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Novidades no High School

High School da Escola Internacional de Al-
phaville terá diversas inovações em 2013
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Um canal de comunicação digital para compartilhar projetos, eventos e atividades dos alunos do High School

 Atenta às necessidades e anseios 
de seus alunos em relação ao futuro aca-
dêmico e profissional, a Escola Interna-
cional de Alphaville irá iniciar o ano de 
2013 com novidades no High School. 
 O objetivo será o de oferecer ain-
da mais subsídios para que seus alu-
nos possam se tornar cidadãos do mun-
do e obter êxito no ingresso nas melhores 
universidades brasileiras e estrangeiras.

 Uma das iniciativas nesse sentido será o 
aumento no número de aulas de História e Por-
tuguês, no High 1 e High 2, que passarão a con-
tar com 03 e 06 aulas semanais, respectivamente. 
 Outra medida diz respeito à estrutura das 
aulas opcionais de revisão para o vestibular das 
universidades brasileiras, oferecidas aos alunos 
de High 3. Os alunos inscritos nesse curso com-
plementar, que atualmente conta com 12 aulas 
semanais de matérias variadas, passarão a ter 14 
aulas semanais (2 de Português, 2 de Matemática, 
2 de Física, 2 de História, 2 de Química, 2 de Ge-
ografia e 2 de Biologia), nas quais, além de repas-
sarem o conteúdo adquirido durante o ano, pode-
rão revisar aquilo que aprenderam no High 1 e 2.
 Além disso, serão oferecidas aos alu-
nos de High 1 e 2 aulas em Oficinas de Reda-
ção e Matemática, às segundas e quartas-feiras, 
no período da tarde. A Oficina de Redação terá 
como foco os principais vestibulares e o ENEM. 

Serão 3 aulas semanais em que os alunos exerci-
tarão a habilidade da escrita. Na Oficina de Ma-
temática, com carga horária de 3 aulas semanais, 
os alunos resolverão exercícios semelhantes aos 
encontrados nos vestibulares mais concorridos.
 Para aqueles alunos que desejam in-
gressar em algumas das mais conceituadas 
universidades norte-americanas, a Escola In-
ternacional de Alphaville oferecerá a assesso-
ria necessária para que alcancem tal intento, 
em um processo que teve início em 2011, com 
a primeira edição do University Tour, um pro-
grama que levou alunos da escola para conhe-
cer as instalações e as condições de ingresso 
em universidades como Harvard e Princeton. 
 Para tanto, os principais quesitos obser-
vados para a obtenção de uma vaga em uma des-
sas universidades serão contemplados. Um deles 
é o SAT (Scholastic Assessment Test), que avalia 
a competência do candidato em Inglês, no que 
tange à leitura crítica e escrita, e Matemática. 
 Ainda no que diz respeito à habilidade 
no idioma, a Escola Internacional organizará 
o TOEFL Preparatory Course, com duas aulas 
semanais de uma hora de duração cada uma.



 A Escola Internacional de Alphaville par-
ticipou da conferência internacional English for 
Schools (Inglês para Colégios), um relevante en-
contro promovido pela Universidade de Cambrid-
ge ESOL Examinations (English for Speakers of 
Other Languages) que reuniu as principais insti-
tuições de ensino no Brasil e seus representantes.
 A professora de inglês, Alessandra Flo-
rindo, que é responsável pela aplicação dos exa-
mes de Cambridge na Escola Internacional de 
Alphaville, e a professora Glaucia Franco, co-
ordenadora do High School, representaram a 
escola nesse evento, realizado no Centro de Lín-
guas Estrangeiras Mackenzie (CLEM), localiza-
do na Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
Contando com a participação de palestran-
tes vindos de Cambridge, Madri, Buenos Ai-
res e cidades brasileiras, a conferência trou-
xe apresentações de estudos de caso de todo 
o mundo sobre os trabalhos que os diversos 
governos e instituições estão realizando na 
área do ensino e avaliação da língua inglesa.
 A Escola Internacional de Alphaville foi 
uma das instituições de ensino convidadas por 
conta da seriedade e excelência alcançadas no 
ensino de inglês para seus alunos, já que desde 
2010 é um Centro Oficial de Aplicação do Exa-
me de Cambridge, em distinção concedida pela 
Universidade de Cambridge ESOL Examinations.
 A conferência English for Scho-
ols faz parte de uma iniciativa da Universi-
dade de Cambridge ESOL, empenhada em 
apoiar a implementação de avaliações no en-
sino da língua inglesa em todo o mundo

English for Schools
Escola Internacional de Alphaville é convi-
dada a participar de conferência promovi-
da pela Universidade de Cambridge ESOL 
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 Nesse sentido, a Escola Internacional de Al-
phaville recebeu, alguns dias antes da conferência, a 
visita de duas representantes da Universidade de Cam-
bridge ESOL, Angela Wright e Pamela Baxter, que fica-
ram encantadas com o que puderam aferir em relação 
ao ensino de inglês oferecido pela escola, como atesta 
o e-mail encaminhado à professora Alessandra Flo-
rindo por Rone Costa, Development Manager da Uni-
versidade de Cambridge ESOL Examinations no Brasil.
 “Em nome da Universidade de Cambridge 
ESOL Examinations e de nossas gerentes vindas de UK 
[Reino Unido], Angela Wright e Pamela Baxter, gosta-
ria de agradecer o carinho com o qual fomos recebidos 
na Escola Internacional Alphaville durante nossa vi-
sita. A equipe foi extremamente simpática e compe-
tente ao mostrar a escola e falar sobre seu importante 
trabalho no ensino da língua inglesa e a consequente 
certificação internacional de Cambridge oferecida aos 
alunos. Todos nós ficamos encantados com a serie-
dade do trabalho de cada membro da equipe, assim 
como com a estrutura da escola. Outra coisa que nos 
chamou a atenção foi a alegria dos alunos nas salas pe-
las quais passamos e o altíssimo nível de inglês de cada 
um com quem conversamos. Ambas voltaram para a 
Inglaterra com a certeza de que na Escola Internacio-
nal Alphaville se aprende inglês de verdade, e de for-
ma divertida e motivadora. Parabéns pelo trabalho!”

Exames de Cambridge
Inscrições para os Exames de Cambridge podem 
ser efetuadas até o próximo dia 28 de setembro

 Estão abertas as inscrições para os exames 
da Universidade de Cambridge, que serão realizados 
nas dependências da Escola Internacional de Alpha-
ville, nos meses de novembro e dezembro de 2012.
 Neste ano, a Escola Internacional oferecerá os 
seguintes exames: STARTERS, MOVERS e FLYERS 
(Young Learners); KET (Key English Test); PET (Pre-
liminary English Test); FCE (First Cambridge Cer-
tificate) e CAE (Certificate in Advanced English).
 Os prazos de inscrição são os seguintes: 
STARTERS, MOVERS e FLYERS: até 21/09/2012; 
e KET, PET, FCE e CAE: até 28/09/2012.
 Vale ressaltar que os interessados em pres-
tar os exames devem verificar a indicação do exa-
me apropriado para cada aluno antes da reali-
zação da inscrição, no Setor de Atendimento.



Kame Hame High

Alunos do High School 3 apresentaram va-
riado repertório musical durante o evento
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 Em uma animada apresentação realiza-
da no Teatro Escola Internacional de Alphaville, 
os alunos do High School 3 (Ensino Médio) de-
monstraram suas habilidades musicais no Kame 
Hame High, um evento em que os alunos, além 
de poderem tocar as suas músicas preferidas, 
também aprendem na prática a organizar e pro-
mover um show – e, com isso, trabalhar a au-
tonomia, o espírito de equipe e a auto-estima.
 

 Vale destacar que neste trimes-
tre acontecerão as apresentações dos alu-
nos de High School 2 em 01 de novembro, 
e do High School 1,  em 22 de novembro.

Bienal do Livro
Teens e High School visitam Bienal do Livro

 Os   alunos  do Teens e do High School  visitaram,  
no dia 13 de agosto, a 22ª Bienal Internacional do Livro 
de São Paulo, que aconteceu no pavilhão de Exposições 
do Anhembi.
 O evento, que reúne as principais editoras, livra-
rias e distribuidoras do país, permitiu aos alunos o contato 
com o inesgotável e fundamental universo da literatura, 
muito bem expresso no tema nesta edição da Bienal: “Li-
vros transformam o mundo, livros transformam pessoas”.
 A professora de português do High School, Eloisy 
Batista Pierre, que acompanhou os alunos na visita ao 
lado da professora de português do Teens, Juliana Ju-
risberg, falou à High School Newsletter sobre a Bienal:

Qual foi o objetivo da visita?
A visita à Bienal do Livro foi uma atividade importan-
tíssima para a valorização da leitura não só como uma 
obrigação escolar, mas como uma experiência prazerosa.

Em que sentido a ida à Bienal do Livro foi positiva para os 
alunos?
Os alunos de Teens e High puderam perceber o quan-
to é vasto o universo da literatura devido à quantidade 
de editoras que expuseram as suas coleções. Além disso, 
eles compartilharam experiências de leitura com os pro-
fessores, alunos de outras séries e de outras escolas, pois 
indicaram livros que leram e receberam boas indicações.

Qual foi a característica da Bienal este ano? Al-
gum lançamento chamou a atenção de vocês?
A Bienal foi muito bem organizada, inclusive, dis-
ponibilizou um aplicativo para iPad com a pro-
gramação de eventos e palestras, além de in-
formações a respeito das editoras participantes. 

Qual a importância do hábito da leitura na vida acadêmi-
ca e pessoal dos nossos alunos?
A leitura amplia o universo, pois transcende a rea-
lidade cotidiana e leva o leitor para outras “realida-
des”. Ler é mais do que um passatempo, é uma ex-
periência prazerosa e transformadora, pois exige a 
reflexão e a criatividade em situações diferentes das 
vividas por pessoas comuns. Nesse sentido, nos prepa-
ra para ter um novo olhar a respeito do sentido da vida. 



Em que sentido o aprendizado adquirido na 
Escola Internacional lhe auxiliou em sua car-
reira acadêmica, e agora na vida profissional?
Foi um treino. Na escola, fui obrigada a corrigir for-
ma de escrita, com objetividade e clareza, busca de 
conhecimento, jeito de estruturar um trabalho, cui-
dados em momentos de avaliação. Tudo isso reflete 
a familiaridade que tenho com o que me é cobrado 
hoje, nas atividades da Faculdade. Os professores da 
época eram muito bons. Além disso, tenho muito pre-
sente o compromisso e satisfação de participar de ati-
vidades extracurriculares, desde projetos até espor-
tes. Na minha época, a escola tinha como o principal 
foco instigar o aluno à análise crítica e à liderança.

Como foi sua trajetória acadêmica e profissional des-
de sua saída da Escola Internacional? Está satisfei-
ta com os rumos profissionais que sua vida tomou?

Assim que me formei, em 2008, comecei a maratona das 
provas de ingresso à Faculdade. Passar no vestibular de me-
dicina da Faculdade de Medicina do ABC, em Santo André, 
foi uma grande vitória. Estou no terceiro ano da Faculda-
de, onde estuda outro ex-aluno aqui da Escola também. Es-
tou muito satisfeita porque me identifiquei com esta opção. 

Que dicas  daria para um aluno do High School que está deci-
dindo a faculdade que cursará? O que é o mais importante no 
momento de definir uma profissão? No que você deve pen-
sar para decidir e fazer um curso que lhe satisfaça no futuro?
Cada um deve reservar um momento para si e, aos 
poucos, tentar identificar o que mais lhe desper-
ta o interesse. Nós somos movidos pela nossa curio-
sidade. Então, sugiro que os alunos pesquisem so-
bre as possíveis formas de atuação das carreiras e 
conversem com profissionais da área para conhecer os 
perfis de pessoa, as suas reclamações e as suas satisfações. 

A professora de Literatura do High School, Eloisy 
Oliveira Batista Pierre, selecionou algumas boas su-
gestões de leitura para os alunos. Confira a seguir:

Memórias Póstumas de Brás Cubas
de Machado de Assis 

(leitura exigida na Fuvest)

Felicidade Clandestina
Clarice Lispector
(leitura exigida na Fuvest)

Antologia poética
Vinícius de Moraes

O primo Basílio
Eça de Queirós.

Ex-alunos

 Micaela Frasson foi uma das pri-
meiras alunas da Escola Internacional de 
Alphaville. Ingressou na escola no ano de 
sua inauguração, em 2000, onde permane-
ceu até se formar no High School, em 2008. 
 Aos 21 anos, Micaela está no 3º ano 
da Faculdade de Medicina do ABC, em 
Santo André, e integra um grupo que rea-
liza um trabalho voluntário em hospitais.
 Na entrevista a seguir, ela recorda os anos 
passados na Escola Internacional de Alphavil-
le, avalia a importância do aprendizado adqui-
rido à época, e fala sobre seu momento atual:

Dicas de Leitura
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 O projeto Janelas para o Futuro foi selecionado 
para participar da fase final do 12º Prêmio Escola Volun-
tária, uma iniciativa da Rádio Bandeirantes e do Insti-
tuto Itaú Cultural que avalia e premia os mais destaca-
dos projetos de responsabilidade social desenvolvidos 
por escolas públicas e particulares de todo o Brasil .
 A escolha como uma das 10 escolas fina-
listas, dentre mais de 400 inscritas, é um prêmio ao 
trabalho voluntário de nossos alunos, que dedi-
cam as tardes de sexta-feira à transmissão de seus 
conhecimentos a jovens que lhes são semelhan-
tes na idade, porém distintos em oportunidades. 
 A seleção à fase final do 12º Prêmio Escola Vo-
luntária também permitirá que nossos alunos viven-
ciem a rotina de um jornalista do meio radiofônico, já 
que tiveram de organizar e produzir o roteiro e fazer a 
locução de um programa de rádio sobre o Janelas para 
o Futuro, que será transmitido durante a programação 
da Rádio Bandeirantes – a equipe da emissora reali-
zou um treinamento junto aos alunos, para transmitir 
os conhecimentos e técnicas necessários para a tarefa.
 Janelas para o Futuro: No projeto, 30 alunos 
do Teens 8 e do High School da Escola Internacional 
de Alphaville, chamados de “alunos educadores”, vi-
venciam um significativo intercâmbio de conheci-
mentos, visões de mundo e aprendizados com 128 
jovens vindos de escolas públicas, ONGs e institui-
ções de amparo ao menor, chamados educandos, em 
aulas que valorizam a expressão corporal (Teatro), as 
práticas esportivas (Natação e Esgrima) a aquisição 
de idiomas (Inglês e Espanhol), o futuro acadêmico 
e profissional (Atualidades e Empreendedorismo). 

 Nos dias 22 e 29 de setembro e 06 de outubro, 
acontece a 6ª edição do já tradicional Campeonato 
de Esportes da Escola Internacional de Alphaville.
 O evento, que reunirá 7 escolas de educação 
internacional – Escola Internacional de Alphaville, 
Escola Suíço Brasileira de São Paulo, Escola Cida-
de Jardim – Play Pen, St. Nicholas School, Colégio 
Sidarta, Colégio Miguel de Cervantes e St. Francis 
College – possibilita, através da prática esporti-
va, a integração de escolas de educação interna-
cional, além de ser uma boa oportunidade para 
fazer novas amizades e conhecer novas culturas. 
 As  modalidades  que farão parte do evento 
são as seguintes: Natação (Festival e Competição), 
Basquetebol, Futsal, Handebol, Voleibol e Tênis de 
Mesa.

Janelas para o Futuro VI Campeonato de Esportes da Escola 
Internacional de Alphaville

Competição reunirá 7 escolas de educa-
ção internacional da Grande São Paulo

Projeto social Janelas para o Futuro está 
na final do 12º Prêmio Escola Voluntária
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 A equipe de alunos e professores da Es-
cola Internacional de Alphaville que partici-
pou da edição 2012 do DNA – Desafio Nacio-
nal Acadêmico (www.desafionacional.com.br) -, 
competição realizada por meio da Internet que envolve 
escolas de todo o Brasil, obteve um excelente resultado.
 Reunidos nas dependências da Escola Interna-
cional de Alphaville, os alunos, junto aos professores 
que os auxiliaram, responderam os desafios propos-
tos e alcançaram a 13ª colocação, entre 1033 equipes 
de todo o Brasil que participaram da competição – o 
resultado se torna ainda mais expressivo se levarmos 
em conta apenas as equipes participantes provenien-
tes do estado de São Paulo (6ª colocação entre 165 
equipes) e de Barueri (1ª colocação entre 14 equipes).
 Competição realizada anualmente, o DNA 
é uma excelente oportunidade para os participan-
tes ampliarem seus conhecimentos, ao mesmo tem-
po em que desenvolvem a criatividade, a noção de li-
derança, o trabalho em equipe e a tomada de decisão.

 As duas últimas palestras a que os alunos do High 
School assistiram, dentro do ciclo de encontros da disci-
plina Empreendedorismo e Projeto de Vida, demonstra-
ram a forte presença das mulheres dentro deste universo.
 Uma das palestras trouxe a história de su-
cesso da Capitão do Exército Marília Villas Bôas. 
Nascida no Rio de Janeiro, a capitão se formou em 
Relações Públicas e trabalhou com assessoria de im-
prensa em empresas multinacionais estrangeiras. 
 Atualmente, a Capitão Marília Villas Bôas 
trabalha na área de Comunicação Social do Co-
mando Militar do Sudeste (CMSE), e comparti-
lhou com os alunos desafios e barreiras que en-
controu ao longo da construção de sua carreira. 
 Quem também conversou com os alu-
nos do High foi a empresária Juliana Carvalho.
 Aos 22 anos, esta jovem empreendedo-
ra, que cursa Relações Internacionais na FAAP, ini-
ciou sua carreira profissional como estagiária na re-
vista Moda, de Joyce Pascowitch. Depois de morar 
em Londres, voltou ao Brasil, onde trabalhou como 
compradora de marcas internacionais da Daslu. 
 Em agosto de 2011, deixou a loja para se de-
dicar a um projeto que idealizou, uma inovadora re-
vista digital de moda para ser lida em tablets que, 
em seis meses de existência, estabeleceu-se como 
referência no mercado editorial para a internet.

Próximas palestras
 Há duas palestras confirmadas para o mês 
de outubro: no dia 05, os alunos do High conhece-
rão a trajetória do executivo Silvio Genesini, que, 
depois de trabalhar por 27 anos na consultoria    
Accenture, de onde saiu como sócio, assumiu a pre-
sidência da Oracle, a qual deixou em 2009 para o 
desafio de assumir como CEO do Grupo Estado.
 Já em 19 de outubro, o ex-tenista Cás-
sio Motta contará detalhes de sua carreira aos alu-
nos do High – representou o Brasil na Copa Da-
vis e consagrou-se como exímio jogador de duplas, 
atingindo o 4º posto no ranking mundial, em 1983.

Competições Estudantis
Escola Internacional alcança a 13ª posição 
entre mais de 1000 escolas de todo o Bra-
sil no DNA - Desafio Nacional Acadêmico
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Marília Villas Boas e Juliana Carva-
lho conversaram com os alunos do High

Palestras



 
 Os alunos do High School da Escola Internacio-
nal de Alphaville tiveram uma participação de destaque 
no VIII Fórum FAAP de Discussão Estudantil (http://
www.faap.br/forum_2012), evento realizado anualmen-
te pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), 
que consiste em uma simulação dos comitês da ONU. 
 Durante o fórum, nossos alunos, junto a estu-
dantes de diversas escolas de todo o Brasil, atuaram 
como verdadeiros diplomatas (também como jorna-
listas, no caso dos integrantes do Comitê de Comuni-
cação), ao debater temas de relevância mundial como 
a crise na Líbia, a conferência Rio +20 e suas discus-
sões sobre meio-ambiente, o protecionismo econô-
mico praticado por determinadas nações, e a pro-
blemática questão da expansão das armas nucleares.

 
 Neste ano, a delegação de Escola Internacional 
de Alphaville, formada pelos alunos Ananda Liz Couto, 
Serena Canjani, Gustavo Abdala (High 1), Maria Laura 
Doná Mourão, Leonardo Buzzetto, Flávia Sá, Gabriel Ca-
pella, Nicola Vigio, Felipe Elias, Lucas de Souza, Guilher-
me Satiro (High 2), Michael Faricy e Sebastian Arturo 
Rozo Campos, representou os seguintes países: Bahrein, 
Coreia do Norte, Emirados Árabes Unidos e Dinamarca.
 “Esse ano o Fórum FAAP trouxe discussões vol-
tadas a assuntos em voga atualmente. Foi um desafio 
grande defender diplomaticamente a Coreia do Norte, 
porque os alunos tiveram de criar um painel da visão do 
país asiático, e não a divulgada pela mídia mundial so-
bre liberdade de expressão, direitos humanos. E, diplo-
maticamente, conseguimos conciliar a visão da Coreia 
do Norte com a da ONU”, esclarece a professora Marcela 
Cavallante (História), que, ao lado do professor Alexan-
dre Buccini (Geografia), auxiliou na preparação e acom-
panhou os estudantes durante os quatro dias de fórum.

Fóruns Estudantis
Alunos     do    High     se       destacam   no VIII  Fórum   FAAP
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 “A autodeterminação dos países é muito de-
fendida no Fórum FAAP, por isso o trabalho de pre-
paração dos alunos foi no sentido de fazer com que 
absorvessem e compreendessem a cultura das na-
ções representadas, como a da Coreia e a dos pa-
íses árabes”, acrescenta o professor Alexandre.
 O trabalho de preparação citado foi bem rea-
lizado, como ilustram os resultados obtidos pelos alu-
nos da Escola Internacional no VIII Fórum FAAP: os 
alunos Leonardo Buzzetto e Nicola Vigio conquista-
ram o Martelo de Ouro, honraria destinada aos estu-
dantes de melhor desempenho, e os alunos Gabriel 
Capella, Flávia Sá e Ananda Liz Couto receberam uma 
Menção Honrosa, pelo destaque obtido nas discussões. 

Comitês do VIII Fórum FAAP de Discussão Estudantil:

• International Court of Justice (ICJ) - (em inglês) – “The 
Rainbow Warrior” (New Zealand X France)

• Rio + 20 – “Conferência das Nações Unidas sobre o 
Desenvolvimento Sustentável”

• Liga dos Estados Árabes (LEA) – “A crise na Líbia”

• Conselho de Segurança da ONU (CS) – “A iminente 
expansão de armas nucleares e a adesão de novos países 
ao TNP”

• Comitê Europeu (CE) – “A União Europeia no pós-crise”

• Organização Mundial do Comércio (OMC) – “Com-
batendo o protecionismo e as barreiras alfandegárias em 
tempo de crise mundial”

• Banco Mundial (BM) – “O papel do Banco mundial no 
auxilio pós desastres naturais”

• Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes 
(UNODC) – “O tráfico de pessoas: a ameaça do crime 
organizado aos direitos básicos do ser humano no conti-
nente europeu”

• Comitê de Comunicação Comitê de Comunicação 
(CCOM)



 País dotado de belas paisagens e com um le-
gado histórico e cultural valioso, a Espanha é um dos 
destinos mais procurados do mundo, tanto por turis-
tas, quanto por pessoas interessadas em estudar o idio-
ma de Miguel de Cervantes e Federico Garcia Lorca.
 Pelo segundo ano consecutivo, os alunos do 
High School da Escola Internacional de Alphaville 
tiveram a oportunidade de partici-
par de um intercâmbio à Espanha, para 
um período de    estudos    de  espanhol na 
Universidade de Salamanca, e de turismo cultural 
nas cidades de Madri, Barcelona, Toledo e Marbela.

 “Foi uma experiência marcante, que aliou 
aspectos  pedagógicos, idiomáticos e históricos num  
mesmo projeto”, define a professora de Espanhol, Ma-
riana Doná, que acompanhou os alunos na viagem.
 Em Salamanca, os alunos participaram de um 
curso de espanhol que exigiu intensa dedicação, por 
conta da carga horária de 4 horas diárias de estudo. 
Um dos diferenciais do curso é que os alunos tive-
ram aulas com estudantes de diversas faixas etárias, 
naturais de países dos cinco continentes. “Os resul-
tados foram extremamente satisfatórios, já que os 12 
alunos que estiveram nesse intercâmbio foram apro-
vados ao final do curso”, elogia a professora Mariana.
 

Viagens Internacionais

Intercâmbio na Espanha encanta alu-
nos do High com aprendizado e cultura 
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 Finalizado o curso, teve início a vivência cultu-
ral e histórica do intercâmbio. Na visita à Barcelona, os 
alunos passearam pela cidade com bicicletas alugadas, 
conheceram todas as obras do lendário arquiteto An-
toni Gaudí, verdadeira legenda catalã, visitaram o Mu-
seu Salvador Dalí, dedicado a esse artista que foi um 
dos ícones do Surrealismo, e também o estádio Camp 
Nou, de propriedade do clube de futebol Barcelona.
 Já na capital espanhola, Madri, os alunos 
visitaram os principais pontos turísticos e, na ci-
dade de Toledo, observaram monumentos que re-
montam à época das Cruzadas, na Idade Média 
– vale destacar que, em suas andanças por Madri 
e Barcelona, os alunos fizeram uso do transpor-
te público (metrô), além das já citadas bicicletas.
 “Como esses conteúdos já haviam sido abor-
dados na escola, os alunos puderam se aprofun-
dar no conhecimento”, salienta a professora Maria-
na. “Foram dias muito positivos, que permitiram 
que os alunos adquirissem autonomia e fluência no 
idioma, já que tinham de vivenciar situações de co-
municação reais e cotidianas”, completa a docente.



 Com o intuito de proporcionar aos alunos do 
High School uma vivência de amplas repercussões peda-
gógicas e pessoais, a Escola Internacional de Alphaville 
deu   início ao projeto 2013 Summer Program in Australia.     
 No período de 04 de janeiro a 03 de feverei-
ro de 2013, os alunos que estiverem regularmente 
matriculados no High School no ano letivo de 2013 
poderão participar do Summer Program na Austrá-
lia, mais especificamente na Gold Coast: um mix 
de aulas, atividades culturais, esportes e viagens.
 Para apresentar o programa aos pais e alunos, 
a Escola Internacional de Alphaville recebeu a visita 
de Patrícia Monteiro, Gerente de Educação do Consu-
lado da Austrália no Brasil, que trouxe informações 
relevantes sobre o mais extenso país da Oceania, que, 
apesar da população relativamente pequena (cerca 
de 22 milhões de habitantes, quase o mesmo núme-
ro de pessoas que vivem na Grande São Paulo), tem 
a 13ª maior economia do mundo, além de alto pa-
drão de qualidade de vida, infraestrutura e serviços.
 “A Austrália é um país seguro e multicultural, 
já que um em cada quatro australianos nasceu no exte-
rior; a população australiana é extremamente amigável, 
e está entre as mais educadas do mundo; várias cidades 
australianas normalmente se classificam entre as 10 na 
lista das melhores cidades para se viver do The Econo-
mist Intelligence Unit; e a Austrália tem 11 ganhadores 
de Prêmios Nobel – a maioria em medicina e ciências”, 
enumerou a representante do consulado australiano.

Viagens Internacionais

Escola Internacional apresenta inovador 
programa de intercâmbio para Austrália
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 Tal histórico favorável atrai, naturalmente, 
pessoas de todo o mundo, interessadas em estudar 
no país. Em 2011, por exemplo, a Austrália recebeu 
mais de 600 mil estudantes internacionais de todo do 
mundo, dos quais 30 mil oriundos da América Lati-
na. De acordo com Patrícia, as escolas australianas 
têm como objetivo educar os “líderes do futuro”, em 
uma proposta semelhante à da Escola Internacional, 
levada a cabo através de classes com poucos alunos, 
corpo docente qualificado e com título universitá-
rio, e excelente infraestrutura. Outro diferencial é a 
oferta de cursos em áreas-chave como inglês, mate-
mática, estudos sociais e de meio ambiente, ciências, 
artes, outros idiomas, tecnologia e educação física.
 “As escolas australianas estimulam a co-
municação, a autodisciplina e o respeito pelo pró-
ximo”, comenta Patrícia. “Além disso, lá a edu-
cação é focada no mundo real, pois encoraja os 
estudantes a pensar de maneira crítica e indepen-
dente, e a desenvolver ideias que solucionem os 
desafios de hoje, e aqueles do amanhã”, completa.

Curiosidades – você sabia que:

• Os australianos inventaram a internet sem fio (WiFi), 
a tecnologia do Google maps e o ouvido biônico? 

• A Austrália foi o primeiro país no mundo a in-
troduzir uma lei de proteção aos estudantes in-
ternacionais: a ESOS Act 2000, uma legislação 
nacional que protege os interesses dos estudantes 
internacionais na Austrália. Esta lei oferece pro-
teção financeira da matrícula e garante que as ins-
tituições cumpram as normas na prestação dos 
serviços educacionais aos alunos internacionais. 

• O quadro de títulos e qualificações australiano - 
Australian Qualifications Framework (AQF): estimu-
la planos de carreira e educação contínua; estimula 
e realiza a mobilidade nacional e internacional dos 
graduados; aumenta o reconhecimento e compa-
rabilidade das qualificações e títulos australianos.
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Como a Escola Internacional de Alphaville con-
tribuiu para sua formação pedagógica e pessoal?
Você aprende tanto em casa quanto na escola. E, como 
vivi muito tempo aqui dentro, grande parte de minha 
formação devo à Escola Internacional, tanto na parte pe-
dagógica, quanto de valores pessoais, como honestidade, 
amizade, responsabilidade. A escola sempre me ajudou 
a definir minhas prioridades. E nunca limitou seus obje-
tivos ao vestibular, assim como eu também não. A pro-
posta principal da escola, de formar cidadãos do mun-
do, sempre foi compartilhada por meus pais, que têm 
uma mente muito aberta e procuraram me criar para 
descortinar o mundo também. Ou seja, a escola tinha 
os mesmos objetivos que meus pais, e nunca me limitou. 
Consigo interpretar o mundo com o que aprendi aqui.

Quais as principais lembranças que guar-
dará da Escola Internacional de Alphaville?
Aprendi a andar de bicicleta aqui... O seu Renato que me 
ensinou. Eu estava no Kids 5. Ele primeiro tirou uma das 
rodinhas de apoio, depois a outra, e fui ganhando con-
fiança. O Kids é a melhor experiência, a melhor escola 
para uma criança aqui em Alphaville. Tanto na parte pe-
dagógica, quanto na parte lúdica. Lembro-me da mini ci-
dade que há por lá, havia um mini coreto e três pequenas 
casinhas. Era encantador para uma criança! Lembro-me 
dos professores que me deram aula, como o Steevens, as 
coordenadoras pelas quais passei, como a Fabiana, do 
Juniors, com quem sempre paro para conversar quando 
a encontro nos corredores. O que posso dizer é que a Es-
cola Internacional me criou junto com meus pais, e que 
vou guardar para sempre na memória as lembranças das 
pessoas e dos momentos muito felizes que vivi na escola.

Após anos de vivência na Escola Internacio-
nal de Alphaville, como você traduziria em pa-
lavras o momento de transição que vive agora?
É difícil. A escola é muito “família”. Entrei no Kids 5, 
conheço o seu Renato, o seu Braz [inspetores de alu-
nos], a maioria dos funcionários. Sempre gostei de es-
tudar aqui, a vida toda.  Por isso, sair desse ambiente 
tão próximo será difícil. Os professores são amigos.
Uma característica que sempre valorizei aqui é que, 
apesar de ser uma escola grande, há uma saudá-
vel intimidade no trato entre as pessoas. Sobre o fu-
turo, vou fazer um intercâmbio na Itália: ficarei 6 
meses em Florença, estudando História da Arte.

 A aluna Stephanie Cukier, do High 3, tem uma 
relação bastante próxima com a Escola Internacional de 
Alphaville,  por ser uma das alunas pioneiras –  começou 
a estudar na escola no ano de sua fundação, em 2000.
 Após passar dois anos fora (seu pai 
foi trabalhar na Amazônia), Stephanie retor-
nou para concluir o High School na escola. 
 Na entrevista a seguir, ela fala sobre o mo-
mento de transição que vive e da relação afetiva que 
mantém com a Escola Internacional de Alphaville.

Entrevista -Stephanie Cukier - High 3



                                                      High School Newsletter - Edição nº 2 - Setembro de 2012 - www.escolainternacional.com.br                                          11 

Filosofia/Geografia/Social Studies

Cinema Documentário - Os alunos iniciaram neste 
trimestre as oficinas de Cinema, que resultarão em 4 
filmes curta-metragem do gênero documentário, com 
temas,  filmagens e edições de suas próprias autorias.
Ao final do ano, a Escola Internacional promoverá o 
Primeiro Festival de Curta-documentários, intitulado 
“Pequenas Verdades”, com uma mostra competitiva 
que contará com a presença de convidados e jurados.

Projetos High School
A seguir, um resumo dos projetos desenvolvi-
dos pelos professores junto aos alunos do High

Geografia-Português-Filosofia

Tribunal Simulado do Juri - Os alunos do High 2 
estão em pleno vapor realizando oficinas de Di-
reito e Argumentação, pois realizarão um julga-
mento simulado, aos moldes de um Tribunal do 
Júri, sobre a questão da criogenia. Para tanto, as-
sistem a filmes e realizam simulações sobre tribu-
nais e posturas dos operadores do Direito. Em ou-
tubro, visitarão o 1º Tribunal do Júri de São Paulo, 
a fim de assistirem a uma sessão plenária de Júri.      

Teatro
 
No segundo trimestre, os alunos de High 1 tra-
balharam na criação do espetáculo teatral The ta-
ming of the shrew, de William Shakespeare. A apre-
sentação acontecerá no dia 08/11, às 19:00, no 
auditório da Escola Internacional. Não percam!
 

 Os alunos de High 2 iniciaram o processo 
de escolha de uma peça teatral e optaram por fazer 
uma montagem da autora Agatha Christie, And then 
there were none.  A apresentação acontecerá no dia 
05/11, às 19:00, no auditório da Escola Internacional. 

Inglês

 Desde o início do ano, os alunos de High 3 
estão desenvolvendo uma revista eletrônica, com o 
intuito de lançá-la também como um aplicativo para 
o iPad. A primeira edição da revista está na fase final 
de produção e deve ser lançada até o final de outubro.

Matemática
 
 Com o auxílio do aplicativo QuickGra-
ph, os alunos do High 1 verificaram quais pla-
nos de celular, comercializados em São Paulo, 
eram mais vantajosos. Para tanto, eles tiveram 
que “traduzir” cada plano para funções do 1o. 
grau e resolver múltiplos sistemas de inequações. 
Ao final, um relatório detalhado foi elaborado 
e anexado aos gráficos obtidos pelo aplicativo.
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 Durante o segundo trimestre, os alunos de 
High School 2 concluiram os aprendizados sobre a 
construção de empresas e conheceram os conceitos 
de planejamento de vida. Nesta fase do curso, diversas 
discussões fomentaram a reflexão sobre a escolha de 
profissões e a importância das informações nos pro-
cessos de decisão enfrentados ao longo da vida. Além 
disso, os alunos conheceram algumas ferramentas 
de organização e administração do tempo, compre-
endendo melhor as relações entre importância e ur-
gência nas tarefas cotidianas. No último trimestre, os 
alunos colocarão em prática os conhecimentos ad-
quiridos ao longo de todo o curso, desenvolvendo um 
Plano de Negócios, em que criarão uma proposta de 
empresa ao mercado e apresentarão aos pais, como 
etapa de conclusão do curso de Empreendedorismo.
 

 

 Compreender a construção de uma em-
presa, seus instrumentos e metodologias, foi este o 
objetivo perseguido pelos alunos de High School 1 
ao longo do segundo trimestre. Os alunos desco-
briram como as estratégias de negócios se transfor-
mam na operação cotidiana de uma empresa. Nas 
aulas, foram transmitidos conhecimentos sobre a 
importância da gestão financeira e de departamen-
tos, tais como o de Recursos Humanos. Até o final 
do ano, os alunos conhecerão mais sobre as roti-
nas e setores fundamentais para a criação e opera-
ção de um negócio, seja próprio ou de terceiros.

Literatura

High 1 - Nesse trimestre, os alunos do High 1 tiveram a 
oportunidade de ler uma obra fundamental da litera-
tura ocidental: a tragédia grega Édipo Rei. Essa peça 
teatral gerou interessante debate a respeito da cultu-
ra da sociedade grega antiga e da nossa sociedade atu-
al. Além do debate, os alunos produziram um en-
saio a respeito de questões sugeridas pela professora.

High 2 - Uma das leituras propostas aos alunos do High 2 nes-
se 2° trimestre foi o romance Til, de José de Alencar. Roman-
ce já quase fadado ao esquecimento devido ao pouco inte-
resse que despertava nos últimos anos e que foi sabiamente 
exigido como leitura obrigatória dos vestibulares FUVEST 
e Unicamp para que voltasse a ser editado e lido em sala 
de aula. A leitura despertou bastante interesse nos alunos, 
que debateram suas questões de modo muito entusiasma-
do, quase sem a intervenção da professora. Após o debate, 
os alunos recontaram trechos do livro em forma de quadri-
nhos, com o auxílio do aplicativo Strip Designer, no iPad.

High 3 - Dentre as já previstas leituras obrigatórias do vesti-
bular exigidas dos alunos do High 3, a professora inseriu uma 
leitura diferente para poder discutir questões relacionados 
ao gênero conto e a uma das maiores escritoras em Língua 
Portuguesa, a ucraniana naturalizada brasileira: Clarice 
Lispector. O debate a partir do livro foi extremamente rico 
e revelador, quase epifânico (principalmente quando se tra-
ta dessa autora). Mas, além da leitura e do debate, os alunos 
foram desafiados a escrever um texto a partir de um dos 
contos da Clarice sob a perspectiva de um outro narrador. 

Empreendedorismo


