Em 1º, Vértice tem poucos alunos por sala
Talita Bedinelli
Estudantes do último ano do ensino médio têm dez horas de aula por dia e são avaliados
semanalmente em escola na zona sul
Colégio diz que adoção de turmas pequenas por sala permite oferecer atenção individualizada
e melhorar o desempenho no Enem
No colégio Vértice (no Campo Belo, zona sul da capital), os professores, diretores e
coordenadores conhecem os alunos pelo nome. Sabem também, de cor, quais as disciplinas
em que cada um tem mais facilidade e dificuldade e quais carreiras eles pretendem seguir.
Isso porque no último ano do ensino médio, o Vértice possui apenas 62 alunos, que são
avaliados semanalmente em todas as matérias e têm, em média, dez horas por dia de aula. É
esse número pequeno de estudantes -que permite uma atenção individualizada- o segredo da
escola para estar no topo do ranking das notas do Enem da capital pelo quarto ano
consecutivo, afirma a direção do colégio. Por isso, o Vértice não abre mão de manter seu
tamanho, mesmo tendo aumentado a procura de estudantes por vagas na escola, depois do
início da divulgação das notas do Enem. De acordo com a direção, já há entrevistas agendadas
com interessados em ingressar na escola até o segundo semestre.
Fundão
Com menos estudantes em sala de aula (cada uma tem 30, em média), os professores
conseguem ter um controle maior da turma. A estrutura das salas também evita a formação
da turma do "fundão", sempre barulhenta: elas são retangulares com apenas três longas
fileiras. "Se você conversa, a professora percebe logo. Mas eu prefiro assim, porque não dá
para dispersar", afirma o aluno Thales de Moraes Ogawa, 17. No ano que vem, ele pretende
cursar engenharia, mas prestará vestibular apenas nas universidades públicas. Focado e
disciplinado, ele não reclama de passar o dia inteiro dentro da escola: as aulas começam às
7h15 e terminam às 19h. Além das disciplinas normais, à tarde os alunos têm ainda aulas de
reforço com os próprios professores, fazem grupos de estudo, frequentam os laboratórios de
física, química e biologia, desenvolvem projetos interdisciplinares ou fazem aulas de esporte e
de arte. Mas tudo isso, tem custo. Neste ano, a mensalidade do terceiro ano é R$ 2.564.
Ranking
Veja na pág. Especial 7 a lista com as 423 escolas particulares da capital que fizeram o Enem.
Segundo dados do Inep, em 2006 havia cerca de 580 colégios privados na cidade.
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