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EDUCAÇÃO

“Os jovens
entram em
contato com a
História não só
através de livros,
mas ao ver, ao
conversar. Eles
conhecem a
História ao vivo
Clarice Dahis, coordenadora
do Colégio A. Liessin

Viagem também se aprende na escola
Colégios particulares do Rio fazem roteiros até no exterior; na rede pública, hotel e pontos turísticos da cidade

Ruben Berta
rberta@oglobo.com.br

l Viajar para o Pantanal,
conhecer locais históri-
cos de Israel ou as bele-
zas do Canadá já não são
mais roteiros só de fé-
rias. Com o foco em pro-
porcionar novas expe-
riências para seus alu-
nos, escolas particulares
do Rio estão cruzando as
fronteiras do estado para
oferecer passeios aos es-
tudantes. Na rede públi-
ca, por sua vez, o estado
investiu somente este
ano R$ 1 milhão para fa-
zer o inverso: os 378 me-
lhores alunos nos testes
bimestrais realizados pe-
la Secretaria de Educa-
ção ganharam um fim de
semana hospedados num
hotel carioca, na Zona
Sul, e conheceram os
principais pontos turísti-
cos da capital.

Um dos colégios que
mais vêm investindo nos
passeios turbinados é a
Escola Parque, com filiais
nos bairros da Barra da
Tijuca e da Gávea. O foco
principal é a sustentabili-
dade. Tudo começou há
cerca de quatro anos,
quando uma parceria
com a Fundação Cape Fa-
rewell — entidade que
promove atividades de
conscientização sobre as
mudanças climáticas — e
o British Council levou
dois alunos, então no en-
sino médio, para uma via-
gem de quase um mês
por Canadá, Islândia e
Groenlândia. A dupla
Amanda Bergman, hoje
estudante de Comunica-
ção da UFRJ, e Victor Cu-
ri, que cursa atualmente biolo-
gia na UniRio, foi a contempla-
da com o passeio. Só num na-
vio, foram 17 dias. O principal
objetivo era conhecer o Ártico
e ver de perto os efeitos do
aquecimento global.

— Hoje, olhando para trás,
vejo que a viagem foi muito im-
portante para mim. Saí daque-
la bolha da escola; foi uma ex-
periência que me fez crescer,
sair daquele mundinho onde
tudo é muito teórico. Trouxe-
mos muita informação e de-
pois percorremos várias esco-
las do Rio para contar a nossa
experiência — avalia Victor.

Amanda reforça as palavras
do ex-companheiro de viagem:

— Naquela época, estava a

um ano do vestibular e muito
confusa. Ajudou a me fazer
descobrir o que eu realmente
queria. Além disso, fiz duas
grandes amigas no Canadá,
que até já vieram me visitar.

Colégio leva 80
ao Pantanal
l Este ano, o colégio promo-
veu em setembro uma viagem
de uma semana para o Panta-
nal com nada menos do que 80
alunos e dez professores dos
1o- e 2o- anos do ensino médio e
do 9o- ano do fundamental. Um
dos coordenadores do passeio
foi Nicolas Gonez, professor
de uma disciplina complemen-

tar na Escola Parque, a de pro-
jetos sustentáveis.

— Fizemos toda uma prepa-
ração pedagógica. Houve uma
série de encontros semanais. Di-
vidimos os estudantes em 12
grupos com dois temas: água e
energia. Após a viagem, todos
os participantes produziram um
produto inovador artístico e um
artigo científico — conta ele.

A viagem custou R$ 1 mil
para cada estudante, valor
que podia ser parcelado. Os
estudantes se hospedaram
no Hotel Sesc, no Pantanal de
Poconé, em Mato Grosso. En-
tre as atrações, o nascer do
sol no Rio Cuiabá, saindo do
hotel às 4h30m, e, de noite, a
procura de jacarés e outros
animais ao longo do rio. No

próprio hotel, a estação de
tratamento de água, a horta
orgânica e os painéis solares
de captação de energia rece-
beram atenção, reforçando o
foco na sustentabilidade.

— É uma oportunidade de
fazer uma viagem de uma ma-
neira diferente. Quando a gen-
te vai pela escola, vê coisas
que geralmente não veria —
afirma Rafael Lima da Fonse-
ca, aluno do 2o- ano do ensino
médio da unidade da Gávea.

No colégio judaico A. Lies-
sin, 91 estudantes do ensino
médio puderam conhecer este
ano a Marcha da Vida Interna-
cional, caminhada que reúne
cerca de oito mil pessoas na re-
gião de Auschwitz e Birkenau,
marcada por campos de con-

centração na Segunda Guerra
Mundial. A viagem ainda se-
guiu até Israel, com passagem
por locais históricos, como o
Muro das Lamentações.

— É um trabalho enorme co-
ordenar um grupo grande como
este, mas é uma vivência emo-
cionante. Ver o amadurecimen-
to deles. Os jovens entram em
contato com a História não só
através de livros, mas ao ver, ao
conversar. Eles
conhecem a
História ao vi-
vo — comenta
a coordenado-
ra do A. Lies-
s i n C l a r i c e
Dahis.

Aluno do 2o-

ano do ensino
médio, Frede-
rico Roivman
diz que a ex-
periência vai
marcá-lo para
toda a vida:

— Vou levar
essa vivência
p a r a o n d e
quer que eu
vá. Na facul-
dade, no trabalho... Saímos da
imaginação e demos forma ao
que estudávamos. Começa-
mos a sentir, a chegar mais
perto de tudo o que vínhamos
aprendendo.

Se na rede particular os cami-
nhos levam ao exterior, na esta-
dual a solução foi caseira. Este
ano, a Secretaria de Educação

reforçou o projeto Jovens Turis-
tas, com orçamento de R$ 1 mi-
lhão. Os mais bem colocados no
Saerjinho, sistema de avaliação
da rede, ganharam um fim de se-
mana num hotel com passeios
por pontos turísticos. Morador
do Méier, na Zona Norte, Lucas
Sereda, do Colégio Estadual Jo-
sé Leite Lopes, conheceu locais
que são símbolos da cidade:

— Foi a primeira vez que fi-
quei num ho-
tel. E conheci o
Jardim Botâni-
co, o Cristo Re-
dentor e o Pão
de Açúcar.

Presidente
da Associação
Brasileira de
E d u c a ç ã o
(ABE) e diretor
do Andrews
p o r m u i t o s
anos, Edgar
Flexa Ribeiro
destaca a im-
portância des-
sas iniciativas:

— Do ponto
d e v i s t a d a
formação, é

importante. É interessante
porque o aluno vivencia uma
experiência que, no seio da fa-
mília, não poderia ter. Lá no
Andrews, por exemplo, já fize-
mos até um acampamento no
próprio campo de futebol do
colégio. As crianças monta-
ram as barracas e passaram a
noite lá. Deu muito certo. n

LUCAS SEREDA,
do Colégio

Estadual José

Leite Lopes,

conheceu pontos

turísticos; alunos

do colégio A.

Liessin visitaram a

Polônia e Israel

“É interessante
porque o aluno
vivencia uma
experiência que no
seio da família não
poderia ter
Edgar Flexa Ribeiro, presidente da
Associação Brasileira de Educação
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 21 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 4.




