
Franciscano Pio XII
Ingresso: Análise de boletim e
avaliação diagnóstica
em Língua Portuguesa e
Matemática
Mensalidade: R$ 2.520
Site: pioxiicolegio.com.br

Mary Ward
Ingresso: Prova em 7/11, análise

do boletim e entrevista
Mensalidade: R$ 1.256
Site: colegiomaryward.com.br

Pentágono
Ingresso: Entrevista e prova
(Gramática, Redação e
Matemática)
Mensalidade: R$ 2.700
Site: colegiopentagono.com

Porto União
Ingresso: Entrevista
Mensalidade: R$ 1.350
Site: cpu.g12.br

Santa Maria
Ingresso: Inscrição em 6/11, reu-
nião com a escola e provas
Mensalidade: R$ 1.779
Site: colsantamaria.com.br

Vital Brazil
Ingresso: Avaliação e entrevista
Mensalidade: R$ 1.765
Site: vitalbrazilsp.com.br

DETERMINAÇÃO

OBJETIVO:
ENTRAR EM
MEDICINA

MATRÍCULASABERTAS

Hátrês anos,BeatrizCollaçodeAraú-
jo, de 20 anos, formou-se no ensino
médiodeumaescolaparticularda zo-
na oeste de São Paulo. Desde então,
persegueosonhodesermédica.Aluna
doAngloVestibulares,estudapratica-
mente em período integral. De ma-
nhã, assiste às aulas e à tarde segue
debruçada sobre as apostilas, na sala
de estudos do cursinho. Tudo com o
celular desligado, paramanter o foco.
“Écansativo,masqueromuito.Des-

de antes de entrar no ensino médio,
queria sermédica”, lembra a estudan-
te, que busca uma vaga nas concorri-
das universidades públicas. “Não te-
nhocomoarcar comumcursodeMe-
dicina emumaparticular.” Beatriz vai
tentaro ingressonas instituiçõespau-
listas: Universidade de São Paulo
(USP), Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp), Universidade
Estadual Paulista (Unesp), Universi-
dade Federal de São Paulo (Unifesp),
FaculdadedeMedicinadeMarília(Fa-
mema) e Faculdade de Medicina de
São José doRio Preto (Famerp).
Osanosde cursinho,na visãodaes-

tudante, estão ajudando na prepara-
çãoparaosexamesetambémnamanu-
tenção de uma rotina disciplinada.
“Tenho de vir para casa e dormir oito
horas. Se não fizer isso, não fico bem
no dia seguinte”, afirma Beatriz, que
tambémparticipadecursosextras,co-
mo as oficinas de Redação do profes-
sor Aníbal Telles. “Isso tem ajudado

bastante. A cada ano que a gente faz o
cursinho ficamais preparada. Eu che-
gomais confiante (ao vestibular).”
Para o coordenador-geral do An-

glo,PauloMoraes,amaioriadosestu-
dantes que procuram cursinho pré-
vestibular é determinada. “A pressão
é grande, mas são alunos que não se
abalamfacilmente.Emgeral jásabem
o que querem”, afirma Paulo, fazen-
doquestãodepontuaradiferençaem
relaçãoàdinâmicadasescolas.“Colé-
gioéumprocessodeeducação,édife-
rente.Apropostadocursinhoéqueo
estudante passe na universidade.”
Alémdemanter a disciplina e o fo-

co,ocoordenadordocursinhoacredi-
taqueé importanteo jovemencarara
rotina de aprendizagem com prazer.
“O estudante que leva como sacrifí-
cionãoentendeuoprocesso.Nahora
emqueenxergarcomogratificante(o
estudo), vai fazer o que gosta e tem
mais chance de passar.” / FABIO

MAZZITELLI, ESPECIAL PARA O ESTADO

Beatriz Collaço de Araújo,
aluna do Anglo Vestibulares

nho melhor (nos vestibulares)
emaissegurançaparaestemo-
mento de avaliação.”
O estudo dos microdados

doEnem,quepermitemvisua-
lizar as áreas e matérias em
queosestudantesdedetermi-
nado colégio tiveram melhor
ou pior desempenho, tam-
bém tem ajudado as escolas
neste mapeamento das disci-
plinas que serão ministradas
paraosestudantescomocom-
plemento à grade curricular.
OColégioMaryWard,noTa-

tuapé,zona leste, criouhádois
anos o Projeto Revisão. No
contraturno das aulas regula-
res,osestudantesreveemcon-

teúdosespecíficosdecincodis-
ciplinas: Física, Matemática,
Química, Biologia e Língua
Portuguesa/Literatura.
“Alguns pais questionavam

porque outras escolas ofere-
ciam aomenos um reforço (de
estudo)àtarde.Nãoqueríamos
fazersóumreforçoporqueen-
tendíamosquenãoeraocami-
nho.Daí construímos em2013
o projeto de revisão emparce-
ria com os alunos. É opcional,
mas a adesão foi significativa
desde o primeiro momento”,
dizJoséAntonioGaliani,coor-
denador pedagógico do ensi-
nomédio doMaryWard.
Emrespostaaessasdeman-

das, o mercado das escolas
particulares também assiste
ao surgimento de novos colé-
gioscomofertadeensinomé-
dioemperíodointegral.Aber-
to em 2012, o Colégio Vital
Brazil, no Butantã, é uma de-
las.Napropostadaescola,alu-
nos dos dois primeiros anos
do ensino médio têm obriga-
toriamente aulas de manhã e
à tarde três vezes por semana
e, no último ano, estudamem
período integral de segunda-
feira a sexta-feira.
NoEnemde 2014, o primei-

ro do colégio, a média de de-
sempenho foi a oitavamelhor
dacapitalpaulista. “No início,

pegamos alunos de várias es-
colas diferentes e tivemosum
bom resultado.O colégio tem
uma proposta em que a busca
por resultados e a formação
de valores caminham juntas”,
afirmaMaria Helena Esteves,
coordenadora pedagógica do
ensinomédio do Vital Brazil.

Aprovação dos alunos. Além
de agradar aos pais, estudar
em período integral ou pas-
sarmaishorasdentrodocolé-
gio é, em geral, encarado co-
mo algo positivo pelos alu-
nos, essencialmente por
aqueles que já buscariam um
complementonosestudosfo-

* O processo de ingresso
se refere ao ensino médio,
e o valor da mensalidade
é o do 3º ano em 2015

ARQUIVO PESSOAL

Redação. Beatriz elogia as aulas
do professor Aníbal Telles
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