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RIO - Há 153 anos ensinando a meninos e rapazes do primeiro ano do ensino
fundamental ao terceiro do ensino médio, o colégio católico São Bento, no Centro do
Rio de Janeiro, conseguiu, pela quarta vez, o melhor desempenho no Enem entre as
instituições de ensino do país. A escola também ficou em primeiro lugar em 2005,
2007 e 2008. Em 2006, devido a mudanças no critério de avaliação da redação, o
colégio ficou em segundo lugar no exame. No ano de 2009, o terceiro lugar nacional
foi creditado ao "efeito UFRJ", que levou muitos alunos a não fazerem a redação, pois
não valeria para o vestibular da federal.

- A boa posição do São Bento é basicamente resultado do ensino humanístico acredita a supervisora pedagógica Maria Eliza Penna Firme Pedrosa.
Ela acrescenta que também é consenso na escola que os bons resultados só vêm
sendo alcançados pela dedicação em todos os anos escolares, e não só no prévestibular:

- Aqui não entram alunos depois da primeira série do ensino médio. Existe um projeto
para os três anos. Não é um plano para o vestibular. Preparamos o jovem para a vida.

Outro diferencial marca o Colégio São Bento: a disciplina. Cabelo cortado e uso
regular do uniforme são imprescindíveis:

- Se o aluno quiser usar calça rasgada, brinco, piercing e cordões, certamente não vai
estudar aqui - afirma a supervisora.

Cursando o primeiro ano de Direito na Uerj, Felipe Reis, de 18 anos, diz que o rigor
acadêmico exigido pela escola foi o motivo de sua aprovação para a universidade
pública:

- Não precisei fazer cursinho pré-vestibular. Eu me preparei apenas para passar de
ano no São Bento. Nossos simulados são mais difíceis que muitos vestibulares. Uma
nota cinco aqui é dez em outro colégio.

De segunda a sexta-feira, a entrada dos alunos, que fazem na escola três refeições
diárias, é às 7h30m e a saída, às 16h20m. Além da maratona de estudos, os alunos
do ensino médio enfrentam duas provas aos sábados.

Para cada matéria do currículo pedagógico, existe um coordenador que atualiza a
grade constantemente para que o conteúdo jamais fique obsoleto. Os nove andares
do colégio abrigam 1.108 alunos em 40 salas de aula. Além de biblioteca, existem
laboratórios de Informática, Física, Química e Biologia. O prédio conta ainda com
campo de futebol, quadras esportivas, piscina e playground. As mensalidades no
ensino fundamental custam em torno de R$ 2.180; e as do ensino médio, de R$ 1.974.

Já passaram pelo colégio personalidades como Heitor Villa-Lobos, Benjamin Constant,
Noel Rosa, Alfredo da Rocha Viana Filho (Pixinguinha), Lamartine Babo, Jô Soares e
Clóvis Bevilacqua, autor do projeto do Código Civil Brasileiro, entre outros.
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