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D as 20 melhores escolas de
EnsinoMédiodoBrasil, se-

te estão no Município do Rio,
segundo o resultado do Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem).O estadodeMinasGe-
rais inteiro tem cinco institui-
ções nesta lista e o de São Pau-
lo,quatro.O resultado, divulga-
do ontem pelo Ministério da
Educação (MEC), mostra que
entre os colégios cariocas com
asmaioresmédiasnaprovaob-
jetiva e na redação, cinco são
particulares, e dois, públicos.
A capital ainda tem o melhor
Ensino Médio do Brasil. Pela
quarta vez, o Colégio de São
Bento, ondemeninanão entra,
ficou em primeiro lugar no
Enem, à frente de 26.664 esco-
laspúblicas eprivadasque fize-
ram a prova em2008.

No pelotão de elite do ensi-
nocarioca, destaqueparaos co-
légios “santos”. A segunda, ter-
ceira equartaposiçõesnoEsta-
do do Rio ficaram com o Santo
Inácio (EnsinoRegular), Santo
Agostinho (Leblon) e Santo
Inácio (Ensino para Jovens e

Adultos). O diretor pedagógi-
co do Santo Inácio, Abílio Ara-
nha explica que o colégio se
preocupacoma formação inte-
gral do aluno, humana e de
construção de valores, e inves-
te na formação dos mestres.
No ano passado, 2,9 milhões
de estudantes fizeramoEnem.

No ranking estadual, a me-

lhor escola pública é o Colégio
de Aplicação daUFRJ, seguido
peloCApdaUerj. “Nouniverso
das públicas, somos privilegia-
dos. Amaioria dos professores
tem dedicação exclusiva, mui-
tos com doutorado”, detalha o
diretor-adjunto de Ensino,
Marcelo Bueno, do CApUFRJ.

Ensino em tempo integral
(7h30 às 16h30), provas aos sá-
bados, reforço na leitura desde
a infância e disciplinas como
Artes e Música, que primam
pela formaçãomoral e cultural
dos seus 1.060 alunos, são par-
te da receita do sucesso do Co-
légiodeSãoBento. “Oestudan-
te tem que ser ótimo leitor e
ter capacidade de expressar
bem suas ideias. Por isso, in-
centivamos o hábito do estudo
desde a infância”, explica a su-
pervisora pedagógica Maria
Elisa Penna Firme.

>>Prefeitura do Rio compra
12 mil lâmpadas. P. 6
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No CAp Uerj, horário integral
>Turmaspequenaseprofes-
sores qualificados. Esse é o
segredo do Colégio de Apli-
cação da Uerj, 19º colocado
norankingnacional e6ºme-
lhor entre as escolas flumi-
nenses. As três turmas de 3º
ano estudam emhorário in-
tegral três vezes por sema-
na e têm acesso a laborató-

riosdeQuímica, Física eBio-
logia. “Amaioria dos profes-
sores dá aula nos melhores
colégios do Rio, como São
Bento e Santo Inácio, e têm
muita experiência. Temos
15 pessoas na turma e assim
não tembagunça, o ensino é
mais intenso”, afirma Fer-
nandaRocha, 18 anos.

Entre as públicas
no alto da lista,
destacam-se os
colégios de aplicação
da UFRJ e da Uerj

Sete dos 20 melhores colégios do País ficam na cidade. São Bento,
pela quarta vez, aparece em primeiro lugar na lista nacional

Alunos do Colégio de São Bento, no Centro, comemoram o bom resultado no Enem com um ‘diploma’

AS MELHORES PARTICULARES DO RIO

Escolas do Rio
no topo do Enem

FOTOS FABIO GONÇALVES

POSIÇÃO

INSTITUIÇÃO NOTA ESTADO BRASIL

1º Aplicação da UFRJ 75,25 5º 17º

2º Aplicação da Uerj 75,11 6º 19º

3º Naval (Angra dos Reis) 74,32 9º 25º

4º Politécnica Joaquim Venâncio 73,31 16º 39º

5º Cefet 71,02 28º 91º

6º Pedro II (Humaitá) 70,27 37º 130º

7º Cefet-Química (Nilópolis) 70,16 38º 135º

8º Cefet-Química (Rio) 69,88 40º 151º

9º Militar 69,81 41º 154º

10º Pedro II (S. Cristóvão) 69,49 47º 177º

MARIA LUISA BARROS
mluisa@odianet.com.br

POSIÇÃO

INSTITUIÇÃO NOTA ESTADO BRASIL

1º São Bento 80,58 1º 1º

2º Santo Inácio 76,09 2º 7º

3º Santo Agostinho (Leblon) 75,97 3º 10º

4º Santo Inácio (EJA) 75,92 4º 11º

5º Santo Agostinho (Barra) 74,71 7º 20º

6º pH (Niterói) 74,32 8º 24º

7º pH (Rio) 74,10 10º 27º

8º GayLussac (Niterói) 73,87 11º 28º

9º Cruzeiro 73,67 12º 30º

10º Andrews 73,66 13º 32º

>>Receba as últimas
notícias do DIA no seu celular

CAROL MEDEIROS
carol.medeiros@odianet.com.br

Confira a lista das escolas do
Rio em www.odia.com.br/rio

AS MELHORES PÚBLICAS DO RIO

Atividades em laboratórios fazem parte do currículo da escola

www.odia.com.br/rio
Saiba as últimas notícias direto do plantão da redação. Envie um texto
sms com a palavra PLA para o número 50000. R$ 0,10 por mensagem.

rio de janeiro
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