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Após definir a escola do filho,
os pais só precisam submeter o
pedido de matrícula e esperar
pela vaga. Simples assim? Nem
sempre. As 20 escolas do topo
do ranking do Enem em São
Paulo fazem algum tipo de sele-
ção ou diagnóstico dos candida-
tos – mesmo no ensino infantil.

Os tipos de avaliação mais
comuns são provas, entrevis-
tas com o aluno (com ou sem os
pais), análise do boletim e do
material didático usado no colé-
gio anterior e o comportamen-
to do candidato durante um dia
de convivência na escola. No
ensino médio, as provas lem-
bram vestibulinhos. No infan-
til e fundamental, muitas vezes
são “diagnósticas” – para situar
o nível de aprendizado. Embo-
ra neguem que o diagnóstico se-
ja eliminatório, várias escolas
rejeitam alunos que talvez não

consigam acompanhar o curso.
Foi o que ocorreu com o fi-

lho de G., que preferiu não se
identificar. Ela levou o menino,
de 11 anos, ao exame de seleção
da Escola da Vila e se decepcio-
nou. “A diretora analisou a pro-
va sob critérios meramente
conteudistas e sugeriu que eu
procurasse outra, sem trocar
uma palavra com o menino.”

A diretora, Sônia Barreira,
se defende. “Não queremos só
bons alunos, damos reforço a
quem tem dificuldade. Mas, se
passamos a matricular muitos

com defasagem, ficamos sem
estrutura para dar conta.”

Embora a lei proíba provas
classificatórias para matrícula
na primeira etapa do fun-
damental, é difícil de-
finir se as sonda-
gens classificam
ou só avaliam.
Entre os colé-
gios, tampouco
há consenso.

A diretora do
Batista Brasileiro,
Maria Martinez de Li-
ma, acha que o diagnósti-
co deve só “situar o aluno em
suas habilidades”. Para Lígia
Mori, orientadora pedagógica
do Nossa Senhora das Graças,
o ideal é explicar os problemas
que o aluno pode enfrentar. Ca-
be, então, à própria família “op-
tar por não matricular o filho”.

Para especialistas, a seleção
foi aperfeiçoada desde 2005,
com o primeiro ranking do
Enem. “Há uma meritocracia

no ensino privado, com mais fo-
co na formação acadêmica do
que no desenvolvimento de ca-
ráter”, diz Quézia Bombonat-
to, presidente da Associação
Brasileira de Psicopedagogia.

Segundo Adilson Garcia, di-
retor do Vértice, campeão do
Enem este ano, a avaliação exis-
te desde a fundação do colégio,
em 1976, mas foi aprimorada.
“Fazemos reunião com a famí-
lia, dia de vivência e, se houver
dúvida, prova diagnóstica.”

A diretora geral do Mó-
bile, Maria Helena

Bresser, lamenta
que muitas esco-

las façam marke-
t i n g c o m o
Enem.“Conside-
ro isso um gesto

de desespero.”
Quézia não criti-

ca o uso do Enem co-
mo critério pelos pais,

mas acha abusivo matricular a
criança já de olho no vestibular.
“As prioridades dela podem
mudar totalmente. Não pode-
mos adivinhar seu trajeto.”

Depois da escolha
da escola ideal,
vem outra batalha:
conseguir vaga. Pais
se queixam da falta
de transparência dos
processos seletivos

Para poucos

A seleção nos colégios

PROVA
No ensino médio, em geral é

seletiva, com lista classificató-

ria. No fundamental, o nível de

aprendizado do aluno é diagnos-

ticado e a sua inclusão na esco-

la é debatida com os pais. Às

vezes, o aluno pode ser elimina-

do nessa fase.

ENTREVISTA
Ajuda a escola a selecionar

seus alunos. Há casos em que

a colégio marca a entrevista

apenas para apresentar a pro-

posta pedagógica aos pais.

DIA DE VIVÊNCIA
Os candidatos passam um dia

na escola, interagindo com os

futuros colegas. Os pais podem

ser convidados a participar.

ANÁLISE DE MATERIAL
É a checagem do boletim

e do que o aluno produziu em

sua passagem por outros

colégios. A escola pode pedir

trabalhos, cadernos e

anotações para a avaliação.

●Vértice
Diadevivênciaeanálisedomaterial
(EnsinoFundamental–EF–eEnsino
Médio–EM).Inscriçõesoanotodo
Relaçãocandidato/vaga:8a10
www.verticeespacocultural.com.br

●ColégioIntegradoObjetivo*
Análisecurricular
Pré-requisito:estudarnaredeObjetivo
www.unip-objetivo.br

●Móbile**
Ordemdechegada(EF)ouprova
pedagógica(EM)
Relaçãocandidato/vaga:3
www.escolamobile.com.br

●SantaCruz***
Entrevistaeanálisedematerial(EF)ou
prova(EM)
Inscrições:até10/09(EF)***e18/10
(EM).Relaçãocandidato/vaga:5a6
www.santacruz.g12.br

●Bandeirantes
Reservadematrícula (EF2)
ouprova(EM)
Inscrições:atéofimdas
vagas(EF2)ouaté19/10(EM)
Relaçãocandidato/vaga:2
Provanodia23/10
www.colband.com.br

● IFSP
Vestibulinho(EMintegrado
aoensinotécnico)
Isenção:18/10a3/11
Inscrições:de5a19/11
Relaçãocandidato/vaga:
chegaa54(Informática)
www.ifsp.edu.br

●Etapa*
Entrevista(EF1)ouprova
eentrevista(EF2eEM)
Inscriçõesatéadatada
avaliação(16/10)
www.colegioetapa.com.br

●SãoLuís*
Provaedinâmica(EFeEM)
Inscrições:atéacabaremasvagas
www.saoluis.org

●MariaImaculada*
Provadiagnóstica(EFeEM)
Inscrições:atéacabaremasvagas
www.colegiomariaimaculada.com.br

●AlbertSabin
Provadiagnóstica(EF1)ouseletiva(EF2
eEM)
Inscrições:atéacabaremasvagas
Relaçãocandidato/vaga:3a3,5
www.albertsabin.com.br

●PioneiroCentroEducacional*
Diadevivência (EF)ouentrevistacomo
diretor(EM)
Inscrições:atéacabaremasvagas
www.pioneiro.com.br

●NovaLourençoCastanho*/**
Entrevistaediadevivência(EF1)ou

entrevista,provaedinâmica
degrupo(EF2eEM)
www.lourencocastanho.com.br

●SantoAmérico*/**
Dinâmicasdegrupo(EF)ouprova
seletiva(EM)
www.csasp.g12.br

●NossaSenhoradasGraças*
Provadiagnóstica(EF)ouseletiva(EM)
Inscrições:até20/10
www.gracinha.g12.br

●GuilhermeDumontVillares*
Entrevistaeprovadiagnóstica(EFeEM)
Inscrições:atéacabaremasvagas
www.col-dumont.com.br

●BatistaBrasileiro*
Provadiagnóstica
eentrevista(EFeEM)
Inscrições:atéacabaremasvagas
www.batistabrasileiro.com.br

●SantaMaria*
Provadiagnóstica(EF)
ouseletiva(EM)
Inscrições:atéacabaremasvagas
www.colsantamaria.com.br

●EtecSãoPaulo
Vestibulinho(EMregularouintegradoao
ensinotécnico).Inscriçõesatéas15hdo
dia 22/10. Relação candidato/vaga:
chegaa5(Agropecuária)
www.vestibulinhoetec.com.br

●ColégioMendelAgostiniano*
Provadiagnóstica(EF1)ou
seletiva(EF2)ouvestibulinho,
entrevistaeanálisedematerial (EM)
Inscrições:até29/10
www.agostinet.g12.br

●PentágonoColégio*
Entrevista e avaliação diagnóstica (EF e
EM)Inscrições:até23/12
ouatéacabaremasvagas
www.pentagono.g12.br

Tipos de
avaliação

MATRÍCULA

Leia entrevista da professora
da USP Silvia Colello sobre
o peso do ranking do Enem
na avaliação das escolas
estadao.com.br/educacao

* Escolas com muita variação no número de vagas oferecidas, o que impede o cálculo de relação candidato/vaga ** Escolas cujas inscrições já se encerraram *** O Santa Cruz encerrou inscrições para o EF, mas não para EM
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 15 out. 2010, Edu, p. 6.




