Telesapiens lança Sistema de Ensino Técnico
Integrado na Bett Educar 2019
Quem pretende conhecer e tirar o máximo proveito na nova BNCC para o ensino médio, não pode
ficar de fora da Bett Educar 2019, que acontecerá de 14 a 17 de maio no Transamérica Expo Center,
São Paulo. O tema é um dos que mais despertará o interesse de escolas inovadoras que pretendem
se adequar às novas diretrizes do novo ensino médio, que passará a ser exigido a partir de 2021. A
Telesapiens, uma EdTech especializada no assunto, estará lançando o SETI – Sistema de Ensino
Técnico Integrado, que oferecerá aos colégios e escolas técnicas a possibilidade de ofertarem
conteúdos didáticos de mais de 20 cursos técnicos já a partir de 2020. "Esses conteúdos poderão ser
ofertados nas modalidades de EAD, cumprindo os 20% de carga horária a distância preconizado pela
nova BNCC do ensino médio", explica David Stephen, CEO da Telesapiens. Segundo Stephen, as
escolas poderão oferecer os 20 cursos simultaneamente a todos os seus estudantes, que poderão
fazer suas escolhas livremente, sem o inconveniente de ter que formar turma para cada curso.
"Além dos conteúdos didáticos, que contarão com e-books, videoaulas, podcasts, games
educacionais, atividades e banco de questões, a Telesapiens ainda disponibilizará uma plataforma
bastante disruptiva", complementa Stephen. O OniLearning, plataforma desenvolvida pela própria
Telesapiens para integrar seu sistema de ensino, estará disponível na forma de 4 aplicativos para
Android e iPhone: App do aluno; App do professor; App do responsável; e o App do mercado. Este
último estará conectado com as empresas, que terão acesso ao banco de talentos da escola,
promovendo empregabilidade para seus concluintes do ensino médio. Mas a grande inovação
proporcionada pelo OniLearning está mesmo na experiência do aluno, que contará com mais do que
um ambiente virtual de aprendizagem, ele terá um ambiente pessoal de aprendizagem, sobre o qual
ele construirá toda a sua base de conhecimento, do jeito que ele aprendeu, substituindo
definitivamente o velho caderno. "E a inovação não para por aí", continua Stephen. "Ofereceremos
consultoria gratuita para os estabelecimentos de ensino que quiserem credenciar seus cursos
técnicos perante seus respectivos conselhos estaduais de educação, uma solução completa para
quem quer agregar valor ao seu aluno com custo zero".

Serviço:
A Telesapiens já está atendendo colégios e escolas técnicas interessadas em implantar o SETI em seu
currículo escolar a partir de 2020.
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