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EDUCAÇÃO

Que escola
é melhor? Uma
questão sem
resposta certa
A escolha deve ser feita em família, respeitando os valores
e o estilo de pais e filhos, recomendam especialistas

Tatiana Cavalcanti
ESPECIAL PARA O ESTADO

Mudar o filho de escola não é
uma decisão simples. Para fazer essa escolha, muitos pais
tomam por base o desempenhodoscolégiosnoExameNacional do Ensino Médio (Enem),quefoidivulgadonoinício de agosto pelo Ministério
da Educação (MEC). Para esta
reportagemfoifeito umrecor-

te com as 50 escolas de São
Paulo mais bem avaliadas na
prova, excluindo aquelas em
que menos de 61 alunos participaram no ano passado – veja
napáginasaoladoenasseguintes cinco tabelas, com os dez
colégios à frente em cada região da capital paulista.
Aclassificação noexame nacional pode ser um dos critérios levados em conta pela família. Mas o próprio ministro

ANA
PAULA LIMA
com Lucas
e Vitor

LINHAS PEDAGÓGICAS
l Os pais devem avaliar quais
dos dois modelos pedagógicos
abaixo buscam:

Escola Tradicional
O professor é a figura central.
A relação entre mestre e aluno
é vertical, com o educador
como autoridade, tendo o
poder de decisão. Tem aulas
expositivas, com o professor
como responsável pela
transmissão do conhecimento.
O trabalho é voltado para o
ensino, e as avaliações

consideram o quanto os alunos
aprenderam do conteúdo.
Escola Nova
O aluno está no centro do
processo. A preocupação aqui
é o aprendizado. Compete ao
estudante buscar e construir o
conhecimento. O ensino está
baseado no interesse dele. O
aluno é avaliado durante todo
o processo educativo e não no
momento final. O que importa
é a qualidade do conteúdo,
e não a quantidade.

l Se optarem pela Escola
Nova, os pais encontram várias
linhas para esse movimento,
como as seguintes:

Construtivista
Advém da teoria do suíço Jean
Piaget e de seus seguidores
– às vezes complementada
pelos trabalhos dos teóricos
Lev Vygotsky e Jerome Bruner
e pelas atividades propostas
pela pedagoga e psicóloga
Emilia Ferreiro. É assim
denominada porque defende

o princípio do aluno como
construtor do próprio
conhecimento. Nele, existe
uma preocupação com cada
estágio do desenvolvimento
da criança, havendo um
predomínio do raciocínio
lógico. O professor é mais
mediador do que transmissor
de conhecimento.
Montessoriana
Elaborada pela médica italiana
Maria Montessori, tem seu
trabalho focado no

desenvolvimento individual
do aluno. Todas as atividades
são inicialmente feitas dentro
de uma linha, um círculo
desenhado no centro da sala
de aula, quando o professor
faz a apresentação de cada
material às crianças.
O trabalho se volta para a
educação dos sentidos,
portanto, todo o material
é sensorial (auditivo, tátil,
visual). Cada ambiente tem
materiais em madeira, usados
para a leitura, a escrita e a
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LISTA DAS 50 MAIS BEM AVALIADAS NO ENEM POR REGIÃO
CENTRO
Nome da
instituição
Liceu de Artes e
Ofícios de São Paulo
Etec São Paulo
Colégio São Luís
Colégio Rio Branco
– Unidade Higienópolis
Colégio Presbiteriano
Mackenzie
Objetivo –
Paulista
Colégio São Luís
– Unidade 2
Etec Dra. Maria
Augusta Saraiva
Colégio
Fecap
Etec Carlos
de Campos

Bairro

Rede

Linguagens,
códigos e suas
tecnologias

Matemática
e suas
tecnologias

Ciências
humanas e
suas
tecnologias

Ciências da
natureza e
suas
tecnologias

Redação

Média
do
Enem

Luz

Privada

620,06

746,81

664,67

635,15

774,81

666,67

Luz
Cerqueira
Cesar

Estadual

631,77

698,26

677,75

622,59

696,70

657,59

Privada

617,46

699,81

659,32

627,05

760,47

650,91

Higienópolis

Privada

594,89

664,80

634,22

610,77

683,91

626,17

Higienópolis

Privada

598,04

653,02

641,63

597,04

685,65

622,43

Bela Vista

Privada

594,35

644,63

637,12

598,23

641,21

618,58

Consolação

Privada

560,48

580,27

606,07

548,20

632,76

573,75

Campos
Elíseos

Estadual

571,61

562,10

614,18

538,05

622,46

571,48

Liberdade

Privada

569,94

578,26

603,13

529,78

601,91

570,28

Brás

Estadual

582,27

548,85

610,41

534,23

590,18

568,94

*EXCLUÍDAS ESCOLAS EM QUE MENOS DE 61 ALUNOS FIZERAM O ENEM NO ANO PASSADO

matemática. Alguns
exemplos são: o alfabeto
móvel, os fusos, o material
dourado, a escada marrom e
o material fracionário. Também
há em cada sala um canto para
a realização das atividades
de vida prática, com pia e
tábua de passar.
A alfabetização ocorre pela
fonética, privilegiando os sons
das letras. Em geral, não há
mais método Montessori puro.
Muitas escolas se utilizam
dos materiais dada a sua

riqueza e as possibilidades
de exploração.
Waldorf
Baseada no projeto do filósofo
Rudolf Steiner, busca
desenvolver pessoas livres,
competentes e responsáveis.
Parte de uma visão integral
da educação, sem privilegiar
uma área do conhecimento, e
considera que o ensino deve
se atentar às singularidades
dos estudantes. Em muitas
escolas, um mesmo professor

daEducação,RenatoJanineRibeiro, afirmou em agosto, na
entrevistadedivulgaçãoda lista com o resultados das escolas na prova, que a avaliação
serve como um serviço, mas
não deve ser o principal aspecto. “Quando um pai vai escolher a escola para o filho, não
basta olhar o ranking nu e purodoEnem. Épreciso considerar um conjunto de fatores.”
Uma dica dada pelo ministro na ocasião é verificar como
anda a rotatividade de docentes no colégio, por exemplo.
“É preciso observar se o professor dá aula apenas naquela
escola e se o corpo docente se
mantém relativamente igual
com o passar dos anos. Essa
estabilidade é importante.”

Especialistas garantem que
nemsempreocolégiomaisbem
avaliado no Enem é o ideal para
a criança ou o adolescente. O
processode escolhade uma nova escola deverespeitar os valores e o estilo da família. Tudo
depende do perfil do aluno.
Enzo Batista Conte, de 12
anos, estudava em uma escola
alemãondeaprendia,alémdesse idioma, inglês e espanhol.
Apesar da estrutura e das aulas

permanece com a turma por
anos e tem grande autonomia
para definir atividades e
situações didáticas.

partida. Segundo o método,
se os conhecimentos
sistematizados forem
acessados de maneira crítica,
poderão ajudar a compreender
o mundo à volta e fomentar
uma ação transformadora.

Crítica
Tem nos brasileiros Paulo
Freire, Dermeval Saviani
e José Carlos Libâneo
referências fundamentais.
Parte do princípio de que a
educação é uma forma de
superação da desigualdade
social. A experiência de vida
dos estudantes é o ponto de

NA WEB
Portal. Confira
o serviço dos 50
colégios listados
estadao.com.br/e/servcol
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Pós-crítica
Valoriza outras formas de saber, além dos conhecimentos
científicos. Há o intuito de criar
o diálogo entre as informações
das mídias, a cultura popular,
o patrimônio das comunidades

de qualidade, o aluno não se
sentia integrado no colégio.
“Percebi que ele estava regredindo em vez de aprender. O
Enzo convivia com descendentes de alemães que estudavam
ali desde a infância e já tinham
aquela cultura enraizada”, diz a
contadora Rosimeire Manias
Batista,de40anos,mãedogaroto. “Ele estava infeliz. Apesar
de muito boa, aquela não era
uma escola compatível com o
perfil dele. Então, decidi que
era hora de mudar.”
Atualmente, Enzo estuda no
ColégioMariaImaculada,noParaíso, na região central de São
Paulo, onde está matriculado
desde fevereiro. “Já me sinto
adaptadoeadoro asaulasderobótica”, conta o menino, que

e a produção científica. Os
alunos são incentivados a
intercambiar posicionamentos
e, principalmente, acessar
mais de uma explicação sobre
o mesmo fato. Alguns traços
das teorias pós-críticas já
podem ser notados em escolas
brasileiras, de acordo com
educadores. Nas reformas
curriculares realizadas nos
últimos anos, as diferenças
culturais influenciaram a
pedagogia, tornando-a cada
vez “mais cultural”.

FONTE: MARIA ANGELA BARBATO CARNEIRO,PROFESSORA DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO (PUC-SP), E MARCOS GARCIA NEIRA, PROFESSOR DE METODOLOGIA DO ENSINO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)
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pretende ser engenheiro.
Rosimeire afirma que em
um semestre Enzo “progrediu
100%”. “Agora ele também
tem aulas de natação e atividadesextracurricularesqueagregam as famílias. Ele está muito
feliz e eu, mais tranquila.”
Para escolher a nova instituição de ensino, a mãe visitou escolas perto da região onde mora,analisandoaestrutura(laboratório,bibliotecaequadraspoliesportivas, entre outros), a
limpezaeaeducaçãodosfuncionários. “Isso é importante, afinal, eles também vão fazer parte da formação do meu filho.”
Asituaçãodescrita porRosimeire não é incomum. Ter
dúvidas faz parte do processo,
de acordo com especialistas.
Uma das primeiras perguntas
que vem à cabeça dos pais na
hora de mudar o filho de escola é: qual é a melhor opção?
Devem ser avaliados desde
aspectos físicos e operacionais – como a estrutura do lugar e a distância a que fica de
casa – até a linha pedagógica e
afilosofiadocolégio,recomendaMariliMoreiradaSilvaVieira, coordenadora pedagógica
da Universidade Presbiteriana Mackenzie e professora de
Psicologia da Educação no
Centro de Educação, Filosofia
e Teologia na mesma instituição. “Normalmente, isso leva
um tempo e deve ser feito com
um semestre de antecedência,
de forma que se possa visitar a
escola em vista e envolver o
filho no processo.” De acordo
com Marili, essa participação
do aluno é essencial no ensino
fundamental 2 e no médio.
Durante a escolha da escola,
os pais podem levar em consideração diferentes critérios:

LISTA DAS 50 MAIS BEM AVALIADAS NO ENEM POR REGIÃO
LESTE
Nome da
instituição
Colégio Agostiniano
Mendel
Colégio Agostiniano
São José
Colégio Brasília
de São Paulo
Colégio João XXIII
Colégio
Argumento
Objetivo – Tatuapé
Etec São Mateus
Colégio
Exatus
Colégio Santa
Catarina
Colégio
Marupiara

Bairro

Rede

Linguagens,
códigos e suas
tecnologias

Matemática
e suas
tecnologias

Ciências
humanas e
suas
tecnologias

Ciências da
natureza e
suas
tecnologias

Redação

Média
do
Enem

Vila Gomes
Cardim

Privada

620,88

736,64

670,30

654,60

693,00

670,60

Belezinho

Privada

594,69

670,37

656,45

605,56

714,90

631,77

Vila Formosa

Privada

601,86

668,34

640,39

605,14

677,61

628,93

Vila Prudente
Ermelino
Matarazzo
Tatuapé
Jardim
São Cristovão

Privada

588,75

638,78

632,11

591,65

632,00

612,82

Privada

587,96

630,14

624,05

595,28

651,77

609,36

Privada

591,20

601,49

623,38

586,19

617,60

600,57

Estadual

597,96

585,11

633,79

560,13

630,00

594,25

Vila Zilda

Privada

565,96

626,37

603,11

578,87

627,36

593,58

Mooca

Privada

575,55

614,10

610,16

573,92

597,89

593,43

Vila Carrão

Privada

575,42

603,51

615,54

568,19

588,00

590,67

*EXCLUÍDAS ESCOLAS EM QUE MENOS DE 61 ALUNOS FIZERAM O ENEM NO ANO PASSADO

ospais,emprimeirolugar,decidam que tipo de formação pretendem oferecer a seu filho.
Com isso em mente, devem
pesquisar e visitar escolas.”
A boa impressão que o músico Marcelo Michelino, de 50
anos,teveduranteavisitaaoColégio Equipe o levou a matricular o filho Guile, hoje com 20
anos,paracursarláoensinomédio. O aluno deixou de estudar
nazonasulparairparaainstituição em Higienópolis, na região
central. “A gente tem de escolher uma escola que tenha a ver
com o que a gente é em casa. A
educaçãotemdeseparecercom
o núcleo familiar do aluno.”
O padre Geraldo Lacerdine,
da direção do Colégio São
Luís, concorda: “A escola deve
ser uma extensão do que a família acredita. A recomendação é que os pais procurem
aquelas que dialoguem com o
modelo da família e com a personalidade do filho. Quanto
maisos paisentenderem oque
estão procurando, mais chances têm de encontrar.”

Afinidade
com a família
“A escola ideal é a que ajuda
acriançaouadolescenteaatingirasmetastraçadaspelafamília e pelo próprio aluno”, afirma o coordenador pedagógico
doColégioArgumento,Alexandre Braga. “É importante que

Linha
pedagógica
Os modelos pedagógicos
adotados pelas escolas são diversos, desde os que priorizam
o conteúdo aos mais interacio-

nistas.Segundo a professorada
FaculdadedeEducaçãodaPontifícia Universidade Católica
(PUC-SP) Maria Angela Barbato Carneiro, há basicamente
doistiposdeescolas:astradicionaiseasquefazempartedomovimento chamado Escola Nova.Vale,então,conhecerasdiferentes linhas existentes (informaçõesnaspágs.4e5)paradecidir com mais segurança.
MariaAngela salienta,no entanto, que não há a aplicação de
linhas pedagógicas puras nos
colégios.Elaexplicaqueasinstituições costumam mesclar os
métodos, criando seus “procedimentos metodológicos”.
Não há uma linha correta,
afirmam educadores. “Não se
deve enumerar os elementos

{{

Escola para filho
é como médico:
cada pessoa tem
a sua. Aquela que
é fantástica para
o amigo pode
não ser a melhor
para o seu filho
Esther Carvalho,
diretora-geral
do Colégio Rio Branco

positivos e negativos de cada
abordagem”, diz Marcos GarciaNeira,professordeMetodologia do Ensino da Faculdade
de Educação da Universidade
deSãoPaulo(USP).“Aspropostas foram elaboradas em contextosdistintospararealidades
diferentes.” Para a professora
da PUC-SP, o desenvolvimento do aluno depende do professoreatémesmodaorganização
familiar.“Devehaverumaexperimentação das opções para
que se perceba em qual linha a
criança se encaixa melhor.”
“Oimportanteéverificarseo
aluno desenvolve, ao lado dos
vários conteúdos, habilidades
depensamento,comocomparação, análise, síntese e avaliação.
O aluno deve aprender a resolverproblemas,aescrever ea articular conteúdos de diferentes
áreas”,dizacoordenadorapedagógica do Mackenzie, Marili.
Outra dica da especialista é
os pais fazerem perguntas para
se certificarde que a escola tem
condições de atender seu filho.
“Nãoescondadificuldadesenecessidades especiais, achando
que a escola deverá garantir
seus direitos posteriormente.
Cada escola tem um estilo e
uma forma de trabalhar com
seus alunos, com diferentes níveis de exigência.”
Os pais devem se inteirar sobre a metodologia de ensino
adotada nas aulas, o processo
de avaliação, a recuperação de
conteúdo que não foi assimila-

%HermesFileInfo:H-8:20150920:

8 I .EDU I Domingo, 20 de Setembro de 2015

l

LISTA DAS 50 MAIS BEM AVALIADAS NO ENEM POR REGIÃO
NORTE
Nome da
instituição
Instituto Federal de
São Paulo – Câmpus
São Paulo
Colégio Imperatriz
Leopoldina
Colégio Jd. São Paulo
– Unidade Tremembé
Colégio Jardim
São Paulo
Colégio Miranda
Etec Albert
Einstein
Etec Parque
da Juventude
Etec Mandaqui
Etec Profª Drª Doroti
Quiomi Kanashiro
Toyohara
Objetivo – Cantareira

Bairro

Rede

Linguagens,
códigos e suas
tecnologias

Matemática
e suas
tecnologias

Ciências
humanas e
suas
tecnologias

Ciências da
natureza e
suas
tecnologias

Redação

Média
do
Enem

Canindé

Federal

604,11

689,54

639,40

618,18

648,50

637,81

Santana

Privada

590,38

664,54

628,75

623,17

637,74

626,71

Tremembé

Privada

582,74

659,18

632,49

602,59

732,76

619,25

Jardim
São Paulo
Pirituba
Casa Verde

Privada
Privada
Estadual

592,24

647,94

629,17

607,36

739,58

619,18

580,09

647,63

620,12

593,85

642,78

610,42

601,50

616,40

632,12

571,19

636,35

605,30

Santana

Estadual

594,15

592,27

623,91

573,83

655,52

596,04

Mandaqui

Estadual

597,33

592,06

626,84

562,75

626,07

594,74

593,75

591,98

629,87

562,97

666,39

594,64

596,81

616,76

581,95

614,73

592,82

Pirituba
Barro Branco

Estadual
Privada

575,76

*EXCLUÍDAS ESCOLAS EM QUE MENOS DE 61 ALUNOS FIZERAM O ENEM NO ANO PASSADO

do,ocódigodecondutaeoprocedimento da escola para casos
de indisciplina. Também é importante perguntar sobre atividadesextras,excursõesemateriais complementares, e seus
respectivos custos. O indicado
étirarcomocoordenadorpedagógico da escola todas as dúvidas que surgirem.

Religiosa
ou não
Para alguns pais, a religião
também pode ser tão importante na escolha quanto a linha pedagógica. O músico Mi-

chelino, por exemplo, não
quis que o filho Guile estudasse num colégio religioso.
“Buscamos uma escola que
também fosse laica, que tivesse ambiente tranquilo e desse
uma educação crítica.”
Caso a escola seja religiosa,
é importante verificar se o
que a instituição ensina está

de acordo com o que a família
crê. A consultora de viagens
Ana Paula Lima, de 30 anos,
não se incomoda que os filhos Lucas, de 9 anos, e Vitor,
de 8, ambos no ensino fundamental 1, tenham aulas de religião no Instituto Madre Mazzarello, no Mandaqui, na zona norte, onde passaram a estudar neste ano.
“Os livros de ensino religioso que eles utilizam falam
muito mais sobre respeito e
família do que sobre a religião
em si. É para todos. Tem orações, mas nada é forçado.”
A adaptação de Lucas e Vitor ao novo ambiente não foi
um problema. “Não tiveram
dificuldades. Porém, as notas
caíram um pouco, já que o
Mazzarello tem algo que me
agrada muito: erros de português tiram nota em qualquer
matéria.” No 4.º ano, Lucas
tem aulas de espanhol e o tablet já faz parte da sua rotina
escolar. “É uma escola moderna, com ensino tradicional.
Eles têm Filosofia na grade
curricular e, com isso, aprendem a pensar e a questionar”,
destaca a mãe.

INSTITUIÇÕESPÚBLICAS

VESTIBULINHO E
ENSINO TÉCNICO
Das 50 escolas mais bem avaliadas
no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e destacadas pelo Estado nas tabelas desta edição, 11 são
públicas – 10 estaduais e uma federal. Com ingresso feito por meio de
vestibulinho, todas oferecem ensino técnico.
Quarta instituição de ensino mais
bem avaliada na listagem do centro
da capital, o Instituto Federal de São
Paulo (IFSP) – câmpus São Paulo
destaca-se por oferecer aos alunos a
opção de matrícula tanto no ensino
técnico integrado ao médio quanto
no técnico concomitante. A primeira alternativa permite que o estudante aprenda as matérias específicas
do ensino médio padrão, como Por-

tuguês e Matemática, e também frequente as disciplinas específicas do
curso técnico escolhido após concluir o ensino fundamental. Já a segunda proposta é voltada para quem
já cursa, pelo menos, o segundo ano
do ensino médio.
Ao todo, 32 cursos técnicos, como
Química, Eletrônica e Informática,
estão disponíveis para os alunos. Para o diretor-geral do IFSP – câmpus
São Paulo, Luís Cláudio de Matos, o
diferencial no aprendizado está no
contato com as atividades comuns à
área escolhida, proporcionado aos
estudantes já no período inicial.
“Eles visitam os laboratórios desde o
primeiro dia, o que faz com que vejam na prática a teoria ensinada.”

A estudante Pamela Nascimento
Vital, de 15 anos, optou por cursar o
ensino técnico integrado em Mecânica no IFSP, visando a projeção posterior da carreira. “Quando eu sair
daqui, terei um adicional, não somente o ensino médio, pois vivenciei situações que acontecem no dia
a dia de trabalho.” Pamela aprova o
grande volume de conteúdo aprendido. “Saí de uma escola que tinha 12
matérias e passei a ter 23. Com certeza, exige uma dedicação maior, mas
não é algo impossível.”
Ocupação. Já Almério Melquíades

de Araújo, coordenador de Ensino
Médio e Técnico do Centro Paula
Souza, responsável pela administração das Escolas Técnicas Estaduais
(Etecs) Albert Einstein e de São Mateus, atribui a boa classificação das
unidades ao direcionamento profissional do ensino.
“O fato de os alunos já saírem daqui com uma ocupação permite, até

mesmo, que eles consigam arcar
com as despesas da graduação.”
Por outro lado, o coordenador frisa que a experimentação de ofícios
facilita a escolha do estudante por
determinada carreira. “Nós sabemos que uma parcela significativa
dos jovens muda bastante de ideia.
Assim, a formação técnica ajuda na
convicção de cada um antes da inserção no ensino superior.”
Araújo também argumenta que o
aprendizado técnico auxilia na compreensão das disciplinas ministradas ao longo do ensino médio comum. “Do ponto de vista pedagógico, o jovem que faz técnico em Eletrônica, por exemplo, vai entender
muito melhor a Física e a Matemática do que aqueles aprendem somente o conteúdo regular.”
As Etecs Albert Einstein e São Mateus têm cursos técnicos integrados
e concomitantes. Entre as áreas oferecidas em ambas estão Administração e Eletrônica. / CAMILA SANTOS
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Nota do
Enem
Se o objetivo é garantir melhor competitividade nas avaliações institucionais, o
Enem pode ser sim um critério fundamental na escolha
da escola, segundo a especialista em Educação Rute Rodrigues dos Reis, coordenadora
do curso de Pedagogia da Universidade Camilo Castelo
Branco (Unicastelo). “Ter
professores bem formados,
criativos e motivados (na graduação) é essencial, mas é preciso que tenhamos bons alunos para garantir esse sucesso institucional.”
O comerciante Moubarac
Khanjar, de 45 anos, e sua mulher, a inspetora de alunos
Claudenice, de 46, mudaram
os três filhos de escola entre o
ano passado e este. Para escolher a nova instituição que fi-

caria responsável pela educação do trio, eles levaram em
conta a nota obtida no Enem
pelo Colégio Argumento, em
Ermelino Matarazzo, um dos
dez com melhor desempenho
da zona leste.
“A primeira coisa que observamos foi a organização da escola, a qualificação dos professores e o nível do ensino. Tudo para ‘moldar’ nossos filhos”, afirma Khanjar. “O critério decisivo foi o Enem, visto que o colégio alcança sempre posições exemplares.”
O comerciante acredita
que os filhos – Narryda, de 18
anos, Meher, de 15 (ambos no
ensino médio), e Mohamed,
de 14 (fundamental) – estão
“mais focados em relação aos
estudos”. “O ensino é mais
rígido, mas eles foram se acostumando. Vimos que nossos
filhos ficaram mais esforçados. A nova escola possibilitou um modo de estudo que
não tínhamos.”
Wolney Candido Melo,

coordenador pedagógico do
Liceu de Artes e Ofícios de
São Paulo, explica que o Enem
avalia competências de leitura e interpretação de textos,
exigindo que o aluno construa argumentações e que possa raciocinar e aplicar o conhecimento adquirido em situações da vida concreta.
“Isso é o que se espera que
o estudante bem formado seja capaz de fazer ao término
de sua escolaridade básica”,
afirma. “Além disso, o Enem é
a porta de entrada para 90%
das universidades federais do
País, isso sem contar outras
boas instituições. Portanto,
trata-se de um critério que deve ser levado em conta no momento de escolher uma escola, mas não é o único.”
Ter um bom desempenho
na lista do Enem não garante
que uma escola seja melhor
do que as outras, segundo Melo. “O que deve ser levado em
consideração é o que podemos chamar de ‘efeito esco-

la’, que indica o quanto o colégio agregou de conhecimento
ao aluno”, destaca. “Isso significa observar como era o aluno ao chegar à escola e como é
esse aluno no final de sua trajetória ali.”
Instituições que recebem
estudantes oriundos das mais
diversas realidades escolares,
boas ou más, e que conseguem fazer com que eles sejam capazes de obter bons resultados acadêmicos e profissionais têm muito mais relevância formativa do que aquelas que selecionam apenas as
crianças e os adolescentes
com altíssimo rendimento,
simplesmente excluindo os
demais, acredita Melo.
“Como esses alunos já iam
bem nos testes antes, a melhora proporcionada por essa escola, de fato, foi menor do que
aparenta ser. A ideia é ver o
quanto a escola pode melhorar o aluno.”
A docente Edith Rubinstein, psicopedagoga, terapeu-

OSMENORES
DIVULGAÇÃO

UMA TROCA ENTRE
ESCOLA E SOCIEDADE
Camila Santos

Colégios de São Paulo bem avaliados
pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), mas excluídos das tabelas
do Estado porque tiveram menos de
61 alunos que fizeram a prova no ano
passado, têm abordagem mais humana e costumam priorizar a troca da escola com a família e a sociedade.
“Além da formação acadêmica e humana, uma escola deve preocupar-se
comoacolhimentodoestudante”,conta Rosa Costa, diretora institucional
do Colégio Augusto Laranja, na zona
sul. Segundo a diretora, esse amparo
deve se estender à família, para aproximá-la da escola e, consequentemente,
melhorar o desempenho do aluno.
Rosadizqueoacolhimentodeveestimulardesafios. “O estudante precisa se
sentirinstigadoadesenvolver-se,abus-

car interação com os outros e com o
mundo.”Paraela,essaposturaévistada
educação infantil ao ensino médio, por
causa da abrangência do modelo pedagógico da escola. “Os alunos aprendem
sobre desenvolvimento sustentável,
matemática financeira e fotografia.”
Denise Krein, vice-diretora do Colégio Palmares, na zona oeste, também
defende a relação entre a instituição e
as famílias como fator essencial para o
fortalecimento pedagógico. Conforme a vice-diretora, o relacionamento
direto entre alunos e professores também é diferente: “Embora a disciplina
seja uma questão muito importante, o
ensino é baseado na afetividade.”
O Colégio Ítaca, na zona oeste, priorizaumaabordagemhumanista.A realidade é o ponto de partida para a formulação de conceitos, por meio do estudo, da reflexão e da criação.

Ítaca. Aprendizado é interdisciplinar, valorizando o espírito crítico

NA WEB
Mais. Conheça
preços e dados
sobre essas escolas
estadao.com.br/e/escpeq
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Deacordo coma diretoraadministrativa, Sônia Drucker, o aprendizado deve ser multidisciplinar: “A integração
entre as diversas linguagens aumenta o
repertório e o espírito crítico, motiva o
saber e liberta a expressão, permitindo
a produção criativa, a responsabilidade e a independência.”
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LISTA DAS 50 MAIS BEM AVALIADAS NO ENEM POR REGIÃO
SUL
Nome da
instituição
Colégio Vértice
– Unidade II
Escola Móbile
Colégio
Bandeirantes
Colégio Etapa
Colégio
Santo Américo
Colégio Miguel
de Cervantes
Colégio Visconde
de Porto Seguro
Colégio Santa
Maria
Colégio Nossa
Senhora das Graças
Colégio Visconde
de Porto Seguro
– Unidade III

Bairro

Rede

Linguagens,
códigos e suas
tecnologias

Matemática
e suas
tecnologias

Ciências
humanas e
suas
tecnologias

Ciências da
natureza e
suas
tecnologias

Redação

Média
do
Enem

Campo Belo

Privada

653,44

789,57

706,61

694,36

747,12

710,99

Moema

Privada

637,03

800,82

684,52

680,99

788,12

700,84

Vila Mariana

Privada

628,68

772,42

682,03

674,47

706,74

689,40

Vila Mariana
Jardim
Colombo

Privada
Privada

615,30

745,86

669,35

659,05

703,94

672,39

620,41

726,15

674,21

639,64

754,44

665,10

Morumbi

Privada

617,66

726,34

651,57

624,11

689,35

654,92

Morumbi

Privada

615,98

700,18

659,92

632,91

705,49

652,25

Jardim
Taquaral

Privada

615,99

690,65

658,15

619,13

682,18

645,98

Itaim Bibi

Privada

630,22

672,87

673,52

602,92

718,43

644,88

Jardim
Morumbi

Privada

614,07

691,71

655,75

606,08

698,76

641,90

*EXCLUÍDAS ESCOLAS EM QUE MENOS DE 61 ALUNOS FIZERAM O ENEM NO ANO PASSADO

ta familiar, especialista em
Mediação Educacional e
coordenadora do Centro de
Estudos Seminários de Psicopedagogia, afirma que, embora os resultados do Enem se-

jam valorizados pelas escolas
e pelas famílias, existem outros parâmetros que poderão
contribuir para a formação
pessoal de modo mais amplo.
“Há instituições que ofere-

cem atividades complementares que aguçam a criatividade, o espírito crítico e a fluência com novas tecnologias,
abrindo caminhos para o empreendedorismo.”

Uso de
Tecnologia
Tablets e outros meios tecnológicos podem impressionar os pais na hora de optar por
umaescola, mas nãodevemser
fator decisivo na escolha. O
uso desses recursos não é sinônimo de ensino moderno,
alertam os especialistas.
“A simples transposição de
conteúdos dos livros para os
tablets não significa, necessariamente, algo novo”, afirma a
diretora-geral do Colégio Rio
Branco,EstherCarvalho,especialistaemTecnologiasInterativasAplicadas àEducação.SegundoEsther,éimportantesabercomoessatecnologiaéusada, com que frequência ela está presente no trabalho escolar e em que medida, de fato,
promove formas inovadoras
de ensinar e de aprender.

ZZ Comunicação

COLÉGIO SIDARTA. ENCORAJAR O SABER, FORTALECER O SER.

OLHAR PARA
O ENTORNO
Marina
É aluna do 3º ano do Ensino Médio e
ganhou uma bolsa do Ismart (Instituto
Social para Motivar, Apoiar e Reconhecer
Talentos) para um curso de verão na Yale
University, onde estudou Engenharia
Sustentável e Química Ambiental.

IMPACTAR
POSITIVAMENTE

CRUZAR NOVAS
FRONTEIRAS

EMPREENDER
PARA TRANSFORMAR

É aluna do 2º ano do Ensino
Médio. Foi destaque no Fórum
FAAP em 2014 e faz parte da
turma de estudantes do prêmio
Jovem Fora de Série, da
Fundação Estudar.

Formado na turma de 2014,
cursa Engenharia na USP e
participa de iniciativas locais e
globais de liderança e
empreendedorismo, como o
PGLA em Amã, na Jordânia.

Formado na turma de 2012, cursa Engenharia
na UNESP e atualmente estuda na Minerva
University, instituição educacional que tem
aulas online e campus itinerante, passando
por cidades como São Francisco, Berlim,
Seoul, Istambul e Londres.

Luana

Abidan

É a partir dessa premissa que foi desenvolvido o projeto pedagógico do Colégio Sidarta. Da Educação Infantil ao Ensino
Médio, da criatividade ao rigor científico. O ensino em período integral valoriza o aprender pela experiência. Línguas
estrangeiras como inglês, mandarim e espanhol são aliadas na formação intercultural. O trabalho social está inserido na
rotina como forma de exercício da cidadania. É assim que o Sidarta incentiva seus alunos a transformarem o mundo.

Danilo

Estrada Fernando Nobre, 1332, Cotia - SP
(11) 4612-2711 www.sidarta.org.br
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Aspectos
físicos

LISTA DAS 50 MAIS BEM AVALIADAS NO ENEM POR REGIÃO
OESTE
Nome da
instituição

O resultado acadêmico, de
acordo com Edith, não deve ser
o único critério considerado na
horade trocar a escola. “Outros
aspectossãoigualmenteimportantes tais como o grau de conforto do filho na instituição”,
diz a coordenadora do Centro
deEstudosSemináriosdePsicopedagogia.
Ao visitar uma escola, os pais
devem estar atentos aos espaços destinados a cada etapa. No
fundamental 1, Edith alerta que
é necessário observar o tamanho das turmas e as áreas para
brincadeiras e refeições. “Esses
aspectos são importantes dependendo do estilo do aluno e
de suas necessidades. Algumas
crianças precisarão de maior
atenção e as classes numerosas
não lhes são favoráveis.”
É indicado nessa fase conhecer a metodologia utilizada para o desenvolvimento da construçãodaescrita edoraciocínio
matemático, segundo a professora. “Essa etapa inicial é primordial para que a criança consigaultrapassarodesafiodaalfabetização. A segurança inicial
nosprimeirostrêsanoséimportante para a construção de uma
escolarização mais tranquila e
autônoma.”
No fundamental 2, é importante observar o tamanho das
turmas e o espaço para Educação Física. No ensino médio, a
escoladeve contar com espaços
como laboratórios, biblioteca e
salas de estudo.

Valor da
mensalidade
A psicóloga e orientadora
educacionaldo Liceu deArtese
OfíciosdeSãoPaulo,TaniaMaria Tupy, chama atenção para a
análise do custo e do benefício
de se mudar um filho de escola.
“O alto preço de uma escola
não significa, necessariamente,
que ela é a melhor. Há excelentesinstituiçõescombonsproje-

Colégio
Santa Cruz
Colégio
Vital Brasil
Colégio Dante
Alighieri
Escola Vera Cruz
– Unidade III
Objetivo –
Pompeia
Etec Guaracy
Silveira
Colégio
Rainha da Paz
Colégio Sagrado
Coração de Jesus
Etec Prof. Basilides
de Godoy
Colégio
Módulo

Bairro

Rede

Linguagens,
códigos e suas
tecnologias

Matemática
e suas
tecnologias

Ciências
humanas e
suas
tecnologias

Ciências da
natureza e
suas
tecnologias

Redação

Média
do
Enem

Alto
de Pinheiros

Privada

645,47

776,73

685,56

668,57

721,10

694,08

Butantã

Privada

617,68

759,15

659,51

645,08

722,89

670,35

Jardim
Paulista

Privada

612,46

664,88

661,66

616,59

693,14

638,89

Vila Leopoldina

Privada

608,95

667,55

647,96

608,71

654,64

633,29

Água Branca

Privada

610,34

665,43

647,34

598,77

645,31

630,47

Pinheiros

Estadual

602,30

641,23

648,95

585,67

626,94

619,54

Alto
de Pinheiros

Privada

596,00

652,27

624,81

573,97

644,68

611,76

Perdizes

Privada

598,65

628,68

633,96

572,32

659,68

608,40

Vila Leopoldina

Estadual

592,49

612,62

627,74

560,99

622,46

598,46

Lapa

Privada

584,75

589,38

611,25

580,05

633,56

591,36

*EXCLUÍDAS ESCOLAS EM QUE MENOS DE 61 ALUNOS FIZERAM O ENEM NO ANO PASSADO

tos pedagógicos com valores
mais acessíveis e justos.”
A especialista explica que a
escola de boa qualidade é
aquela que propicia ao aluno
um desenvolvimento acadêmico de excelência aliado à
formação integral do cidadão
autônomo e respeitador das
diferenças existentes entre as
pessoas. “Os pais devem avaliar aspectos mais pragmáticos, como valor da mensalidade e mobilidade urbana.”
Sem condições de continuar
arcando com o preço de uma
escola privada, a gerente administrativa Maria Auxiliadora
Dobarco Filha, de 41 anos, matriculou a filha Tamiris, de 17,
na Escola Técnica Estadual (Etec) Carlos de Campos, no
Brás,naregiãocentral. “A mensalidade cara já não cabia no
meu orçamento”, explica Maria Auxiliadora. “Decidimos
mudar, também, para sair do
universo da escola particular,
onde ela sofreu bullying no 7.º
ano. Queria que ela se jogasse
mais no mundo mesmo.”

Distância e
locomoção
Para Tamiris, a mudança
mais gritante foi a locomoção,
segundoamãe.“Anteselaestu-

dava a menos de um quilômetro de casa. Hoje demora uma
hora para chegar. Ela fica dentro de um ônibus lotado e enfrenta muito trânsito.”
Tania Maria, do Liceu de ArteseOfícios,ressaltaquealocalização da escola deve ser levada em conta na escolha, pois as
condições e o tempo gasto no
deslocamento contribuem para desgaste físico e mental do
aluno. “O ideal é que a escola
estejaemumlugardefácilacesso, com opções de transporte e
segurança no entorno.”
O padre Geraldo Lacerdine
discorda e destaca que um dos
maioresequívocoséseguiarpelaobjetividadeedecidirporum
colégio pela localização. “É importanteconhecerseufilhoeescolher a escola adequada para
ele,enãoamelhorparaapraticidade dos adultos.”

Mudança de
ambiente
Oprimeiro aspecto que precisa ser avaliado é a razão para
trocar de escola, segundo Esther, do Colégio Rio Branco.
“Existe a criança que se adapta a uma escola mais rígida,
mais competitiva, e há aquela
que precisa de outras perspectivas, como projetos interdis-

ciplinares, atividades diversificadas não apenas voltadas
para resultados.”
De acordo com Marili, especialistadoMackenzie,matricular o filho em um colégio novo
não é algo que deva ser feito
com frequência. “Os vínculos
de amizade e com os professoreseprofissionaisdaescolaque
o aluno estabelecesão um fator
muitoimportantenodesenvolvimentodoestudante.”Porém,
segundo ela, há momentos em
que a troca se torna necessária
por diversos motivos, desde
mudança da família até mesmo
insatisfação com a escola.
Se a criança ou adolescente
está infeliz ou se a instituição
não está trabalhando o potencial do aluno na sua plenitude, deve-se procurar uma nova, afirma Braga, do Colégio
Argumento. “Uma mudança
de escola feita com sabedoria
e bom senso só traz vantagens ao aluno.”
Na hora de avaliar o colégio, é essencial ter em mente
que, assim como não existem
famílias ideais, também não
existem escolas ideais, segundo a diretora do Colégio Rio
Branco. “Nenhuma instituição atenderá plenamente a todos os anseios. A decisão de
permanecer em uma escola é
definida pelo saldo dos pontos positivos e negativos identificados pela família.”
/ COLABOROU CAMILA SANTOS

