
Escola se moderniza para ganhar aluno 
Paulo Florêncio   
  
O alto índice de concorrência, apesar do elevado grau de inadimplência, não parecem 
desaminar as escolas do setor privado. Otimistas, os empresários investem em 
expansão, tecnologia, infra-estrutura e novas unidades no ensino médio e fundamental 
para 2005. As áreas de segurança, esporte e qualificação do corpo docente também 
são alvos das verbas para este ano.  
 
No setor, a expectativa é aumentar em até 10% o número de alunos até o final do ano 
corrente.  
 
O Colégio bicultural (português-alemão) Humboldt , por exemplo, este ano, irá dar 
continuidade ao seu projeto de construção do ginásio poliesportivo para os alunos do 
ensino fundamental que teve início esm 2004. O espaço, orçado em R$ 3 milhões, 
receberá um investimento de R$ 2 milhões só para a construção de duas piscinas 
semi-olímpicas e conclusão das obras — o valor total de, aproximadamente, R$ 1 
milhão foi gasto em 2004.  
 
Segundo a diretora do Humboldt, Beate Althuon, mais outros R$ 80 mil também serão 
investidos na modernização do parque tecnológico da entidade no próximo ano. “Todos 
os equipamentos de informática serão renovados. Para 2005 estamos programando 
um curso de gestão em informática, que terá o seu início já em janeiro. O curso deve 
ter capacidade para atender a 16 alunos”, afirma. 
 
Beate diz ter aproximadamente 150 vagas disponíveis no colégio e a expectativa é 
aumentar em 10% o número de alunos no próximo ano letivo. Hoje, o colégio conta 
com 1.200 estudantes. O colégio Humboldt é mantido pela Sociedade Escolar Barão do 
Rio Branco , com cerca de 700 associados. A previsão de faturamento é de 10% a mais 
em 2004, em relação a 2003. Em 2005, a expectativa é atingir a um incremento de 
outros 10%.  
 
Já o Colégio Arbos , que acaba de adquirir a escola Quarup Novo Mundo , de São 
Caetano do Sul (ABC Paulista), por cerca de R$ 4 milhões, irá investir, nos próximos 
dois anos, 25% do valor da aquisição, ou seja, R$ 1 milhão em infra-estrutura, compra 
de equipamentos para a modernização da nova sede e na atualização do corpo 
docente.  
 
Segundo o diretor do Arbos, Paulo André Cia, com a recente fusão, o número de 
alunos atendidos pela rede deverá crescer 8% em 2005. Atualmente o Colégio Arbos, 
localizado em Santo André, (ABC paulista) atende cerca de 1.300 alunos na unidade de 
Santo André e, e em sua outra escola, situada em São Bernardo do Campo, mais 750. 
Fundado em 1985, de acordo com André Cia, Arbos associou-se à Unesco em função 
de um projeto de coleta seletiva de lixo e, no início deste ano, ganhou o selo ISO 
14001, sistema de gestão ambiental em reconhecimento ao trabalho de preservação 
do meio ambiente. 
 
Docentes valorizados  
 
Para alguns colégios particulares, 2005 será o período de maior valorização do corpo 
docente. É o caso do Colégio Rio Branco , que irá investir aproximadamente R$ 1 
milhão em treinamento e atualização dos professores. “A escola irá criar uma espécie 
de centro de tecnologia educacional. Todos os professores da entidade irão passar por 



cursos de atualização, participarão de debates e discussão de temas ligados ao ensino 
e pedagogia”, declarou o diretor-geral, Paulo Henrique Camargo Rinaldi.  
 
Rinaldi garante que, em 2005, o Rio Branco terá outros investimentos. Ele cita como 
exemplo a verba de mais R$ 300 mil que a entidade irá aplicar na adequação de 
equipamentos (cadeiras e carteiras) e na aplicação de softwares educacionais nos 
laboratórios de informática.  
 
Atualmente, o colégio, que conta com cerca de 4 mil alunos nas duas unidades. A 
expectativa do diretor é ter um crescimento de 10% em número de estudantes, em 
2005.  
 
O Colégio São Luís continuará a investir em segurança e tecnologia em 2005. De 
acordo com o diretor do colégio, Jairo Nogueira Cardoso, neste ano serão gastos R$ 
160 mil na continuidade da implantação dos aparelhos de digitalização de imagens do 
circuito de tevê.  
 
Na primeira fase da implantação do sistema de vigilância foram instaladas câmeras 
para monitorar o fluxo de pessoas nas dependências do São Luís e exigido o uso de 
rádios comunicadores. Outro investimento da entidade será em bolsas de estudos para 
os professores. A entidade irá pagar 50% do custo de pós-graduação e doutorado do 
corpo docente da escola. A expectativa do São Luís é ter um acréscimo de 6% no 
número de alunos em 2005.   
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