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Colégio estadual Professor Astor Vasques Lopes, de Itapetininga, busca participação da 
família e trabalho em equipe 
 
Incentivo à leitura, envolvimento constante dos pais e trabalho em equipe. Esses são alguns 
dos requisitos apontados por familiares de alunos e pela direção da escola estadual 
Professor Astor Vasques Lopes, de Itapetininga (172 km de SP), para justificar o primeiro 
lugar entre as instituições do Estado. 
 
A escola, que fica no Jardim Brasil, periferia da cidade, foi eleita a melhor do Estado da 1ª à 
4ª série do ensino fundamental. "Meu filho passou a escrever melhor depois que mudou 
para lá, há dois anos", diz a dona de casa Roseli Moreira, 44, mãe de Lucas, 9, da 3ª série. 
 
Segundo ela, o projeto Leitura em Família incentiva a leitura e a participação dos pais. 
 
A Astor Vasques Lopes tem 380 alunos nos períodos matutino e vespertino. Inaugurada em 
1986, atende sobretudo alunos de baixa e média renda. 
 
Outro ponto destacado pela mãe é a educação alimentar. "Aqui não são vendidos frituras, 
salgadinhos e refrigerantes na cantina", afirma Roseli. 
 
Entre os principais projetos interdisciplinares e permanentes apontados pela direção da 
escola como "diferenciais", estão o Roda da Leitura que incentiva a criança a ler e a 
escrever- e o Brincando com a Matemática que promove competições entre alunos, como 
torneios de tabuada e xadrez. 
 
"A principal proposta da escola é manter um acompanhamento diário do aluno, mantendo o 
diálogo e a autoestima dos estudantes e professores", afirma a diretora, Arlete Milanezi 
Ansbach. 
 
Segundo ela, o primeiro lugar é um prêmio para os alunos, que são o "centro da nossa 
proposta de ensino". 
 
Capital 
 
A escola que obteve a segunda colocação entre as instituições da capital fica a 26 km do 
centro. Alunos da Professora Rita Pinto de Araújo afirmaram que neste ano perderam só 
uma aula, de educação física, substituída por leitura. O colégio fica entre Sapopemba e 
Cidade Tiradentes (zona leste). 
 
A escola mais bem colocada, a Professora Irene Ribeiro, também fica na zona leste. 
 



 
 
Fonte: Folha de S. Paulo, São Paulo, 25 mar. 2010, Cotidiano, p. C6. 


