26/02/2021

Estudantes quilombolas se mobilizam na preparação para as provas do ENEM | estudantes

Governo do Estado da Bahia
Sites do Governo
ouvidoria

contraste

estud
Estudantes quilombolas se mobilizam na preparação para as provas do
ENEM
Publicado em ter, 12/01/2021 - 11:46 por pedro.moraes (/users/pedromoraes)
Palavras-chave:

Estudantes das comunidades quilombolas do Estado baiano vêm, diante da pandemia, se reinventando na preparação para o Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM), que será realizado em todo país nos dias 17 e 24 de janeiro.
Mesmo com a suspensão das aulas presenciais, a Secretaria da Educação do Estado
(SEC) disponibiliza uma série de conteúdos preparatórios, por meio de aulões virtuais,
apostilas e exercícios on-line, que podem ser acessados no Portal da Educação
(www.educacao.ba.gov.br (http://www.educacao.ba.gov.br) ).
Carlucia Alves Ferreira, 20 anos, mora no quilombo Lagoa dos Anjos, no município de
Candiba, e, neste ano, irá realizar a prova para tentar o curso de Medicina. “Foi um
período bastante difícil, mas estou me dedicando bastante, acompanhando os aulões
virtuais e diversas videoaulas no YouTube. Além disso, estou estudando com o material
didático ligado ao Ensino Médio da escola e resolvendo os simulados e as provas das
edições anteriores”, conta a estudante.
O mesmo formato de estudo norteia Nicole Pereira da Silva Araújo. Com 18 anos,
integrante do quilombo da Lagoa de Melquiades e Amâncio, em Vitória da Conquista,
ela também sonha em cursar Medicina. Apesar das dificuldades propiciadas pela pandemia, ela está vivenciando uma rotina de estudos através de
conteúdos on-line. “Não consegui me preparar da forma que queria, não tinha um computador, mas consegui adquirir o material didático da escola no meio
do ano. Estudei o máximo que pude e estou confiante”.
Diante do momento, integrantes da comunidade quilombola do Agreste e Capim Açú, no município de Tremedal,
reuniram os estudantes interessados na prova do ENEM em um grupo de WhatsApp para compartilhar dúvidas e
conteúdos. Ronildo Borges Lima, de 25 anos, pretende cursar Administração e idealizou a proposta com a ajuda de
duas colegas, reunindo virtualmente 40 jovens. “Percebi as necessidades da comunidade e, com a ajuda das
amigas Raquel e Ângela, juntamos as nossas forças para fazer um trabalho pensando no coletivo. Inscrevemos os
interessados e começamos a ajudar a todos os colegas com material didático, reforçando onde estávamos com
mais dificuldade”, destacou.
O coordenador de Políticas para a Juventude da Secretaria da Educação (SEC), Jocivaldo dos Anjos, ressaltou que,
por conta da pandemia, o Governo do Estado solicitou o adiamento das provas do ENEM, porém não foi atendido.
“Ressaltamos a nossa contrariedade na realização do ENEM neste momento. Mas cabe a nós, como gestão pública,
ofertar as possibilidades para os estudantes. Diante do momento atípico, a Secretaria disponibilizou a plataforma de
estudos para a preparação dos estudantes para o ENEM e realizamos reuniões de avaliação para a escuta com os
estudantes quilombolas, para possibilitar uma melhor preparação para eles. Entendemos as particularidades das comunidades tradicionais e as dificuldades
de estudar por conta do acesso à internet e as condições apresentadas por conta da pandemia”.
De acordo com Cláudio Rodrigues, coordenador executivo de Políticas para Povos e Comunidades Tradicionais da Secretaria Estadual de Igualdade Racial
(SEPROMI), mesmo estando em um momento diferente, com a lei que institui no ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena e com a
aprovação do Estatuto de Igualdade Racial, nos âmbitos federal e estadual, já é
possível observar avanços significativos na Educação Quilombola e, em
consequência, na preparação dos estudantes para as provas do ENEM. “O ensino
nas comunidades quilombolas tem avançado e o Estado da Bahia vem, nos últimos
anos, implementando as diretrizes curriculares na Educação Básica e nas escolas
quilombolas. Com isso, o próprio modo de vida das comunidades que guardam
características próprias passa a ser visto também como conteúdo e conhecimento
escolar, contextualizando os aprendizados através das vivências de cada povo e
local”, disse o coordenador.
Entre os conteúdos preparatórios para o ENEM, disponibilizados pela SEC, estão o
projeto ENEM 100%, com aulas virtuais todas às terças e sextas-feiras, envolvendo
diferentes disciplinas. No Portal da Educação, após a aula transmitida via YouTube, o
estudante tem à disposição uma apostila, que pode ser baixada. No mesmo
ambiente virtual, os interessados encontram conteúdos preparatórios por meio das
Pílulas de Aprendizagem e Trilhas para o ENEM, além do projeto Universidade para
Todos (UPT), desenvolvido em parceria com as universidades estaduais (UNEB,
UEFS, UESC e UESB).
Outra ferramenta é a Plataforma Anísio Teixeira, que contém mais de 10 mil
conteúdos digitais educacionais e aulas do Ensino Médio com Intermediação Tecnológica. Para complementar a preparação para o exame, uma outra
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possibilidade é o programa "Estude em casa", exibido em parceria com o Canal Futura, através da TVE, sempre às 13h e às 15h e o programa a "Hora do
ENEM", exibido de segunda a sexta, às 18h, no mesmo canal.
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