Três escolas de Bento entre as melhores do RS
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Três escolas de Bento Gonçalves figuram entre as 20 melhores do estado nas
notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O Colégio Sagrado
Coração de Jesus - o melhor colocado entre as instituições privadas da cidade
- garantiu o 5º lugar geral no ranking gaúcho. Na lista das escolas públicas,
figuram o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande
do Sul (IFRS), em 10º, e a Escola Estadual Professor José Pansera, de Pinto
Bandeira, em 20º.
A média geral do Rio Grande do Sul, consideradas as notas dos
estabelecimentos de ensino pagos e gratuitos, chega a 559,69. A do município
é maior: 570,74.
O melhor colocado do estado no ranking foi o Colégio Militar de Porto Alegre
(CMPA), com a média total de 693,69. Nas três posições seguintes estão o
Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria (693,43), Colégio
Nossa Senhora Aparecida, de Nova Prata (689,8), e o Colégio Bom Jesus
Nossa Senhora Aparecida, de Venâncio Aires (688,42).

Entre as cinco melhores do RS
No colégio Sagrado Coração de Jesus, de Bento Gonçalves, é aplicada
estratégia de desenvolvimento do conhecimento, através da criação do hábito
de estudo, com leitura diária, interpretação de textos e abordagem de
conhecimentos gerais. "Trabalhamos aqui com o lema da nossa criadora,
Madre Cléia, de que não podemos exigir menos do que um aluno pode dar,
devemos desenvolver todo o potencial dos alunos e não nos contentarmos com
o mínimo", afirma a coordenadora pedagógica, Irmã Irene Dolores Torsani.

Escola Sagrado Coração de Jesus - Divulgação
Ela explica ainda que quase toda a turma que participou do Enem de 2010
estava na escola desde o maternal, por isso essa classificação no ranking do
Enem pode ser vista como um grande reconhecimento do empenho dos alunos
e dos professores, apesar de ser feita a partir da nota dos estudantes e não ser
uma avaliação da escola, ela mostra toda a preparação que o aluno recebeu.
"Essa classificação é um mérito de todos, escola, alunos e família. É um

trabalho conjunto, 50% do professor se dedicando com profissionalismo e mais
os 50% do aluno empenhado, com apoio dos pais", explica a coordenadora.
O bom resultado era aguardado pela equipe do colégio, mas o quinto lugar
estadual, e o 168º nacional frente às outras escolas da rede, foi uma surpresa.
"Acreditávamos que teríamos um bom resultado, mas foi realmente
surpreendente", concluí Irmã Irene.

Destaque na região

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul,
campus de Bento Gonçalves, atingiu o 10º lugar entre as escolas públicas do
Estado e o primeiro na região. Para o diretor de ensino do campus, Edson
Capes Camargo, esse resultado mostra que os alunos estão em busca da
construção do conhecimento. "O envolvimento constante dos alunos nas
atividades proporcionadas é que faz, cada vez mais, a instituição se destacar",
afirma o diretor.

Instituto Federal do RS - Clarissa Dutra
Sobre o processo de ensino ele explica que é necessário considerar diferentes
fatores que culminam na qualidade do aprendizado, desde a história da
instituição até a força de vontade da equipe. "Tanto os servidores quanto os
discentes tem bastante força de vontade, é o que acabamos vendo refletido
nos alunos, eles tem um empenho muito grande também, sempre querem
aprender, estão envolvidos com o processo de ensino e aprendizagem", explica
o diretor.

Interior em evidência
A escola José Pansera, de Pinto Bandeira, atingiu bom desempenho no
ranking do Enem, entre as escolas públicas do estado, desenvolvendo um
trabalho conjunto entre todos os segmentos da escola.

Escola Estadual José Pansera
Para formar jovens críticos, que venham a se destacar na vida profissional, a
escola une a participação da comunidade no desenvolvimento da educação,

como explica a diretora, Mariza Ferrari Guizo: "buscamos formar cidadãos
críticos e conscientes, capazes de construir o conhecimento, preparando-os
para o exercício da vida profissional, oferecemos uma educação de qualidade,
baseada em valores humanos, garantindo a participação da comunidade
escolar e a busca constante do conhecimento".

As notas no município*
Rede pública
Ensino Médio Regular
1º - Instituto Federal de Ciência e Tecnologia - 612,55
2º - Escola Estadual Professor José Pansera - 602,70
3º - Escola Municipal Alfredo Aveline - 589,19
4º - Escola Estadual Mestre Santa Bárbara - 573,74
5º - Colégio Estadual Visconde de Bom Retiro - 562,81
6º - Instituto Estadual Cecília Meireles - 562,01
7º - Colégio Estadual Dona Isabel - 551,90
8º - Colégio Estadual Landell de Moura - 544,76

Educação de Jovens e Adultos (EJA)
1º - Núcleo Estadual de Educação Metamorfose - 511,27
2º - Instituto Federal de Ciência e Tecnologia - 483,81
3º - Colégio Estadual Dona Isabel - 474,35

Rede privada
Ensino Médio Regular
1º - Colégio Sagrado Coração de Jesus - 682,41
2º - Colégio Scalabriniano Medianeira - 630,73
3º - Colégio Marista Aparecida - 599,14

4º - Colégio Mutirão Objetivo - 579,86

*A média geral estadual é 559,69.

