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A receita da boa educa-
ção não depende de equa-
ções complicadas:

d Professores—Apostar
na qualificação dá resulta-
do. “O professor antena-
do é um diferencial”, diz a
professora Celina Costa,
do CAp-UFRJ.

d Extracurrículo—Aulas
fora da grade oficial esti-
mulam. No CAp-UFRJ, há
Música, Arte Cênica e con-
vênios com instituições
de pesquisa.

d Cultura—O aluno tem
acesso a vasto universo
cultural em passeios fei-
tos pela escola. No CAp-
Uerj, há visitas a museus.

d Fidelidade—Asmelho-
res escolas têm em co-
mum o acompanhamento
do aluno desde o 1º ano
do Ensino Fundamental.

d Reforço—No São Ben-
to, há estudo dirigido e re-
forço aos sábados. Os do
Ensino Médio fazem três
simulados por ano.

s A RECEITA

Aula integral e
currículo bem
diversificado

Apesar dos
problemas,
bom exemplo

Formação
sólida desde
o começo

BIA GUEDES / FOLHA IMAGEM

Aula de Geografia no Colégio São Bento: média de 82,96

ElcioBraga
elciobraga@odianet.com.br
Maria LuisaBarros
mluisa@odianet.com.br

Tela plana
LG

Juros
Metade*pela

R$R$1.599 00

R$99 90

1º1º-- PAGAMENTO DEPOIS DO DIA DAS MÃES

TotalTotal
a prazoa prazo
R$ 2.097,90R$ 2.097,90

REFRIGERADOR 2 PORTAS FROST FREEREFRIGERADOR 2 PORTAS FROST FREE
BRASTEMP 315 LITROS****BRASTEMP 315 LITROS****

OU À VISTAOU À VISTA

0+210+21
NO CARNÊNO CARNÊ

Refrigerador 2 portas 
Esmaltec

Com 
freezer

R$899 00PorPor

1º1º-- PAGAMENTO DEPOIS DO DIA DAS MÃES
Total a prazo R$ 1.398,00Total a prazo R$ 1.398,00

REFRIGERADOR 2 PORTAS ESMALTECREFRIGERADOR 2 PORTAS ESMALTEC

R$R$69 90
OU 0+20 NO CARNOU 0+20 NO CARNÊÊ

À VISTAÀ VISTA

ER32D BRM34

0+20
NO CARNÊ

R$R$39 90

1º1º-- PAGAMENTO DEPOIS DO DIA DAS MÃES

TotalTotal
a prazoa prazo
R$ 798,00R$ 798,00

FOGÃO 6 BOCAS COMFOGÃO 6 BOCAS COM
ACENDIMENTO AUTOMÁTICO****ACENDIMENTO AUTOMÁTICO****

R$R$499 00
OU À VISTAOU À VISTA

6 bocas

0+18
NO CARNÊ

R$R$57 90

1º1º-- PAGAMENTO DEPOIS DO DIA DAS MÃES

TotalTotal
a prazoa prazo
R$ 1.042,20R$ 1.042,20

TV 29” TELA PLANA LGTV 29” TELA PLANA LG

R$R$799 00
OU À VISTAOU À VISTA

Juros
Metade*pela

6
kg

Lavadora
Consul 6 kg
5 programas.

CWI06

R$R$699 00

1º1º-- PAGAMENTO DEPOIS DO DIA DAS MÃES
Total a prazo R$ 1.047,90Total a prazo R$ 1.047,90

LAVADORA CONSUL 6 KGLAVADORA CONSUL 6 KG

R$R$49 90
OU 0+21 NO CARNOU 0+21 NO CARNÊÊ

À VISTAÀ VISTA

Micro System Sony
160W RMS.

MHC-EC55 MP3/3 CDs

0+20
NO CARNÊ

R$R$49 90

1º1º-- PAGAMENTO DEPOIS DO DIA DAS MÃES

TotalTotal
a prazoa prazo
R$ 998,00R$ 998,00

MICRO SYSTEM SONYMICRO SYSTEM SONY

R$R$699 00
OU À VISTAOU À VISTA

29FX5CL Flatron

TV 29” LG
SAP.

Estéreo

DV-256K

R$R$17179 00

DVD LGDVD LG

À VISTAÀ VISTA
DVD LG

Câmera Digital 
Kodak C713
Visor LCD 2,4”.

0+20
NO CARNÊ

R$R$39 90

1º1º-- PAGAMENTO DEPOIS DO DIA DAS MÃES

TotalTotal
a prazoa prazo
R$ 798,00R$ 798,00

CÂMERA DIGITAL KODAKCÂMERA DIGITAL KODAK

R$R$599 00
OU À VISTAOU À VISTA

(CADA)(CADA)

Juros
Metade*pela

Foto ilustrativa

Juros
Metade*pela

R$299 00PorPor

1º1º-- PAGAMENTO DEPOIS DO DIA DAS MÃES
Total a prazo R$ 486,00Total a prazo R$ 486,00

FOGÃO COMFOGÃO COM
ACENDIMENTO AUTOMÁTICO****ACENDIMENTO AUTOMÁTICO****

R$R$27 00
OU 0+18 NO CARNOU 0+18 NO CARNÊÊ

À VISTAÀ VISTA

7 megapixels

Zoom óptico
3X

Acompanha 
cartão de memória 

de 1 GB

Função
Karaokê

315
litros

www.casasbahia.com.br

SEM JUROS
NO CARTÃO**

E EM ATÉ

10X

Ofertas válidas somente sexta-feira, 4/4/2008, ou enquanto durarem os estoques. Após esta data, os preços voltam ao normal. Formas de pagamento: à vista; a prazo no cartão de crédito em até 10 parcelas sem juros com 1° pagamento no vencimento do cartão e os demais de 30 em 30 dias; a prazo no carnê em 18 (juros de 
2,89%, TV, e 5,9%, restante anunciado, ao mês, 40,75% e 98,95% ao ano, respectivamente), 20 (juros de 2,84%, Câmera, 3,58%, Micro System, e 5%, restante anunciado, ao mês, 39,94%, 52,51% e 79,58% ao ano, respectivamente) e 21 parcelas (juros de 2,7%, Refrigerador, e 4,1%, restante anunciado, ao mês, 37,67% e 
61,96% ao ano, respectivamente) com 1° pagamento em 12/5/2008 e os demais de 30 em 30 dias. Consulte a loja mais próxima sobre outras condições de pagamento. Não cobramos taxa de abertura de crédito. Nenhuma despesa adicional. IOF incluso. Nas compras a prazo, o cliente fica sujeito a aprovação de crédito. Não 
vendemos por atacado. O estoque central garante o mínimo de 100 peças para cada produto anunciado. Ofertas excepcionais podem concorrer eventualmente no mesmo período com diferenças em sua comercialização, consulte a loja diante de dúvidas. Nossas lojas abrem aos domingos e em horários extraordinários nas cidades 
autorizadas. *Condição exclusiva dos produtos anunciados. **Exceto produtos HP, Sony e telefonia celular; consulte a loja sobre os produtos disponíveis; exclui-se da condição o Cartão Casas Bahia. ***Cartão Casas Bahia: Isento de tarifa de adesão; até 40 dias para pagar, dependendo da data de compra e do vencimento da 
fatura; sem juros para compras em até 6 vezes; com juros em parcelamento superior, de 7 a 10 vezes, 1,08% ao mês, 13,76% ao ano, de 11 a 24 vezes, 3,21% ao mês, 46,1% ao ano; o pagamento em 24 vezes é possível para produtos disponíveis nesta condição; será cobrada tarifa de manutenção a partir do 7º mês, da data 

de emissão do cartão; consulte a loja sobre os documentos necessários para a aquisição do seu cartão; a aprovação e emissão do cartão está sujeita a análise de crédito. ****Consulte a loja sobre o modelo disponível.

Aceitamos cartões de crédito/débito:

Rio tem os trêsmelhores colégios do País no ranking do Enem

Campeões do Brasil

d As três melhores escolas
do Brasil são do Rio de Janei-
ro. No ranking das 20 insti-
tuições commaiores médias
no Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) de 2007,
divulgado ontem peloMinis-
tério da Educação (MEC),

seis são do Estado do Rio e
cinco de São Paulo. Entre
elas, apenas cinco são públi-
cas e todas federais.

Pela quarta vez, o Colégio
de São Bento ficou em pri-
meiro lugar (média de 82,96)
na avaliação nacional, que
reuniu 23 mil escolas públi-
cas e privadas. A segunda
maior média brasileira
(82,04) ficou com o colégio
SantoAgostinho doLeblon.

A novidade ficou por con-
ta do Colégio MOPI (Moder-
na Organização Pedagógica
Integrada), na Tijuca, que fi-
cou com o terceiro lugar na
avaliação geral, com 79,66
pontos. De acordo com o
Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Anísio Tei-
xeira (Inep), 2,7 milhões de
estudantes participaram do
exame. Os colégios de apli-
cação da UFRJ e da Uerj vol-

taram a repetir o bom de-
sempenho de anos anterio-
res. O primeiro ficou com a
13ª posição entre as melho-
res escolas brasileiras e em
terceiro lugar na compara-
ção com os colégios públi-
cos em todo o País. Já o CAp-
Uerj conquistou o 2º lugar
entre as escolas públicas do
estado, atrás do CAp-UFRJ.
Os Cefets também se desta-
caramno exame.f

d Único colégio ainda restri-
to a meninos, o São Bento,
no Centro do Rio, prima pe-
la formação cultural e moral
de seus 1.060 alunos. Sob a
liderança dos monges bene-
ditinos, o colégio este ano co-
memora 150 anos de existên-
cia e o retorno ao topo do En-
sino Médio no País. As salas
não ultrapassam o limite de
35 alunos e no currículo, Cul-
tura Clássica, Música, Histó-
ria da Arte, Filosofia, duas
línguas estrangeiras (Inglês
e Francês) e Ensino Religio-
so. Até o 5º ano, as turmas
funcionam em horário inte-
gral, das 7h às 16h30.

Enquanto a média geral
das escolas particulares fi-
cou em 68,04 (máximo de
100), o Santo Agostinho ti-
rou 82,04, mantendo disci-
plina e participação da famí-
lia nas decisões da escola.
Em terceiro lugar, o Colégio
MOPI, na Tijuca, acredita
que para se destacar no pe-
lotão de elite do ensino é
preciso falar a linguagem
do aluno e tornar as aulas
mais atraentes, sem abando-
nar o conhecimento. “Em
vez de ensinar medidas em
sala de aula, montamos um
centro gastronômico onde
os alunos aprendem pondo
a mão na massa”, diz a dire-
tora-geral Regina Célia dos
Santos Canedo. f

d As escolas que se destaca-
ram no Enem têm em co-
mum a sólida formação de
base dos alunos. Tanto as
particulares, como São Ben-
to e Santo Agostinho, como
os CAps da Uerj e UFRJ se
preocupam com o conheci-
mento transmitido aos pe-
quenos desde as primeiras
séries até o Ensino Médio.
“Os alunos que fizeram o
Enem são da primeira tur-
ma. Estão conosco desde o
maternal”, diz a diretora-ge-
ral do MOPI, Regina Célia
dos Santos Canedo.

Para a supervisora peda-
gógica do São Bento, Maria
Elisa Penna Firme, o bom re-
sultado dos alunos do 3º ano
doEnsinoMédio é resultado
de anos de dedicação: “Não
podemos fechar os olhos pa-
ra o vestibular. Este ano,
93% dos alunos passaram
para as públicas. Não é um
trabalho de agora, mas des-
de a alfabetização”.

Entre as públicas que se
destacam a receita é a mes-
ma. Elas caminham junto
desde o 1º ano do Funda-
mental. “Vemos o aluno che-
gar aos 6 anos e partir aos
18. É doloroso, mas ao mes-
mo tempo reconfortante vê-
los sair para novos desa-
fios”, diz Celina Costa, dire-
tora do CAp-UFRJ.f

d Instalações acanhadas,
problemas na manutenção e
falta de recursos. A descri-
ção que se enquadra e justifi-
ca uma péssima escola se
transforma em exemplo de
superação. Os colégios de
aplicação da Uerj e da UFRJ
adotam receita simples para
figurar entre as melhores do
País: apostamno professor.

No Instituto de Aplicação
Fernando Rodrigues da Sil-
veira (CAp-Uerj), no Rio
Comprido, a maioria dos
professores tem títulos de
mestrado, doutorado e pós-
doutorado. “Bons resultados
dependem de se estimular a
qualificação do docente”,
diz o diretor Miguel Tavares
Mathias. Os mil alunos estu-
dam pela manhã e contam
com aulas e atividades extra-
curriculares à tarde do Fun-
damental aoMédio.

No CAp-UFRJ, na Lagoa,
o trunfo é o mesmo. “A esco-
la tem um projeto político
pedagógico sólido e trabalha
na formação de professores.
São 450 universitários que
fazem estágio e auxiliam os
mestres”, diz a diretora Celi-
na Costa. São 28 turmas (750
alunos) do Fundamental ao
Médio, com turnos de ma-
nhã e à tarde.

Tanto sucesso atrai corri-
da pelas vagas. Mas depende
da sorte. No CAp-Uerj, são
sorteadas 30 vagas na 1ª sé-
rie e outras 30 na 6ª série do
Fundamental. No da UFRJ,
50 vagas no 1º ano e até 30no
6º ano. Ano passado, houve
só quatro vagas para 981 can-
didatos. No Médio, 1.241 ins-
critos passarampor prova de
nivelamento: 304 aprovados
disputaram30 vagas.f
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