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Criada ano passado com apenas 25 alunos, a Escola Internacional da Sociesc inicia 2010 com 
200 estudantes – e comprova a tendência de que existe mercado para esse nicho. 

Com apenas um ano de existência, o que era uma aposta da Sociedade Educacional de Santa 
Catarina (Sociesc) está se consolidando como um grande negócio. Em fevereiro, a Escola 
Internacional da Sociesc dará início ao seu ano letivo com cerca de 200 alunos. O número 
representa nada menos que oito vezes o total de crianças que formaram a primeira turma: 25. 
"É um projeto que foi estudado durante quatro, cinco anos", explica Roque Mattei, diretor da 
escola, localizada em Joinville.  

A quantidade de escolas bilíngües no Brasil cresceu mais de 25% nos últimos dois anos. 
Mesmo assim, essas instituições ainda são poucas, não chegam a 200. Por isso mesmo, 
revelam um vasto mercado a ser explorado. "Esse tipo de ensino já é considerado o grande 
filão do ensino fundamental", diz o diretor. Ainda mais em uma cidade de economia pujante - 
caso de Joinville. "Como a região norte de Santa Catarina abriga muitas empresas de fora, elas 
trazem profissionais dos grandes centros. Foi isso que gerou a demanda por uma escola 
diferenciada", relata Mattei. Hoje, mais de 60% dos alunos são filhos de pais que foram parar 
em Joinville apenas por razões profissionais. 

Ao contrário das tradicionais escolas americanas e inglesas, as mais comuns no Brasil, a Escola 
Internacional da Sociesc trabalha com o currículo brasileiro, exigido pelo MEC. "É um modelo 
semelhante ao de países que têm dois idiomas, como o Canadá", lembra o diretor. Na escola 
de Joinville, as disciplinas são ministradas tanto em português quanto em inglês, e as turmas 
não têm mais de 25 alunos. Outra diferença em relação à maioria das escolas internacionais 
está no calendário: o ano letivo segue o padrão brasileiro. Mas as semelhanças param por aí. 
Na Sociesc, as aulas são em turno integral, um dos motivos pelo qual o preço das 
mensalidades soa pesado: cerca de R$ 1.250,00 mensais - sem contar refeições e material 
didático. "Não chega a ser um valor astronômico", defende Mattei. Apesar de não ser 
compatível com o bolso da maioria dos brasileiros, a realidade mostra que Mattei não está 
errado. Tanto é que o diretor já prepara a escola para receber até 500 alunos até 2012. "Mas 
não queremos ir além desse número", diz. 

Ano passado, a escola tinha apenas a sexta série do ensino fundamental. Agora, esses alunos 
cursarão a sétima. Em função da grande demanda, foram criadas novas turmas, que vão 
desde a primeira até a sexta série. Não há, ainda, na escola, ensino médio - que só deverá ser 
implementado para os alunos que vêm de baixo, ou seja, cursaram as séries anteriores na 
escola. 

Fonte: Amanhã. Disponível em: < http://www.amanha.com.br>. Acesso em: 2 fev. 
2010. 


