
• O que é? 

 

• Conjunto de aulas pelo celular para apoiar a aprendizagem de estudantes do 
segundo ciclo do Ensino Fundamental (6º a 9º ano) nas seguintes disciplinas: 
Português, Matemática, História, Geografia e Ciências. 

 

• Foram selecionados os conteúdos fundamentais desse ciclo escolar, 
considerando sua relevância social e sua contribuição para o desenvolvimento 
intelectual do aluno.  

 

• As aulas foram elaboradas por uma equipe de especialistas nas diferentes 
áreas do conhecimento. 
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Como funciona 

 

O aluno assina semanalmente (R$ 3,99 por semana) uma disciplina e recebe uma 
aula todo dia útil. Cada semana tem um tema. 

 

A aula é composta por: 

- 3 mensagens (SMS) com conteúdo, cada uma com até 153 caracteres 

- 1 mensagem (SMS) com link para o conteúdo WAP, que tem 350 caracteres e 1 
imagem 

- 2 vezes na semana, recebe 2 QUIS, que retomam os conteúdos das aulas 
anteriores (tipo de avaliação individual)  
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Foram produzidas no total 500 aulas (100 de cada disciplina) em 6 meses 

 



Fluxo de trabalho  

Produção dos autores → edição de texto e pesquisa de imagem (Claudiana 
e Thiago) → leitura externa (Adriana e Amabile) → envio  e aprovações dos 
autores → ajustes finais e edição de imagem ( Claudiana e Thiago) → 
revisão (Comunicação) → leitura da Titans → últimas ajustes. 

 

Tempo de produção → 2 aulas de cada disciplinas em uma semana, ou 
seja, 10 aulas por semana. 

 

Definição da estrutura das aulas com a empresa Titans (modelo elaborado 
no processo) 

 

Criação de uma linguagem adequada com os autores 
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Limitações e desafios 

- Caracteres, símbolos e pontuação 

- Tempo de produção e edição (texto e imagem) 

- O aluno ter que “enviar mais” para receber as aulas – como criar o interesse? 

- Banco de imagem estrangeiro (solução: uso da Wikimedia) 
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Disciplinas que tiveram mais dificuldades 

- Matemática (por conta das limitações técnicas) 

- Geografia (fonte de imagem inadequada) 

- História (duas autoras e enviam as aulas totalmente fora do limite de 
caracteres) 
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