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Nenhuma lei proíbe as esco-
las de educação infantil de
oferecer serviços extras aos
alunos, como passeios, fotos
e cursos. Mas a Fundação de
Proteção e Defesa do Consu-
midor (Procon) afirma que
os itens com custos para os
pais devem ser discutidos an-
tes da assinatura do contrato.

O que não pode acontecer
é as famílias serem surpreen-
didas com valores muito aci-

ma das mensalidades durante
as aulas. Para evitar problemas,
a entidade aconselha os pais a
observarem os períodos e as
condições para rescisão do con-

trato, transferência, trancamen-
to e desistência da vaga, por
exemplo.

“As instituições de ensino de-
vem informar de maneira clara,

e previamente à contratação, so-
bre as atividades escolares do
ano letivo seguinte que envol-
vam viagens ou passeios cultu-
rais, especialmente aquelas que
impliquem custos para os pais”,
informa a entidade. E acres-
centa que escolas de-
vem proporcionar ati-
vidades similares,
no seu espaço, aos
alunos que não po-
dem frequentar ati-
vidades extras.

“As atividades ex-
tras são importantes
para a criança, mas os pais
não são obrigados a colocá-las
em todas”, defende Benjamin Ri-
beiro da Silva, presidente do Sin-
dicato dos Estabelecimentos de
Ensino no Estado de São Paulo.

OPORTUNIDADE
Anglo abre inscrições
para concurso de bolsas
Nos dias 11 e 13 de dezembro, o
Anglo Vestibulares realiza o

Concurso de Bolsas para
2011. Serão oferecidos

descontos para os
períodos manhã,
tarde e noite. O can-
didato poderá ob-
ter até 100% de des-

conto. Os interessa-
dos devem fazer

uma prova de 60 tes-
tes. As inscrições podem

ser feitas pessoalmente ou pelo
site www.cursoanglo.com.br.
Outras informações sobre as
bolsas podem ser obtidas pelo
telefone (0xx11) 3273-6100.

EXPERIÊNCIA
Faculdade abre
câmpus para alunos
Na sexta-feira, a Anhembi
Morumbi vai promover even-
to voltado para estudantes
do ensino médio que quei-
ram conhecer de perto o dia
a dia das profissões. O even-
to é gratuito. Mais informa-
ções no site www.anhembi.
br/campusexperience.

REPETÊNCIA

Como no Brasil, há escolas
públicas e particulares ofe-
recendo o ensino básico
na África do Sul. A princi-
pal diferença é que a rede
pública também cobra
mensalidade dos alunos –
o valor corresponde a cer-
ca de R$ 5 mil ao ano.
Quem não tem condições
de pagar esse valor recebe
reduções proporcionais à
renda familiar, podendo
chegar à isenção total.

Esse sistema resulta em
grandes desigualdades até
mesmo dentro da rede pú-
blica. Colégios em bairros
nobres são frequentados
por alunos de famílias
com mais recursos e, por-
tanto, recebem além da
verba governamental as
mensalidades. Com o di-
nheiro extra podem ter
mais professores e melhor
infraestrutura. Já as esco-
las em regiões mais po-
bres, onde a maioria das
famílias são isentas, con-
tam apenas com os recur-
sos do governo.

E, apesar do fim do apar-
theid, as escolas públicas
continuam praticamente
separadas entre as que aco-
lhem brancos e negros.
Pela lei local, toda criança
deve ser matriculada na
escola mais próxima a sua
casa. As periferias – e suas
escolas – continuam po-
voadas majoritariamente
pelos negros e os bairros
ricos, por brancos.

EDUCAÇÃO
56,1%

● As professoras Andrea e Edile-
ne Rodrigues foram para a África
do Sul para participar da final
mundial do Prêmio Educadores
Inovadores, oferecido anualmen-
te pela Microsoft. Dos participan-

tes brasileiros, a educadora
Adriana Silva de Oliveira, que le-
ciona língua portuguesa em Ca-
choeiro de Itapemirim (ES), foi a
melhor colocada.

Com seu projeto Escola na Nu-
vem, que ampliou o uso da inter-
net e o desempenho dos alunos
em sua escola graças ao uso do
conceito de computação em nu-
vem, Adriana conquistou a segun-
da colocação na categoria Con-

teúdo.
Outro projeto a representar o

Brasil na fase mundial do concur-
so foi o Ecologia através dos Fil-
mes de Animação, do professor
Siddharta Fernandes, do Colégio
Pedro II, do Rio de Janeiro.

Alunos do 7º ano criaram ani-
mações em stop motion sobre
ecologia urbana. A iniciativa já foi
replicada por uma escola de Mon-
terrey, no México. / L.A.

Escola deve
esclarecer
gastos extras
para os pais

PARA ENTENDER

● Desempenho brasileiro
Na terça-feira, a Organização
para Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico divulga
os dados do Pisa, avaliação
internacional de estudantes.

Dos alunos de baixa renda terminam
o 3º ano do fundamental atrasados

DIVULGAÇÃO

LUCIANA ALVAREZ

DIFICULDADE

82,8%
Dos alunos de famílias com renda per capita baixa
não completam o ensino médio em três anos

Professora do País
leva o 2º lugar em
concurso mundial

Rede pública
sul-africana
é desigual

A REPÓRTER VIAJOU

A CONVITE DA

MICROSOFT BRASIL

Intercâmbio. Edilene e Andrea visitam escola sul-africana
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Luciana Alvarez
ENVIADA ESPECIAL
CIDADE DO CABO

Quando as professoras e ir-
mãs Andrea e Edilene Rodri-
gues criaram o projeto Cam-
po Sustentável, há quase dois
anos, para ajudar seus alunos
a usarem informações da in-
ternet para melhorar o apro-
veitamento da terra, não ima-
ginavam que a ideia iria cru-
zar o Oceano Atlântico e ser
adotada por um colégio sul-
africano.

A iniciativa ganhou desta-
que internacional graças a
um concurso de educação da
Microsoft e chamou a aten-
ção de Warren Sparrow, coor-
denador de comunicação da
escola pública Rondebosch,
na Cidade do Cabo. Apesar
de ensinar em uma realidade
bem diferente da escola rural
brasileira, o sul-africano tem
esperança de alcançar envol-
vimento e resultados seme-
lhantes, quando o projeto co-

meçar a tomar forma, no início
do ano que vem.

O Centro Estadual Integrado
de Educação Rural de Vila Pa-
vão, no Espírito Santo, tem uma
grande área para plantio experi-
mental e alunos cujas famílias
vivem do campo. Já os recursos
tecnológicos são escassos: a es-
cola conta com um laboratório e
apenas 15 computadores.

Mas ao mostrar para os adoles-
centes como buscar na internet
dados como previsão do tempo,

cotação para venda de cada pro-
duto e técnicas de enriqueci-
mento do solo e plantio, o proje-
to pedagógico extrapolou os mu-
ros do colégio. Os alunos produ-
zem um programa de rádio, que
veicula às sextas-feiras as princi-
pais informações da semana. O
programa é voltado aos agricul-
tores da região que, em sua maio-
ria, não têm acesso à internet.

Outra conquista do projeto ca-
pixaba foi trazer alguns dos pa-
rentes dos alunos da escola de
volta aos bancos escolares. Eles
estão aprendendo a usar o com-
putador – e são os próprios estu-
dantes que os ensinam, sempre
no período noturno.

“Hoje tem alguns agriculto-
res se juntando para comprar
um computador, algo que ja-
mais víamos antes. Eles não
achavam que tecnologia era pa-
ra eles”, diz Andrea. “Com tudo
isso, houve uma aproximação
entre pais e filhos. Os filhos
aprenderam a valorizar o traba-
lho dos pais.”

Diferenças. A escola sul-africa-
na é só para meninos e fica na
zona urbana da Cidade do Ca-
bo. Ela é também uma das mais
antigas do local – existe desde
1897. A escola brasileira tem ape-
nas 27 anos de existência.

Localizada em um subúrbio
elegante, a Rondebosch recebe
dos pais cerca de R$ 5 mil ao ano

por aluno, apesar de ser pública.
Além do laboratório de informá-
tica, há um computador com
projetor em cada sala de aula.

O interesse de uma escola
com tantos recursos surpreen-
deu as professoras brasileiras.
“Quando visitei a escola, tão lin-
da, eu não acreditava. A gente
achava que seria uma escola ru-
ral, nem imaginava que uma es-
cola com tanta infraestrutura
usaria nosso projeto”, conta,
surpresa, Edilene.

Em Rondebosch, porém, a es-
cassez é outra: a de espaço para
cultivo. “Levei um mês para con-
seguir liberação de uma área pa-

ra virar horta. O espaço é peque-
no, então tem de ser bem apro-
veitado. Para estudar isso, va-
mos usar a internet”, afirmou
Sparrow.

Alunos de 5.º e 6.º ano, que já
participavam de um projeto es-
colar de alimentação saudável,
agora vão plantar seus próprios
legumes e verduras. Essa parte
se parece com a realidade brasi-
leira: tudo o que os alunos plan-
tam no campo experimental vai
para a merenda.

A iniciativa sul-africana tam-
pouco vai ficar restrita aos mu-
ros da escola. Mas se no Brasil o
projeto aproximou pais e filhos,
na Cidade do Cabo a intenção é
aproximar jovens de realidades
sociais bem diversas. “Eles vão
produzir uma série de vídeos,
ensinando tudo o que aprende-
rem na internet e na prática. Is-
so vai ser divulgado para uma
escola próxima, só que com um
público carente”, explica o edu-
cador.

Na prática. Crianças que participam do Projeto Campo Sustentável trabalham na horta experimental da escola rural; a iniciativa aproximou filhos da atividade realizada pelos pais

Projeto
capixaba
inspira ação
na África
Escolas ensinam alunos a usar internet
para aumentar produtividade agrícola

Atenção. Famílias devem ler com cuidado contrato escolar
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É O ÚLTIMO DIA
DE INSCRIÇÃO

PARA CONCORRER
A UMA BOLSA
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