
Sabe aqueles filmes c aquelas séries americanas
que sempre mostram os jovens conversando
com os colegas em alguma parte da escola ou
da universidade? Nelas sempre há muito

espaço, muito verde, alguns professores em contato
direto com os alunos. Os estudantes têm armários
próprios, espaço para bater papo na cantina, na
biblioteca, nas salas de informática e lá ficam, de
manhã até à noite. Têm acesso a todos os cantos do
colégio e sentem-se em casa no ambiente escolar.

Já pensou em transformar a sua escola em um
local onde os estudantes, tenham eles a idade que
tiverem, queiram ficar? Algumas universidades e
escolas brasileiras trabalham para isso nos últimos
tempos. São espaços que contam com biblioteca,
templo destinado à oração, quadras esportivas, aca-
demia, cantina e, é claro, muitas salas de aula e la-
boratórios de todos os tipos, com diversos equipa-
mentos. Há universidades que já estão pensando em
construir shoppings centers com o objetivo de atrair
os alunos para dentro do ambiente educacional du-
rante mais horas por dia.
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Acha um exagero? Pois saiba que americanos e euro-
peus foram mais longe que isso. Construíram cyber cafés,
piscinas, pequenos rios com barcos para passeios, ergue-
ram muros de escalada e tudo - absolutamente tudo -
disponibilizado para estudantes mediante pagamento (o
qual pode ser embutido na mensalidade ou cobrado à
parte). Essa é uma forma de manter os clientes longe da
violência das grandes cidades, dando oportunidade para
que experimentem atividades diferentes e que não saiam
da escola para fazer isso. Podem praticar exercícios físicos,
almoçar em um local agradável, descansar, rezar, enfim,
passar o dia no mesmo ambiente, no entanto, sem sentir
tédio.

No Brasil essa prática está chegando de mansinho,
timidamente, no melhor estilo "Malhação" - seriado que
se passa em uma escola, na qual os alunos sempre estão
nos arredores - e instalando-se primeiro nas universida-
des; seja por contarem com um público adulto que, em
sua maioria, pode gastar à vontade com as novidades apre-
sentadas, seja por estarem mais abertos a esse tipo de mu-
dança. Com menos rapidez, mas com a mesma desenvoltu-
ra, as escolas particulares também estão aderindo. Alguns
colégios já começaram a construir sedes maiores com um
número também superior de opções ao público pagante.

Aí vão algumas idéias que você deve considerar antes
de levar essa novidade para dentro da sua escola:
1- Qual a idade do meu público-alvo?
2- Quais as principais atividades desenvolvidas por eles

fora do horário das aulas?
3- Qual o espaço físico de que disponho para fazer algo

diferente na minha escola?
4- Com quais empresas eu poderia fazer parcerias? (Sim,

porque você pode terceirizar o serviço e repartir os
lucros)

5- Quantos alunos eu tenho que poderiam ser benefi-
ciados com a abertura da escola em tempo integral?

6- Quanto empresas que oferecem os mesmos serviços
cobram por eles? De que maneira eu posso conquistar
mais clientes?

7- Qual o perfil dos estudantes que buscam um lugar
assim? Quanto eles estão dispostos a pagar por isso?

8- De quanto vou precisar para montar algo assim?
9- Que empresa poderá assessorar-me nessa tarefa?

Quanto ela vai cobrar por isso?

De posse dessas respostas, comece a pensar nas refor-
mas, nas alianças, na propaganda que você pode fazer, no
investimento e na lucratividade que obterá.

Converse com sua equipe, comece a considerar a idéia
de modificar os horários das aulas, deixando-os mais ma-
leáveis. Estabelecer o primeiro horário às 8 horas da ma-
nhã seria um bom começo, pois antes dele, tanto alunos
quanto professores, estão mais lentos, sem boas condições
de iniciar os estudos. E a aula pode acabar às 12h30, uma
vez que ninguém precisa gastar uma hora para chegar em
casa e almoçar (eles vão ficar na escola, lembra?).

Outras coisas que você pode fazer para que seus alunos
praticamente morem na escola:
1- Tenha uma sala com televisão grande e DVD para

exibição de filmes que os alunos possam locar dentro
da escola.

2- Monte um cyber café com jogos eletrônicos educativos
e interativos, nos quais os estudantes possam gastar
boa parte do tempo.

3- Apresente uma lanchonete de alto nível, com diversi-
dade de alimentos, mesas limpas e sem abelhas, mos-
quitos, formigas. Isso acaba com a imagem do lugar.

4- Ofereça aulas de natação, futebol, vôlei, handebol,
basquete, corrida, xadrez e monte equipes oficiais para
representar a instituição em jogos escolares.

5- Há estudantes que fazem cursos de idiomas fora da
escola, mas você tem liberdade para terceirizar esse
serviço de modo que os alunos tenham aulas de inglês
mais aprofundado sem sair de dentro da escola.

6- Faça uma aliança com uma academia de ginástica e
traga os professores para dentro da instituição.

7- Serviços de salão de beleza, revistarias, lojas de pre-
sentes, bijuterias e artigos esportivos também podem
fazer parte do cenário.

8- Abrir a escola para grupos de canto, teatro e dança
fazerem suas apresentações também pode ser uma boa
idéia.

9- Pistas para skates, bicicletas, patins e muros para es-
calada também são uma boa pedida.

10- De vez em quando, você pode convidar um tatuador
para passar a tarde na escola fazendo tatuagens de
henna (que sai depois de um mês e não agride a pele)
nos alunos.

11- Eventos culturais como lançamentos de livros, CDs e
DVDs também podem ocorrer nas dependências da
escola.

Lembre-se: os alunos não vivem apenas para estudar,
gostam (e precisam!) de entretenimento. Fazer de uma
escola um centro de lazer ajuda em sua socialização, per-
mite o surgimento de novas amizades, não dá preocupa-
ção aos pais e aumenta os seus lucros.

Tudo isso sem contar que a escola é um ambiente mui-
to mais saudável do que a rua. Pense nisso, diretor. Num
futuro muito próximo, sua escola precisará ser assim.

Essas inovações não são somente para escolas mais
abastadas. Se você é diretor da rede pública, comece a
pensar na possibilidade de seguir o mesmo caminho de
uma maneira diferente: basta lançar uma pesquisa entre
os alunos e saber se eles querem uma quadra nova, dias
para ver filmes na escola ou fazer aulas de escalada. De-
pois, é só fazer rifas, organizar festas, bingos, pedir doa-
ções da comunidade e colocar o muro em algum lugar do
espaço escolar aos cuidados de um Amigo da Escola, po-
dendo ser ele até um professor desse esporte em alguma
academia. Não esqueça que, quando o problema é dinhei-
ro, criatividade é a solução.
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Funcionários da CAVO
encontram tempo para
estudar

A CAVO, empresa de varredores e coletores de
lixo de Curitiba, PR, o Sesi e o Centro de Ensi-
no e Educação Básica de Jovens e Adultos -
Paulo Freire participam, há oito anos, do pro-

jeto Tempo de Estudar. O objetivo é alfabetizar gratui-
tamente os colaboradores e estimulá-los a terminar os
estudos dos ciclos fundamental e médio. Até agora, as

turmas de 1a a 4a séries e
ensino médio têm 120
alunos cada uma e as de
5a a 8a série contam com
92 estudantes.

Segundo a coorde-
nadora do projeto, Carla
Bonatti, o retorno já
pode ser percebido pela
empresa. "Houve uma
queda no número de
faltas dos colaboradores
que participam das
aulas, já que eles adqui-
rem mais responsabi-
lidade e a expectativa de
crescimento profissional
motiva os coletores e
varredores a continua-
rem os estudos", explica
Carla.

O professor de Histó-
ria e Geografia, Londres
João Berlintes Filho, que
há dois anos ministra
aulas na CAVO, acredita

que os alunos têm desenvolvido o senso crítico e melho-
rado seu relacionamento com os demais colegas de tra-
balho. "É um investimento que toda empresa deveria
fazer, pois esses funcionários, melhor capacitados, po-
dem dar novos caminhos para o dia-a-dia da companhia.
E isso reflete na auto-estima de cada um deles", analisa
o professor, o qual diz ainda que, entre outros benefí-
cios, os estudantes têm melhorado a aparência e a coor-
denação motora desde que iniciaram os estudos.
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