
VERDE EM PERÍODO INTEGRAL 
Escola do Rio de Janeiro segue os preceitos da sustentabilidade desde a sua fase de construção e 
associa ensino regular com educação profissionalizante, em uma inédita parceria público-privada 

cação, ou seja, sabemos de onde ela vem, 
temos a certeza de que não foi retirada de 
forma ilegal do meio ambiente", explica 
Sérgio Menezes, gerente de projetos com 
parceiros privados da Secretaria Estadual 
de Educação. 

No mundo, apenas 120 escolas rece-
beram até hoje a chancela do órgão in-
ternacional, que exige, por exemplo, o 
uso de sensores de luz e ar-condiciona-
do e lâmpadas LED para evitar o des-
perdício e reduzir o consumo de energia. 
Além disso, a escola Erich Walter Heine 
possui um sistema de captação da água 
da chuva, reutilizada nos sanitários, nos 
jardins e na limpeza, e um eco-telhado, 
formado por placas de vegetação rastei-
ra, molhadas sistematicamente, que aca-
bam resfriando o ambiente - no verão, a 
temperatura no bairro (que de ônibus fi-
ca a cerca de lh30 de distância do cen-
tro do Rio) costuma atingir os 40°C. Há 
também painéis solares para aquecimen-
to da água. Outro aspecto é que o cimen-
to foi substituído por grama ou eco-solo, 
que permite a passagem de água da chu-
va, evitando alagamentos. 

A certificação que dá à escola o tí-
tulo de primeira instituição totalmen-
te verde da América Latina ainda é um 
sonho. Para se tornar realidade, é pre-
ciso que os analistas do Green Building 
Council comprovem, em visitas futuras, 
que todas as exigências para a conces-
são do selo foram cumpridas; entre elas, 
as de qualidade do solo e de tratamento 
acústico das salas de aula. É um proces-
so que, segundo a assessoria de impren-
sa da Thyssenkrupp CSA (empresa alemã 
da área de siderurgia, parceira da escola), 
pode levar cerca de oito meses. 

ENSINO DIFERENTE 

A sustentabilidade também está pre-
sente nos conteúdos pedagógicos. 
Segundo Terezinha, o assunto é contem-
plado na matriz curricular, e se busca in-
tegrar as disciplinas. Nos sete canteiros 
existentes dentro da escola, por exemplo, 
os alunos realizam projetos que unem co-

Osinal avisa que é hora do intervalo 
no Colégio Estadual Erich Walter 
Heine, em Santa Cruz, na zona 

oeste do Rio. O pátio, antes silencioso, ra-
pidamente é tomado pelo burburinho. É 
uma cena comum na rotina escolar, mas 
logo algo chama a atenção: boa parte dos 
alunos tem, nas mãos, canecas coloridas. 
Elas representam um pequeno diferen-
cial, entre tantos outros de uma institui-
ção de ensino que pretende ser a primei-
ra totalmente sustentável da América 
Latina, inaugurada em maio deste ano. 

"Não usamos copo descartável. Foi 
uma mudança na vida dos alunos, 
mas estar aqui envolve mesmo uma 
série de pequenas transformações de 
hábitos, de comportamento, pois pa-
ra ser sustentável é preciso respeitar o 
meio ambiente, o outro e o espaço on-
de vivemos", explica a diretora do colé-
gio, Terezinha Lauermann, que tem 30 
anos de magistério. Diante de um cor-
redor imaculado, explica que "espaço 
limpo não é o que mais se limpa, mas o 
que menos se suja" e afirma que a garo-

tada já está compreendo e praticando os 
ensinamentos sobre descarte adequa-
do de resíduos, além de outras questões 
que apontam para o amadurecimento 
da consciência ambiental. 

Ser reconhecida como uma esco-
la verde, não é algo fácil. Afinal, são ne-
cessárias mudanças profundas, que vão 
além da substituição do copo plástico. 
Para receber o selo LeedforSchools, da con-
sultoria Green Building Council, que ga-
rante o padrão das construções sustentá-
veis nos Estados Unidos, é preciso trilhar 
um caminho longo, iniciado antes mes-
mo do início das obras, com a escolha de 
material ecologicamente correto e o rea-
proveitamento de resíduos. O primeiro 
passo dado foi o cadastramento do projeto 
da escola, em outubro de 2010. Desde en-
tão, os consultores vieram ao Brasil duas ve-
zes: uma na fase de construção e a outra 
mais recentemente, com a instituição já 
em funcionamento. "Para receber o selo, 
é preciso, entre outras exigências, seguir 
mais de 50 itens durante a construção. 
Toda a madeira que usamos tem certifi-A ut
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CASE 

nhecimentos de disciplinas variadas, co-
mo Biologia, Química e Matemática. E 
há também uma preocupação com a for-
ma como esse novo modelo está sendo re-
cebido por professores e alunos - tanto 
que, uma vez por semana, as aulas (mi-
nistradas das 7 às 17 horas) acabam mais 
cedo para dar lugar à reunião de planeja-
mento da semana subsequente. 

Mas a inovação na Erich Walter 
Heine vai além da questão da sustenta-
bilidade. Ela faz parte de um novo mode-
lo adotado pelo governo do Estado do Rio 
que, junto com a iniciativa privada, cria 
escolas de ensino médio direcionadas pa-
ra a formação profissional. Além da ins-
tituição de Santa Cruz, a rede estadual 
conta com o Colégio Estadual José Leite 
Lopes, na Tijuca (zona norte do Rio), e o 
Colégio Estadual Comendador Valentim 
dos Santos Diniz, no município de São 
Gonçalo, que oferecem, respectivamen-
te, ensino em Tecnologia de Alimentos 
(parceria com o Grupo Pão de Açúcar) 
e em Tecnologias da Informação e da 
Comunicação (convênio com a operado-
ra de telefonia Oi). 

No caso da Erich Walter, a empre-
sa privada é o grupo Thyssenkrupp CSA, 
que bancou os R$ 11 milhões gastos na 
construção da escola, onde é oferecido 
ensino técnico em Administração. Assim 
como nas outras duas instituições, o alu-
no faz um ensino médio integrado, ou 
seja, tem as aulas da grade curricular 
regular e também as de caráter técnico-
-profissional. "Todas as três escolas têm 
o ensino profissionalizante e funcionam 
em horário integral", detalha Menezes, 
lembrando que elas seguem um mode-
lo que, segundo ele, mostra ser possível 
ofertar ensino de qualidade e mão-de-
-obra para o mercado, atualmente caren-
te de profissionais técnicos. 

Além de custear a construção da es-
cola, o parceiro privado contrata a con-
sultoria pedagógica responsável pelo con-
teúdo técnico da instituição. Os próprios 
professores produzem as aulas, depois de 
enviarem material para o consultor, que 
trabalha lá mesmo. 

G R A N D E INTERESSE 

Os diferenciais tornaram a seleção para 
entrar na instituição bastante concorri-
da. Quando o período de inscrições abriu. 

surgiram 1.837 candidatos, apesar de 
uma oferta de 200 vagas, direciona-
das para alunos que concluíram o 9a 

ano do ensino fundamental ou a fase 
IX da Educação de Jovens e Adultos, 
com idade entre 13 e 16 anos. Eles pas-
saram por provas de português, mate-
mática e raciocínio lógico. "Não é ves-
tibular. São todos alunos de escolas da 
rede pública municipal, estadual ou fe-
deral", diz Menezes. O processo de se-
leção foi igualmente exaustivo para os 
professores: 741 candidatos para 21 va-
gas. Lá, como em toda a rede pública 
estadual, os diretores são concursados. 

Professor há 16 anos, Agnaldo 
Pereira dos Santos mostra-se mui-
to satisfeito em fazer parte do quadro 
de docentes. "Faz uma diferença gi-
gantesca lecionar em uma escola que 
possui um laboratório de bioquímica 
equipado, com material disponível pa-
ra os experimentos. Isso é muito raro 
na rede pública", afirma. Segundo ele, 
todos os professores passaram por um 
curso de sensibilização ecológica pa-
ra compreender e incluir o conceito de 
sustentabilidade no processo de ensi-
no-aprendizagem. "Foi mais um dife-
rencial." 

Entre os alunos, o clima também 
parece ser de entusiasmo. Moradora de 
Campo Grande, também na zona oes-
te do Rio, Joyce Severino, de 15 anos, 
sonha em seguir a área médica, mas 
nem pensou duas vezes quando ouviu 
falar da nova escola, apesar do ensino 
técnico da instituição ser voltado pa-
ra a área de Administração. "Imagina, 
estudar em um espaço com infraestru-
tura, professores bacanas. Estar aqui é 
uma grande oportunidade. E além de 
tudo, estou aprendendo mais e pra-
ticando o respeito ao meio ambien-
te", comenta. Já Murillo Abreu, de 16 
anos, conta, empolgado, sobre os pro-
jetos de desenvolvimento de uma bo-
la de futebol e de uma bolsa feminina, 
ambos sustentáveis. "Reciclagem é al-
go novo para mim. Até então, não fa-
zia nada disso. Mas estou aprendendo 
isso aqui e já estou levando esse apren-
dizado para casa", relata. 

Erguida em um município onde há 
carência de estabelecimentos de ensi-
no, onde o índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) é um dos mais bai-
xos do Rio de Janeiro, a Erich Walter 
Heine também possui laboratórios de 
informática, artes, biblioteca multi-
mídia, piscina semiolímpica e qua-
dra coberta. E, segundo o gerente de 
projetos da secretaria, parte disso vai 
estar à disposição de toda a comuni-
dade durante os finais de semana. 
"Vamos negociar parcerias de acordo 
com as necessidades da comunidade. 
A biblioteca, por exemplo, já tem duas 
portas, sendo que uma delas pode dar 
acesso ao público de fora quando a es-
cola não está em aula", explica Sérgio 
Menezes. G 
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Text Box
Fonte: Gestão Educacional, Curitiba, ano 7, n. 76, p. 10-11, set. 2011.




