oferece privacidade para eu 
poder trabalhar e habitar ao mesmo 
tempo? Tenho o conforto que eu espe-
ro? Minha família tem boas opções de 
lazer dentro de casa? E daí em diante. 
Isso tudo fez com que a casa, o estilo 
clássico de moradia, voltasse a ser o 
centro das atenções e a fazer parte do 
sonho de habitação das pessoas. 

Um dos fatores que colaboraram para 
o aumento da procura pela compra 
de casas foi a necessidade de ter uma 
área externa, como varanda, quintal 
ou jardim. A falta de um espaço ade-
quado para acolher os pets, manter as 
crianças em atividade ao ar livre - já 
que em apartamentos elas passam a 

A casa, o estilo clássico de moradia, voltou a ser o centro das atenções e a fazer parte do 
sonho de habitação das pessoas.

qualit.com/reprodução

A CAOA, um dos maiores 
conglomerados de produção 
e distribuição de veículos do 
Brasil, e a Sunew, empresa 
brasileira líder global na pro-
dução da tecnologia de tercei-
ra geração de energia solar, 
se uniram para o desenvolvi-
mento de um grande projeto 
de energia e sustentabilidade. 
A fachada do Centro de Pes-
quisas e Eficiência Energéti-
ca da CAOA Montadora, no 
município de Anápolis/GO, 
recebeu a instalação de Fil-
mes Fotovoltaicos Orgânicos 
(OPV),  tecnologia de células 
solares de terceira geração, 
se tornando uma superfície 
inteligente capaz de produzir 
energia limpa.

A fachada do prédio conta 
com uma área de cerca de 
850m² da solução Sunew 
GLASS™, que são filmes foto-
voltaicos orgânicos encapsu-
lados em vidro, fazendo dessa 
a maior fachada de vidro com 
OPV do mundo, e a segunda 

A nova onda dos condomínios 
horizontais: conforto e qualidade de vida
Os apartamentos ganharam a preferência dos consumidores. Mas esse cenário começa a mostrar sinais 
de mudança.

maior parte do tempo em dispositivos 
eletrônicos - praticar hobbies e tomar 
sol, por exemplo, bateu na porta até 
de moradores de apartamentos mais 
espaçosos. Percebemos um aumento 
pela procura por casas. A prova disso 
pode ser vista no aumento das vendas 
que registrou um crescimento de 35% 
até setembro deste ano em relação ao 
mesmo período do ano anterior. 

Muitos imóveis horizontais contam 
com jardim, piscina e rooftop e acredito 
que as pessoas estão em busca, princi-
palmente, desses espaços para atender 
um novo olhar sobre suas perspectivas 
a respeito de conforto e estilo de vida. 
Porém, acredito que as áreas externas 
não foram os únicos pontos que atraíram 
os novos moradores. A tranquilidade de 
estar com a família em um ambiente se-
guro também foi outro aspecto bastante 
levado em conta nessa procura. Quando 
nós falamos em segurança, basicamente 
pensamos apenas em nos proteger da 
violência da cidade. 

Mas com a pandemia, vimos as pes-

soas se sentirem inseguras dentro do 
próprio condomínio por conta do contá-
gio da doença, o que também motivou a 
procura por casas com espaços de lazer 
privativos. Além dos atributos físicos 
que diferenciam as casas dos aparta-
mentos, a qualidade de vida também 
está sendo levada em consideração 
nesse momento que chega próximo da 
pós-pandemia. Uma casa ampla e com 
ambientes integrados pode fortalecer o 
convívio familiar, oferecer uma rotina 
mais saudável para seus moradores e, 
de quebra, oferecer um espaço apro-
priado para receber os amigos. 

Morar em uma casa com espaços a 
céu aberto, onde exista um mínimo con-
tato com a natureza - mesmo na zona 
urbana - faz toda a diferença nos dias 
atuais, com ou sem isolamento social. 
As opções de lazer para a família dentro 
do próprio imóvel são inúmeras. Essa 
percepção sobre esse “novo morar” 
veio para ficar. 

(*) É CEO da Seed Incorp 
(https://www.seedincorp.com.br/).

Maior fachada de vidro com filmes solares do 
mundo é instalada na CAOA

projeto da CAOA com a Sunew 
foi instalado pela SolarVolt, 
empresa brasileira especiali-
zada no desenvolvimento de 
soluções e projetos de energia 
solar fotovoltaica. Trata-se de 
uma importante parceira no 
setor que vem atendendo a 
grandes projetos pelo Brasil. 

Fundada em 2013, a Solar-
volt já instalou mais de 50.000 
kilowatts-pico (kWp) de siste-
mas fotovoltaicos conectados 
à rede, em 10 estados do 
país. A instalação do OPV na 
fachada do prédio contribui 
para suprir grande parte da 
demanda por energia elétrica 
e, assim, potencializar a efici-
ência energética e contribuir 
com a redução da pegada de 
carbono. Para a Sunew é muito 
importante participar de um 
projeto em parceria com uma 
empresa como a CAOA, que 
tem mais de 40 anos de história 
e é a maior distribuidora de 
automóveis do país. Fonte: 
DRIC/CAOA.

A energia gerada por essa instalação é suficiente para abastecer 
todas as estações de trabalho do prédio.
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maior instalação de OPV do 
planeta. Inovadora, a eficiên-
cia do OPV da Sunew cresce 
com o aumento da temperatu-
ra externa, o que o torna ideal 
para áreas expostas à forte 
radiação solar, independente 
do posicionamento em dire-
ção ao sol. A energia mensal 
gerada por essa instalação 
é suficiente para abastecer 
todas as estações de trabalho 

do prédio.
Para o CEO da CAOA, Mauro 

Correia, o Centro de Pesquisas 
tornou-se peça chave para via-
bilizar e agilizar os principais 
lançamentos e agora terá am-
pliada sua própria eficiência 
com a substituição de parte 
da energia elétrica utilizada 
pelo consumo de energia solar 
e com uma substancial dimi-
nuição de emissões de CO2. O 
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