Castalia começa o apoio educacional com cooperação da
NPO Sabja, do aplicativo para celular de aprendizagem
para os alunos de escolas brasileiras no Japão
Com cooperação entre Castalia Co. Ltd (Registrado no endereço SEDE: em
Nagano-shi, Nagano, Endereço: em Shibaura, Minato-ku, Toquio, CEO :
Satoshi Yamawaki, 「 Castalia 」 ) e NPO 「 Serviço de Assistência aos
Brasileiros no Japão 」 ( Sabja ), começam o auxílio educacional de
preparação o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) a partir de 18 de
Janeiro, aos alunos de escolas brasileiras no Japão.

O que é Enem?
Desde de 2009, foi introduzido pelo governo brasileiro com o objetivo de
avaliar o desempenho dos alunos concluintes do Ensino Médio (em todo o
Brasil.)
A nota do Enem pode ser utilizado em conjunto com a nota do vestibular
para a avalição no ingresso à uma universidade.
O empreendimento vai ser colocado em execução em Janeiro de 2016 até
novembro, com 「 Goocus 」 (http://gooc.us/) que é uma plataforma de
aprendizagem desenvolvida por Castalia, os alunos podem aprender os
conhecimentos exigido na prova do Enem ou no exame vestibular no Brasil,
utilizando dispositivos moveis como Smatphone.

O nosso desafio
Ultimamente cerca de 170 mil brasileiros vivem no Japão, sendo a quarta
colocada em números de estrangeiros . Há 39 escolas brasileiras onde
ensina-se língua portuguêsa. Alguns alunos desejam ingressar na
universidade no Brasil depois da formatura no ensino médio no Japão, mas
atualmente não tem muito acesso a educação para exame vestibular no
Brasil e também não existe um método para melhorar esta condição.
No projeto, Castalia é encarregado de tecnologia e conteúdo do aplicativo, e
Sabja dará o suporte às escolas e aos alunos. No início do projeto, deve
introduzir o aplicativo em 3 escolas brasileiras. Goocus está disponível em 5
idiomas incluindo português, ou seja, os alunos poderão usá-lo sem
complicações.

Plataforma do aplicativo GOOCUS, usado para o e4studo do ENEM
Ao longo da sua experiência e a sua história, Castalia está familiarizado com
projetos educacionais. Aproveitando essa informação para o seu serviço,
Castalia tem ajudado a dar continuidade nos estudos, visto que os alunos
não deixam de estudar no meio do percurso e que podem aprender a
qualquer momento e em qualquer lugar no dia-a-dia. Neste projeto, uma das
maiores vantagens do Goocus, a função de rede social permite alunos ajudar
os seus estudos e compartilhar experiência com outros usuários dentro e
fora da escola através deste aplicativo. Este sistema tem um bom efeito para
motivar os estudos e avançar o conhecimento. Alem disso, ao mesmo tempo,
cada escola poderá tratar do conteúdo deste aplicativo durante a aula e a
Castalia monitora a situação delas para oferecer o serviço mais apropriado.
Comentário do Embaixador brasileiro no Japão
Com relação ao projeto, o embaixador do Brasil no Japão, André Corrêa do
Lago diz, “A Embaixada soube com grande satisfação da cooperação entre
Sabja e Castalia para fornecimento do Goocus gratuitamente para os alunos
de escolas brasileiras no Japão. Ao aproximar os estudantes do sistema
educacional brasileiro, preparando-os para o Enem, o projeto atende a

demanda antiga da comunidade, ao mesmo tempo traz a possibilidade de
maior interação entre os estudantes de diferentes escolas.”

André Corrêa do Lago - O Embaixador do Brasil no Japão, Satoshi
Yamawaki – CEO, Castalia Co. Ltd.

Goocus
Goocus é uma plataforma de móvel de aprendizagem, que é desenvolvido por
Castalia. Este aplicativo, é principalmente dedicado ao uso de Smartphone,
e criado para o objetivo reforço nos estudos」. Procurando os três propósitos
para realizar - aprendizagem social, a visibilidade do processo de
aprendizagem, e ludificação, Castalia continua a pesquisar como se deve
fazer para adquirir o habito de estudar.

Sabja – serviço de Assistência aos Brasileiros no Japão
A NPO SABJA, é uma entidade que trabalha no auxílio aos brasileiros que
vivem no Japão. E uma das áreas com maior ênfase de atuação é a área
educacional. Portanto, quando o projeto da Castalia foi apresentada para a
SABJA, não houve nenhuma resistência em fazer a parceria e dar
andamento ao projeto. Visto que o aplicativo é totalmente gratuito, a NPO
SABJA, se colocou à disposição para auxiliar na apresentação do projeto

diante às escolas brasileiras

Castalia
Castalia é uma empresa japonesa que cria a nova educação, com o lema (a
nossa visão) envolvendo o mundo por Tecnologia × Educação ‘. Castalia tem
oferecido Goocus – uma plataforma de aplicativo para celular de
aprendizagem, às empresas e organizações educacionais. E também,
cooperando com 信学会 – Shingakukai, a fundação educacional em Nagano ,
ele tem dedicado à administração de “Code.ac High School” onde é a única
escola médio ensinado programação.

