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quer reforma profunda
da Igreja. Pág. A26

Os resultados por escola no
Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) de 2012 mos-
tram que a rede privada pio-
rou mais do que a pública em
comparação com 2011, puxan-
do a média das notas para bai-
xo – sobretudo em São Paulo.
Entre escolas particulares
paulistas, 47% daquelas que ti-
veram os resultados dos dois
últimos anos divulgados regis-
traram queda na média geral.
Entre as públicas, esse por-
centual foi de 34%. O mesmo
ocorre em todo o País: 45%
das privadas caíram entre
2011 e 2012, enquanto a queda
nas públicas foi de 40%.

As médias são calculadas com
base nas notas das quatro áreas
da prova (Linguagens, Ciências
da Natureza, Ciências Humanas
e Matemática). Com o método
matemático adotado, é possível
comparar o desempenho – teori-
camente, os exames têm a mes-
ma dificuldade. Das 11.239 esco-
las que aparecem na lista de
2012, 6.833 tiveram dados em
2011. Entre essas, a média geral
das notas caiu 3%, de 537 para
521 pontos. O recorte foi realiza-
do pelo Estadão Dados.

Entre as instituições que tive-
ram os dados nos dois anos, hou-
ve queda em todas as redes na
área de Linguagens (Português
e Língua Estrangeira). Mas na

rede privada houve a maior que-
da nessa área, de 6,1%. A particu-
lar foi a única em que a média de
Ciências da Natureza caiu.

A diretora do Todos Pela Edu-
cação, Priscila Cruz, vê impor-
tância nas informações, mas diz
que é preciso cautela. “Os resul-
tados não podem ser ignorados,
mas é importante saber que é só
um retrato”, observa. “No ran-
king, parece que a rede particu-
lar é muito melhor do que a pú-
blica, e nem sempre é verdade.”
Na média geral das quatro áreas,
a rede privada tem nota 20%
maior do que a pública (mais in-
formações na página A19).

Recursos. Entre as 20 escolas

que ocupam o topo do ranking,
apenas 4 são do Estado de São
Paulo – no ano passado, eram 6.
Para ter as médias divulgadas,
as unidades precisam ter ao me-
nos dez alunos no Enem e 50%
de seus concluintes. O critério
deixou escolas tradicionais de
fora e algumas unidades já anun-
ciaram que vão recorrer.

É o caso do Objetivo Integra-
do, de São Paulo, que no ano an-
terior ficou em 1.º. Segundo o
colégio, cinco alunos que não se-
riam da escola teriam sido regis-
trados no Enem – e outros dois
ainda estariam fora da base. A
escola afirma que os resultados
dos 40 alunos que fizeram a pro-
va a colocam em 1.º no País.

O Objetivo Integrado de Mo-
gi das Cruzes também vai in-
gressar com recurso, bem como
o Santa Maria, da capital paulis-
ta. “Esses números são impor-
tantes para avaliar e planejar au-
las”, diz Silvio Freire, diretor de
ensino médio do Santa Maria.

O Instituto Dom Barreto, do
Piauí, estava em 5.º em 2011 e
não apareceu agora. “A divulga-
ção é importante não pelo ran-
king, mas porque as notas nos
permitem melhorar”, diz a dire-
tora, Maria Rangel. Em Minas,
Estado que lidera o ranking, uni-
dades de colégios tradicionais,
como o Santo Agostinho, Santo
Antônio, Colégio Loyola, Santa
Doroteia e Collegium, também
ficaram de fora e prometem en-
trar com recurso. O Inep infor-
ma que é possível ingressar
com recurso até 4 de dezembro.

Médias. Considerando todas
as escolas, incluindo as que apa-
recem só em 2012, só quatro uni-
dades da federação têm mais da
metade das escolas com notas
acima da média nacional: São
Paulo, Bahia, Rio e Distrito Fe-
deral. No Acre, o pior colocado,

15,1% das unidades tiveram de-
sempenho acima da média. Em
2012, 87% das escolas estaduais
estão abaixo da média – no ano
anterior, entretanto, esse por-
centual era de 92%.

Na capital paulista, as 512 es-
colas do ranking têm uma dife-

rença de 60% de nota média. As
das regiões central e oeste con-
centram as melhores notas – a
zona leste fica em último. /

BARBARA FERREIRA SANTOS, LAURA

MAIA DE CASTRO, MARINA AZAREDO,

JOSÉ ROBERTO DE TOLEDO, PAULO

SALDAÑA e VICTOR VIEIRA

Rede privada piorou mais que pública
e puxou nota do Enem 2012 para baixo

\A diferença no custo da mensa-
lidade do 3.º ano do ensino mé-
dio entre os dez colégios parti-
culares da cidade de São Paulo
que mais se destacaram no ran-
king do Enem 2012 chega a
186% para o próximo ano letivo,
segundo levantamento feito pe-
lo Estado. Não será possível es-
tudar, em 2014, em uma escola
top no Enem pagando menos
de R$ 1.345, valor que será cobra-
do no Colégio Agostiniano Men-
del, 9.º colocado, na zona leste.

A escola mais cara é a primei-
ra de São Paulo no ranking: Co-
légio Vértice – Unidade II, em

Campo Belo, na zona sul, com
mensalidade de R$ 3.854. O se-
gundo mais caro é o Colégio
Santo Américo, no Morumbi,
também zona sul, cuja mensali-
dade em 2014 será de R$ 3.382.

Em seguida vem o Colégio
Palmares, de Pinheiros, na zona
oeste – sétimo colocado no ran-
king –, com R$ 3.178 de mensali-
dade. Atrás, vem o Colégio Mó-
bile, de Moema, na zona sul, por
R$ 2.750 – segundo no ranking.

O valor médio da mensalida-
de das instituições consideran-
do as dez primeiras escolas é de
R$ 2.663.

Embora haja grande oscila-
ção na mensalidade, o perfil des-
sas escolas de São Paulo é seme-
lhante. Entre as cinco primei-
ras, todas têm aulas em período
integral ou atividades comple-
mentares à tarde. Vértice e Ban-
deirantes têm aulas preparató-

rias para os principais vestibula-
res, simulados e acompanha-
mento vocacional.

No Vértice, foram feitos cer-
ca de 20 simulados de ensino
médio no ano passado voltados
para os principais vestibulares.
Segundo o diretor do colégio,
Adilson Garcia, a boa colocação
se deve a um trabalho de base.
“É o resultado de muita dedica-
ção dos alunos e professores ao
longo de muitos anos”, disse.

Entrar em uma dessas esco-
las, contudo, não é fácil. As cin-

co primeiras chegam a fazer pro-
vas e até entrevistas. E muitas
nem sequer abrem matrícula
no 3.º ano, como Vértice, Móbi-
le e Bandeirantes.

Desempenho. Quem passa nes-
ses colégios, contudo, conse-
gue não só boas colocações no
Enem como vagas nas princi-
pais universidades. É o caso de
Mateus Cavarzan Lopes, de 19
anos, que fez o 3.º ano do ensino
médio no ano passado no Vérti-
ce. Apenas com as aulas na esco-

la, em período integral, e sem
cursinho, ele conseguiu passar
em Medicina na Universidade
de São Paulo (USP). “A prepara-
ção no colégio não é só para o
Enem, mas para todos os vesti-
bulares. Vai além do conteú-
do”, afirma o estudante.

E o foco na formação interdis-
ciplinar é comum a todas as ins-
tituições. No Colégio Santa
Cruz, a escola promove deba-
tes, trabalhos de ação social e
curso de ética e cidadania. “A
formação é muito densa desde

o início do ensino fundamental.
O Enem é um referencial muito
importante, mas não é o único
indicador de qualidade”, expli-
ca o diretor-geral, Fábio Aidar.

Miguel de Toledo Arruda,
coordenador do Colégio Santo
Américo, quinto no ranking en-
tre os paulistas, afirma que para
sedestacarno Enemtemdeensi-
nar o aluno a se preparar física e
psicologicamente para as pro-
vas.“Elenãopodeterumaapren-
dizagem livresca. É preciso prio-
rizar tanto conteúdo quanto de-
senvolvimento”, disse.

Para o Bandeirantes, o dife-
rencial é o foco na formação dos
professores. “Somos uma esco-
la que é reconhecida, porque o
Bandeirantes investe mais no
professor. Desde um salário
bom, consideração pelo profis-
sional, o investimento no contí-
nuo preparo dos professores.
Nós mandamos os professores
para congressos nacionais e in-
ternacionais, cursos de pós-gra-
duação. Incentivamos o estudo
do professor e isso nos diferen-
cia de outros colégios”, afirma
Mauro Salles Aguiar, diretor-
presidente do Bandeirantes. /
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Primeira da rede estadual convencional está apenas na 113ª colocação em SP, pág. A19 }

Entre escolas particulares paulistas, 47% daquelas que tiveram os resultados dos dois últimos anos divulgados registraram queda na
média geral; entre as públicas, esse porcentual foi de 34%. Colégios tradicionais ficam de fora do ranking e vão recorrer do resultado

Objetivo Integrado. A instituição afirma que há erros nas notas divulgadas pelo Inep

Colégio Vértice. Escola particular lidera ranking na capital

Para matricular filhos
nas escolas top de
São Paulo, pais terão de
desembolsar por mês,
no mínimo, R$ 1.345

● Diferenças

● Diferencial

● As melhores escolas do Estado vão cobrar no mínimo R$ 1.345 de mensalidade. 
A exceção é a escola da Embraer
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664,45
660,09
645,59
637,23
630,53

São Paulo
São Paulo
São Paulo

São Paulo
São Paulo
São Paulo
Valinhos
São Paulo

Carapicuíba
São Paulo

Taboão da Serra
Sorocaba
São Paulo
Osasco
Taubaté
Santo André
Itatiba

S. J. dos Campos
São Paulo

São Paulo
Campinas
Bauru
Guaratinguetá
São Paulo

R$ 3.854
R$ 3.382
R$ 3.178

R$ 2.750
R$ 2.745
R$ 2.743
R$ 2.653
R$ 2.653

R$ 2.312
R$ 2.022

R$ 1.685
R$ 1.527
R$ 1.958
R$ 1.995
R$ 1.650
R$ 1.990
R$ 1.611

Gratuito*
R$ 1.345

Gratuita
Gratuita
Gratuita
Gratuita
Gratuita

Mais de R$ 3 mil
Colégio Vértice Unidade II
Colégio Santo Américo
Colégio EFM Palmares

De R$ 2,5 mil a R$ 3 mil
Colégio Mobile
Colégio Santa Cruz 
Colégio EFM Bandeirantes 
Colégio Etapa 
Colégio de EFM Etapa

De R$ 2 mil a R$ 2,5 mil
Colegio Anglo Leonardo Da Vinci
Colégio Itaca

De R$ 1,5 mil a R$ 2 mil
Colégio Anglo - Leonardo Da Vinci
Colégio Uirapuru
Pasteur Liceu
Colégio Anglo Leonardo Da Vinci
Colégio Objetivo Júnior
Unidade Jardim
Colégio Integral

Menos de R$ 1,5 mil
Colégio Embraer Juarez Wanderley*
Colégio Agostiniano Mendel

As melhores escolas públicas

ETE de São Paulo 
Colégio Técnico de Campinas - Unicamp
Col. Tec. Industrial Prof. Isaac Portal Roldan - Unesp
Colégio Técnico e Industrial de Guaratinguetá  - Unesp
ETE Getúlio Vargas 

MENSALIDADE 
EM 2014 

CIDADE MÉDIA PROVA 
OBJETIVA 

UNIDADE 
ESCOLAR

RANKING 
GERAL DO
BRASIL

As melhores escolas privadas

*O colégio é mantido pela Embraer e atende apenas estudantes vindos da rede pública, 
que são selecionados por meio de um vestibulinho realizado pela Vunesp

“Com o ranking, parece que
só a rede particular é boa,
quando a gente sabe que o
setor público e o setor
particular atendem pessoas
com perfis e condições
diferentes”
Sílvia Collelo
PROFESSORA DE EDUCAÇÃO DA USP

Como acessar:

“Valeu todo o investimento
que eu fiz no colégio. Com
certeza o colégio me ajudou
a passar em Medicina na
USP e no 17.º lugar no
mesmo curso na Unifesp.
Tudo o que aprendi e que
me fez passar nesses
vestibulares vem do Vértice.
Lá nós somos uma família e
o diferencial é a relação que
tínhamos com os
professores.”
Mateus Cavarzan Lopes
EX-ALUNO DO VÉRTICE E ESTUDANTE DE

MEDICINA NA USP
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 nov. 2013, Primeiro Caderno, p. A18.




