
i colégios particulares estão abrindo
suas portas para escolas que ofere-
cem cursos complementares, como
ssporte, dança e idiomas. O objeti-

vo é que essas instituições dêem suas aulas
aos alunos dentro do espaço escolar, no ho-
rário extracurricular. A iniciativa tem alcan-
çado grande aprovação dos pais, que não
precisam se preocupar com o deslocamento
dos filhos entre uma aula e outra e, além
disso, sabem que eles estão recebendo lições
de escolas especializadas na sua área - que
cobram mensalidades à parte pelo serviço,
muita vezes com um desconto decorrente do
convênio. "São Paulo é inviável em logística
e segurança e não estou sempre disponível
para levar minha filha", diz a química Ana
Paula Hornos, mãe de Suellen, 9 anos. "Fa-
zendo todos os cursos no colégio, ela se
sente segura e feliz. E eu também." Suellen
tem uma rotina agitada. Depois das aulas
pela manhã, ela almoça lá mesmo e começa
a segunda parte da jornada, com aulas de
ginástica olímpica, francês, artes plásticas e
cheerleader (líder de torcida). Ana Paula re-
conhece que só é possível oferecer esse car-
dápio variado para a filha porque as aulas são
dentro da escola, a Cidade Jardim/PlayPen.

Na escola de Suellen os alunos têm à dispo-
sição dezenas de modalidades, de aulas de
mandarim e ioga às mais tradicionais, como
inglês e bale. Célia Tilldan, diretora pedagógica
da Cidade Jardim, acredita que não é só a
praticídade que atrai os pais. "Temos olhar de
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educador na escolha dos cursos e dos profes-
sores terceirizados", diz. "Escolhemos escolas
com princípios educacionais semelhantes aos
nossos." Cerca de 70% dos alunos ficam depois
da aula para pelo menos uma atividade.

Os cursos terceirizados têm funcionado
como um atrativo para os pais. Nesse quesito,
o Colégio São Luís, em São Paulo, que tem
parcerias com escolas conceituadas como a
Kyrmair, de tênis, o Ballet Stagium e a de
idiomas Cel Lep, chama muita atenção. "É
uma comodidade para a família", diz Jairo
Cardoso, diretor do colégio. "Também não há
desgaste físico e stress para o aluno." O São
Luís tem dez cursos conveniados, que custam
em média 30% mais baratos corn a parceria.

Apesar do ambiente seguro e do amparo
constante de educadores, deixar os filhos o dia
todo em atividades extras na escola pode re-
presentar o risco de delegar para a instituição



de ensino papéis que são da família. "A par-
ticipação dos pais é um elemento fundamen-
tal, mesmo quando eles trabalham fora", diz
Noeli Weffort, professora de história da edu-
cação da Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo (PUC-SP). "Tanto escola quanto
família têm de ensinar conhecimentos, valores
e comportamentos", lembra Carlota Boto,
professora de filosofia da educação da Univer-
sidade de São Paulo (USP).

A economista Janete Ortega tenta seguir
esses conselhos. "Quando posso, passo no
colégio para almoçar com minha filha e ver
um pedaço dos ensaios", conta a mãe de Cla-
ra, 10 anos, aluna do São Luís, que faz aulas
do Ballet Stagium. "A qualidade do Stagium
foi fundamental para a escolha da escola em
que ela iria estudar", diz a economista, que,
de quebra, se beneficia da praticidade e segu-

rança do curso dentro do colégio. Para as
escolas, o principal ganho é a visibilidade e o
diferencial proporcionados pelas parcerias.

A professora Noeli Weffort acredita que é im-
portante oferecer opções fora do ambiente escolar
também. "É preciso dar espaço às crianças
para construir suas próprias escolhas, ter
autonomia", afirma. Às vezes, a escola pre-
cisa conversar com a família para gerenciar
a agenda dos alunos. "Os pais gostam, o
problema é que a criança pode ficar um
pouco sobrecarregada", diz Edson Keller,
diretor pedagógico do Pentágono, em São
Paulo, reforçando o que dizem os especialis-
tas. Por mais cômodo que seja deixar os
filhos no colégio, aprendendo com os me-
lhores cursos do mercado, é importante saber
dosar estudo, lazer e descanso, três pilares
para uni crescimento saudável.
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