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Um canal de comunicação digital para compartilhar projetos, eventos e atividades dos alunos do High School

 A Educação tem apresentado inten-
sa evolução dentro da sociedade contemporâ-
nea, o que demanda de profissionais e institui-
ções constante aperfeiçoamento e atualização.
Como parte de seus objetivos de contínua capacita-
ção docente, a Escola Internacional de Alphaville es-
timula e promove a participação de seus professores e 
coordenadores em cursos e eventos que lhes propor-
cionem o aprendizado sobre as mais inovadoras téc-
nicas e tendências de transmissão do conhecimento.
 Nesse sentido se encaixa a recente participa-
ção de Jacqueline Cappellano, Coordenadora Peda-
gógica de Kids 2 a 4, e Gláucia Franco, Coordenadora 
Pedagógica do High School, em um congresso orga-
nizado pelo Teachers College (www.tc.columbia.edu), 
instituto de pesquisa e formação de docentes da 
Universidade de Colúmbia, em Nova York (EUA).
 Considerado um dos mais renomados centros de 
pesquisa e capacitação de educadores em todo o mundo, o 
Teachers College dedica-se, há mais de 100 anos, a preparar 
as atuais e futuras gerações de líderes educadores e a con-
duzir pesquisas que aprimorem as práticas educacionais.
Jacqueline e Glaucia integraram o 8th Annual Coa-
ching Institute: Literacy Coaching and Whole School 
Writing Reform, congresso promovido pelo The Re-
ading and Writing Project (http://readingandwri-
tingproject.com/), em que foram abordadas ino-
vadoras e bem sucedidas iniciativas de ensino de 
leitura e escrita, com ênfase em avaliação de desempe-
nho, mapas curriculares e progressões de aprendizagem. 
 Além do contato com novas técnicas de en-
sino, as coordenadoras também tiveram a oportuni-
dade de atuar como professoras durante um dia intei-
ro, em escolas dos bairros do Queens e do Brooklin.

“Foi uma experiência extremamente rica, pois vi-
venciamos um dia em uma escola norte-ameri-
cana, quando revimos, em uma aplicação prática 
junto aos alunos, as estratégias de ensino de escri-
ta, atuando tanto como professoras quanto como 
coach, uma figura comum nas escolas de lá, que 
tem por função observar a atuação e indicar aos 
professores as melhores estratégias que estes de-
vem empregar junto aos alunos”, assinala Glaucia.

Glaucia Franco, coordenadora do High, e 
Jacqueline Capellano, coordenadora do Kids, 
participam de curso na Universidade de Colúmbia

 Outra experiência destacada pelas coorde-
nadoras foi uma visita às salas de aula dedicadas à 
leitura e à escrita nas escolas de Nova York, quando 
puderam observar as produções textuais dos alunos, 
a disposição e a decoração das salas, e acumular rele-
vantes informações que poderão ser aplicadas em fu-
turos projetos da Escola Internacional de Alphaville.
 “Uma prática interessante dos professores 
que integram o projeto é que eles sempre procu-
ram estimular os alunos a buscar, por eles próprios, 
as soluções para tornar seus textos melhor estrutu-
rados. Por exemplo, quando os professores pedem 
para os alunos revisarem e reelaborarem uma tarefa 
escrita, referem-se constantemente ao texto produ-
zido e demonstrado, durante a aula expositiva, para 
que o aluno entenda as estratégias utilizadas e possa 
empregá-las em seu próprio texto”, recorda Glaucia.
 Além de darem aulas em escolas norte-
-americanas, durante o 8th Annual Coaching Ins-
titute: Literacy Coaching and Whole School Wri-
ting Reform as coordenadoras também assistiram 
a uma palestra de Lucy Calkins, a criadora desse 
projeto internacional de capacitação e reciclagem 
de educadores, e tiveram uma aula particular so-
bre avaliação (assessment) com Mary Ehrenwor-
th, uma das mais destacadas profissionais envol-
vidas nesse projeto da Universidade de Colúmbia.

Aprimoramento constante
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ENEM
A professora de Literatura do High School, 
Eloisy Oliveira Batista Pierre, e aluna Alice Tit-
to, do High School 3 avaliam a prova do ENEM

 A prova do Exame Nacional do Ensino Mé-
dio (ENEM) em 2012 propôs um tema de reda-
ção “inteligente”, segundo a professora de Literatu-
ra do High School, Eloisy Oliveira Batista Pierre. 
 “Todo tema de redação é imprevisível, pois difi-
cilmente traz o óbvio e, por isso, quando é óbvio surpre-
ende. Eu, particularmente, acho que o tema do ENEM 
2012 foi muito inteligente, pois permite uma correção 
bastante criteriosa, ou, em outras palavras: há os alunos 
que certamente não estavam preparados para a prova, 
aqueles que sabem expressar-se por escrito e que conse-
guem alcançar uma nota média, mas, também, os bons 
candidatos que conseguem aprofundar a discussão a par-
tir de seus conhecimentos prévios associados à habilidade 
da escrita. Um aluno capaz de uma abordagem interdis-
ciplinar teve vantagem, pois o tema possibilitava isso.”
 A opinião da docente é compartilhada pela alu-
na Alice Titto, do High School 3, que prestou o exame 
e admite que o tema da redação foi “surpreendente”. “A 
redação realmente surpreendeu por cobrar um tema mais 
específico do que de costume, coisas que geralmente são 
cobradas em vestibulares mais concorridos, mas com a 
preparação da escola e também as aulas especificas de re-
dação do Enem no cursinho, acredito que consegui de-
senvolver bem o tema e, portanto, achei um fator positi-
vo, pois a maioria das pessoas não devia estar preparada.”
 Sobre essa questão – a da preparação específica 
para o ENEM, e, em especial para a redação –, a professora 
Eloisy acredita que “preparar-se para a redação no ENEM 
não deve ser a prioridade”. “O aluno deve estar preparado 
para escrever o que lhe for solicitado em qualquer ocasião e, 
para isso, não há receita: é preciso praticar, ler textos diver-
sificados e produzir o máximo possível, sempre buscando 
expor suas ideias de forma clara, mas não superficial”, avalia.
 Apesar das controvérsias muitas vezes presen-
tes quando o assunto é o exame, Alice julga que ter fei-
to a prova será importante em seu futuro acadêmico. 
“O ENEM é porta de entrada para universidades fede-
rais, através do SiSU; então, não só participar da prova, 
como também obter uma boa pontuação, é fundamental.”

 Os alunos do High School 1 e 2 apresentaram 
dois espetáculos teatrais para pais, familiares e con-
vidados, no Teatro Escola Internacional de Alphaville.
 Sob a direção da professora Mei-
re Goto, os alunos do High 1 encenaram  o tex-
to de um dos maiores dramaturgos de todos os 
tempos, o bardo William Shakespeare,  chama
da A Megera Domada (The Taming of the Shreu). 
 

 Já os alunos do High 2 deram vida à obra O Caso 
dos 10 Negrinhos (Ten Little Niggers), um dos mais co-
nhecidos sucessos da também inglesa Agatha Christie, 
uma das maiores expoentes da literatura de suspense.
 Vale ressaltar que ambas as encenações fo-
ram realizadas em inglês, e que os alunos de
monstraram fluência e talento em suas atuações.

   High School 1 e 2
apresentam peças em inglês

Alunos encenaram textos de Agatha Christie e 
William Shakespeare
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 Os alunos de High School 2 e 3 assu-
miram o papel de juízes, promotores, advoga-
dos, jurados e testemunhas durante o proje-
to Tribunal Simulado do Júri, desenvolvido pelo 
professor de Geografia e Filosofia Alexandre Buccini.
 O evento, realizado no Teatro Escola Interna-
cional de Alphaville, funcionou nos moldes de um tri-
bunal real, e teve como assunto debatido a criogenia. 
Foi interessante ver como os alunos expuseram os con-
ceitos estudados, reagiram às táticas da promotoria ou 
da defesa, pensaram na melhor maneira de fazer valer 
seus pontos de vista perante os jurados, e se adaptaram 
aos rumos tomados pelas discussões sobre a criogenia.  
 “Nada foi ensaiado; criamos possibilidades do que 
poderia acontecer, mas na hora há sempre o imponderá-
vel”, diz o professor Alexandre. “Eles estudaram o tema 
a fundo, a fim de angariar o arcabouço necessário para 
debater a questão da criogenia, que é bastante polêmica.”
 A preparação para o projeto também previu 
uma visita ao 1º Tribunal do Júri da capital de São Pau-
lo, onde os alunos assistiram a um julgamento de Júri 
real de um crime contra a vida – objeto de tal Tribunal 
-, com o intuito de conhecer e vivenciar situações re-
ais de uma sociedade complexa como a contemporânea
 “A iniciativa permitiu aos nossos alunos co-
nhecer os meandros de um julgamento, para visu-
alizarem e consequentemente compreenderem de 
uma forma abrangente a dinâmica do Estado de 
Direito, conhecendo como a sociedade democráti-
ca julga seus pares”, observa o professor Alexandre.
  

 É importante destacar a colaboração dos 
professores Diego Mantoanelli (Matemática), Adal-
berto Castro (Química) e William Motomitsu 
(Física), que atuaram como testemunhas duran-
te o julgamento. Bem como a participação do já 
citado professor Diego, que, ao lado da professo-
ra Eloisy Oliveira Batista Pierre (Literatura), au-
xiliaram na preparação e organização do evento.
 “Os alunos cresceram demais com essa ex-
periência; alguns que eram mais tímidos tiveram 
a coragem de se expor, e todos desenvolveram a 
retórica, a postura e o raciocínio lógico”, comen-
ta o professor Alexandre. “Além disso, aprenderam 
tudo sobre criogenia, um assunto multidiscipli-
nar que abrangeu Geografia (4ª Revolução Indus-
trial), Física (Congelamento de Nitrogênio), Quí-
mica (Processo de congelamento das células), 
Português (Retórica) e Sociologia e Filosofia (Ques-
tões éticas, morais e desigualdade social)”, completa.

Alunos do High School 2 e 3 promovem 
Tribunal Simulado do Júri

Estado de Direito
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 Desde o início do ciclo de palestras referentes à 
disciplina Empreendedorismo e Projeto de Vida, os alu-
nos de High School  tem a oportunidade de conhecer 
as trajetórias pessoais e profissionais de médicos, enge-
nheiros, advogados, políticos, artistas gráficos, empresá-
rios, publicitários e até mesmo do único Lama brasileiro, 
em encontros de vastas ressonâncias em suas forma-
ções pedagógicas e humanas: além de aprender com os 
ensinamentos transmitidos, os alunos podem, em tais 
ocasiões, fazer perguntas e interagir com o palestran-
te convidado pela Escola Internacional de Alphaville. 
Nos últimos encontros realizados em 2012, os alu-
nos conheceram a trajetória de vida de profis-
sionais de sucesso em variadas áreas de atuação.
  O executivo Silvio Genesini falou sobre sua 
admirada carreira dentro do universo empresarial, 
tanto como Diretor-presidente do Grupo Estado, 
um dos maiores conglomerados de comunicação do 
Brasil, cargo que manteve até pouco tempo, como 
também sobre sua atuação como consultor empre-
sarial da Accenture por mais de 20 anos, e como pre-
sidente, por mais de cinco anos, da Oracle no Brasil.
 Outro palestrante oriundo do universo em-
presarial a marcar presença foi José Salibi Neto, co-
fundador e atual Chief Knowledge Officer da HSM, 
principal empresa do país em educação executiva. O 
teor de sua explanação abrangeu as vantagens de uma 
experiência acadêmica em universidades conceitua-
das como Harvard e Stanford, através de sua própria 
experiência pedagógica em faculdades norte-america-
nas: graduado em Finanças e Marketing pela Univer-
sidade da Carolina do Sul, em 1982, Salibi conquistou, 
em 2009, o maior prêmio já concedido a um ex-alu-
no da instituição – o Distinguished Alumni Award.

 Representante da seara esportiva, o ex-tenista 
Cássio Motta compartilhou detalhes de sua vitoriosa car-
reira com os alunos. Integrante do circuito profissional 
entre 1978 e 1994, Motta construiu uma vitoriosa carreira 
ao conquistar títulos nacionais e internacionais, represen-
tar o Brasil em diversas edições da Copa Davis, e alcançar 
o 4º lugar no ranking mundial como jogador de duplas.
 Após abandonar as raquetes, Cássio Mot-
ta mostrou seu lado empreendedor ao investir em 
negócios diversificados: primeiro, foi sócio em 
uma famosa cervejaria paulistana; depois, montou 
um dos primeiros call centers do País; e, atualmen-
te, gere um fundo que desenvolve iniciativas inova-
doras para contribuir com o cotidiano das pessoas. 
 Na última palestra do ano, o convidado da vez foi 
o engenheiro químico e industrial Enrique Medina Me-
raz. Natural do México, Enrique compartilhou sua tra-
jetória de sucesso dentro do universo corporativo, desde 
o início profissional como professor na Universidad de 
Monterrey (UDEM), passando pela vivência como En-
genheiro Sênior e Gerente de Manutenção na multina-
cional de alimentos Griffith Laboratories, e, atualmente, 
por sua atuação como Diretor de Engenharia Associa-
do da multinacional de alimentos Kraft Foods Brasil.

Alunos do High assistem a palestras de 
profissionais de variadas áreas de atuação

A voz da experiência



 “No Festival Literário, houve várias ati-
vidades. Durante a semana, assistimos a um fil-
me ou a um documentário com temas ligados à 
Literatura, fizemos um sarau com a participação 
de professores de outras disciplinas e assistimos 
à palestra do cantor e compositor Zé Luís Rodo-
valho sobre o samba. No sábado, apresentamos 
o Samba do Intervalo: uma intervenção entre as 
apresentações do Teens com informações sobre 
três grandes sambistas da primeira metade do sé-
culos XX. O High 1 escolheu o Cartola para re-
presentar o samba carioca e cantou a música O Sol 
Nascerá; já o High 2 interpretou As Mariposa, de 
Adoniran Barbosa, símbolo do samba paulista; e 
o High 3 ficou com o Samba da Minha Terra, do 
baiano Dorival Caymmi”, enumera a professora de 
Literatura do High, Eloisy Oliveira Batista Pierre.
 Para a docente, a preparação para o Festi-
val Literário descortinou novas referências sobre 
a cultura brasileira aos alunos. “A minha preocu-
pação com a preparação para o festival foi traba-
lhar o tema em sala de aula; portanto, os alunos 
do  High School, além de ensaiarem a música, 
estudaram a produção musical e a biografia do 
compositor que homenagearam. Isso aproximou 
os alunos da cultura popular brasileira, muitas ve-
zes negligenciada pelo currículo escolar”, conclui.

III Festival Literário da 
Escola Internacional de Alphaville

Evento aproxima alunos do High dos significados 
da palavra e da cultura popular brasileira
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 A Escola Internacional de Alphaville promoveu 
o III Festival Literário, um evento que mobiliza toda a co-
munidade escolar no sentido de exaltar as variadas possi-
bilidades e manifestações que as palavras proporcionam.
 Durante toda a semana que antecedeu ao 
evento propriamente dito, o festival já ganhava vida, 
através das atividades de contação de histórias que os 
alunos de High e Teens desenvolveram junto aos alu-
nos de Kids e Juniors, respectivamente, preparan-
do a decoração das salas de aula com carinho e le-
vando os pequenos colegas ao mágico mundo das 
fábulas, com o intuito de incentivar e estimular a lei-
tura, a escrita e o prazer pelo estudo da linguagem.
 Houve espaço também para uma Feira de Livros, 
com vários títulos infanto-juvenis para os alunos ad-
quirirem, bem como um dia dedicado à troca de livros, 
quando os alunos trouxeram seus livros para serem do-
ados e / ou trocados com os colegas. Por fim, destaque 
para a exibição do filme Palavra Encantada, um docu-
mentário sobre a história do cancioneiro brasileiro com 
um olhar especial para a relação entre poesia e música. 
 O III Concurso de Redação, que envolveu 
100 alunos de Teens e High, foi finalizado no sába-
do, 27 de outubro, em uma bela cerimônia de pre-
miação realizada no Teatro Escola Internacional de 
Alphaville, local que também abrigou a maior parte 
das atividades, já com a presença de pais e familiares.
 Os alunos de Teens e High declamaram poesias, 
homenagearam compositores que foram mestres com as 
palavras, como Cartola, Dorival Caimmy e Adoniram 
Barbosa, encenaram uma divertida peça teatral escrita 
por uma aluna do Teens, transformaram poesias em raps, 
e executaram interessantes performances para ilustrar a 
multiplicidade de sentidos propostos pela poesia concreta.



 A Escola Internacional de Alphaville tem como um 
de seus objetivos formar alunos com condições de ingressar 
nas melhores universidades do mundo. Para tanto, desenvol-
veu iniciativas como o University Tour, um programa inicia-
do em 2011 e com a sua segunda edição prevista para 2013, 
que consiste em levar alunos do High School para um tour 
pelas 10 principais universidades norte-americanas, como 
Harvard e Stanford. Assim como a palestra com o executivo 
José Salibi Neto serviu para saberem como se dá o processo de 
ingresso em uma dessas tradicionais instituições de ensino.
 Além disso, para aqueles alunos que desejam in-
gressar em algumas das mais conceituadas universidades 
norte-americanas, a Escola Internacional de Alphaville ofe-
recerá a assessoria necessária para que alcancem tal intento 
em 2013, orientando-os sobre os principais quesitos obser-
vados para a obtenção de uma vaga em uma dessas univer-
sidades 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. 
 Essa semente plantada gerou frutos, tanto 
que três alunos do High School da Escola Internacio-
nal estão em pleno processo de preparação para ten-
tar o assessment em uma universidade dos EUA: Ni
cola Vigio, Leonardo Buzzetto e Felipe Carvalho. 
 Recentemente, Nicola Vigio esteve nos EUA, em 
uma vivência sobre a qual falou aos seus colegas de High 
School: descreveu detalhes dos campus das universidades 
(“todos são enormes, mas o mais bonito é o de Stanford”); 
salientou aquelas mais difíceis e mais fáceis para estrangei-
ros (“as universidades de Chicago e Georgetown ficam em 
cidades muito frias; já Boston e Filadélfia tem um ambien-
te propício para acolher estudantes”); detalhou os valores 
para se estudar por lá (“em Boston você gasta 50 mil dó-
lares por ano, por exemplo; mas lá eles oferecem emprés-
timos com juros baixos”); esclareceu os desafios de deter-
minadas profissões (“você tem que fazer quatro anos de 
pré-Medicina e pré-Direito para depois começar de fato 
ambos os cursos”); informou sobre a média de notas ne-
cessária para o ingresso nas universidades (“há variações: 
o SAT da Northwestern University é de 1.700 pontos; o da 
University of Chicago é de 2.200; e o de Stanford chega a 
2.400”); comparou o nível dos professores universitários 
brasileiros e norte-americanos (“uma universidade como 
Harvard tem 5 Prêmios Nobel como professores; a dife-
rença de nível é grande”); e elogiou a maneira abrangente 
da avaliação para ingresso (“eles se preocupam em te co-
nhecer profundamente, saber de toda sua vida, desde o his-
tórico médico até o trabalho voluntário que já realizou”).

Na entrevista a seguir, o aluno Leonardo Buzzetto fala so-
bre sua preparação a fim de conseguir estudar nos EUA:

O que lhe fez decidir optar por tentar uma vaga em uma 
universidade norte-americana? Em qual universida
de pretende ingressar? E qual o curso pretende fazer?
Decidi tentar uma vaga nos Estados Unidos porque sem-
pre fui imerso em um ambiente internacional e por isso eu 
me sentiria confortável em uma faculdade nos EUA, onde 
sabidamente existem algumas das melhores faculdades do 
mundo. Portanto creio que foi uma questão tanto de ensi-
no como de conforto. Meu sonho seria a faculdade de Stan-
ford, mas como não terminei o processo de inscrição, não sei 
se conseguirei aplicar. Quero estudar engenharia química.

Como está sendo seu processo de prepara-
ção? Quais as qualificações necessárias para in
gressar em uma universidade norte-americana?
Estou fazendo um curso em São Paulo para treinar para o SAT 
(o ENEM americano, que testa matemática, leitura e escri-
ta), que é muito importante para as faculdades. Assim como 
as notas do Ensino Médio, as redações iniciais (é preciso fazer 
numa redação para cada faculdade), o trabalho voluntário e 
os subject tests (provas extras do SAT que testam temas mais 
variados como Química, História, Matemática Avançada, 
etc.). Alem disso, contratei uma empresa especializada no in-
gresso em faculdades norte-americanas que me ajuda nas re-
dações, nos horários e nos deadlines que devem ser cumpridos.

Àqueles que têm a vontade de se preparar para aplicar para 
uma universidade norte-americana, o que recomendaria?
Recomendo que se concentre bem na escola, porque isso é mui-
to importante para os examinadores americanos, assim como 
se foque bastante no SAT. Com isso a pessoa estaria bem pre-
parada. Porém não é fácil; para que se tenha uma nota boa no 
SAT é preciso muito esforço e por isso alguém que decide apli-
car para os EUA deve estar disposto a se dedicar muito por isso.

Em que sentido o ensino adquirido na Escola Interna
cional será útil para conseguir atingir o seu intento? 
A Escola Internacional ajuda porque foca muito no inglês, pré-
-requisito básico para cursar uma faculdade nos EUA, assim 
como prepara os alunos com aulas diferenciadas como Empre-
endedorismo e Cultura Internacional. Além disso, uma das me-
lhores coisas é disponibilizar acesso a um projeto social, que é 
quase imprescindível para ingressar em uma faculdade nos EUA.

Estudar nos EUA
Alunos do High falam sobre a 
preparação necessária para se estudar nas 
mais tradicionais universidades dos EUA
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 Dentro da proposta da Escola Internacional de 
Alphaville de formar futuros líderes e empreendedo-
res, a disciplina de Empreendedorismo e Projeto de Vida 
cumpre um papel fundamental na construção de uma 
visão aprimorada do mundo profissional e de negócios.
No sentido de oferecer uma aplicação prática dos con-
ceitos trabalhados ao longo dos dois anos de estudos, no 
último semestre do curso os alunos do High 2 produzi-
ram um Business Plan – Plano de Negócios, metodologia 
que lhes proporcionou a clareza dos estudos necessá-
rios para a abertura de um empreendimento próprio.
 Para produzir esses planos de negó-
cio, os alunos tiveram de observar diversos as-
pectos técnicos, aprendidos nas aulas duran-
te esses dois anos, como o plano financeiro, o 
plano de marketing e análise de mercado, dentre outros. 
  “Durante as aulas, a abordagem do empreende-
dorismo acontece de maneira ampla e aprofundada, em 
especial no que se refere aos aspectos necessários à com-
preensão do ambiente de negócios competitivo e mutá-
vel do século XXI, à sobrevivência de novas organizações 
e ao desempenho profissional”, analisa o professor de 
Empreendedorismo e Projeto de Vida, Marcos Pereira.

Empreendedorismo e 
Projeto de Vida

Alunos do High 2 apresentam Planos de Negócio
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 Tendo pais e colaboradores da escola como 
convidados, os alunos apresentaram, em um simpósio 
no Teatro Escola Internacional de Alphaville, seis busi-
ness plans que versaram sobre assuntos diversificados, 
como: uma banda de sertanejo universitário; uma bro-
wnieria com decoração diferenciada; uma empresa de 
kart com pista e carros de alta qualidade; uma empre-
sa de cupcakes que aposta na excelência de seus produ-
tos; e uma empresa de pinturas personalizadas de pare-
des, que investe no talento artístico de um dos sócios. 
 

 Depois das apresentações no teatro, os gru-
pos responsáveis por cada projeto fizeram apre-
sentações detalhadas e individuais aos pais.
“Durante o curso os alunos tem contato com a história 
de empreendedores de sucesso, e aprendem todos os de-
talhes necessários para se começar a empreender com 
segurança, em um aprendizado importante para que no 
futuro façam bons negócios em suas vidas profissionais, 
e para o Brasil também”, conclui o professor Marcos.



 Na sequência de viagens internacionais pro-
movidas pela Escola Internacional de Alphaville, 
tendo em vista o compromisso em formar cidadãos 
do mundo, cosmopolitas e integrados com as mais 
diversas culturas, o mais novo intercâmbio desen-
volvido para os alunos do High School tem como 
destino um summer camp na cidade da Filadélfia 
(EUA), que será precedido por visitas a algumas das 
mais tradicionais universidades norte-americanas.
 Previsto para acontecer entre os dias 29 de ju-
nho e 21 de julho, o intercâmbio terá início com vi-
sitas às seguintes universidades em Nova York: Prin-
ceton University, Columbia University, New York 
University. Na sequencia, os alunos poderão conhe-
cer, já em Boston: Yale University, Harvard e MIT.
 Depois dessa importante vivência, terá iní-
cio o summer camp propriamente dito, que se dará 
na University of Pennsylvania. A escolha da Fila-
délfia como sede desse programa deu-se por di-
versos fatores, segundo explica a coordenado-
ra de Relações Institucionais e Internacionais da 
Escola Internacional de Alphaville, Marilda Bardal.
 “A Filadélfia foi o palco da reunião que re-
sultou na assinatura da Constituição dos Estados 
Unidos, em 1787. É uma cidade com tradição em 
excelência acadêmica, além de oferecer diversida-
de cultural e segurança aos nossos alunos”, comenta.
 Os alunos que participarem do summer camp 
na Filadélfia, além de desenvolver a fluência oral e o 
domínio gramatical em inglês, terão aulas de dis-
ciplinas variadas, como: Art & Design, Cooking, 
Dance & Yoga, DJ, Fashion, Film Studies, French 
Language, Music, Photography, School of English, 
Spanish Language, Video Production & Journalism.
 “Além disso, estão previstas atividades es-
portivas e visitas culturais, que tornarão o inter-
câmbio ainda mais completo”, conclui Marilda. 

Viagens Internacionais
Escola Internacional promove intercâmbio 

para Filadélfia em julho de 2013
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As ilusões perdidas, Honoré de Balzac.
Romance que faz parte da Comédia Humana e é hoje con-
siderado um dos maiores clássicos da literatura mundial. O 
livro retrata a sociedade francesa no final do século XVIII, 
mas toca em questões profundas a respeito da ambição tão 
comum e valorizada na juventude principalmente nos dias 
de hoje e demonstra o quanto ela pode ser destrutiva se de-
sacompanhada de uma ética pessoal. Com a ironia e o sar-
casmo de um autor realista/naturalista, Balzac envolve o 
leitor que não se intimida com o grande número de páginas.

Angústia, Graciliano Ramos.
Uma de minhas obras preferidas da literatura brasileira. 
Romance menos conhecido do que Vidas Secas, do mesmo 
autor, mas não menos importante. O narrador, Luís da Silva, 
narra a sua própria história de decepção amorosa recheada 
de reflexões pessoais e incursões pela memória. É uma opor-
tunidade de conhecer mais profundamente e de se apaixo-
nar por um autor tão dedicado ao trabalho com a palavra.

Melhores Poemas, Murilo Mendes.
O livro apresenta uma boa coletânea de poemas desse 
autor surpreendente. Poeta com tom surrealista e mui-
to sugestivo explora o universo onírico através de um 
olhar para o cotidiano mais prosaico. A sugestão é váli-
da porque é um autor pouco abordado em sala de aula, 
mas que se torna obrigatório para os amantes da poesia.

Sugestão de leitura nas férias
Professora de Literatura do High School, 
Eloisy Oliveira Batista Pierre selecionou três 
dicas de livros para os alunos lerem nas férias



 Uma animada e emocionante cerimônia coman-
dada pelo jornalista e apresentador Marcelo Tas e realizada 
na sede do Instituto Itaú Cultural, em São Paulo, marcou o 
anúncio dos vencedores do 12º Prêmio Escola Voluntária”.
E, para extremo gáudio de nossa comunidade escolar, o 
projeto de responsabilidade social Janelas para o Futuro, 
promovido desde 2004 pela Escola Internacional de Alpha-
ville, conquistou o 2º lugar nesta importante premiação. 
 Idealizado pela Rádio Bandeirantes em parce-
ria com o Instituto Itaú Social, o Prêmio Escola Volun-
tária contou, em 2012, com a participação de 403 es-
colas de todo o Brasil, que apresentaram projetos de 
responsabilidade social, ambiental, inclusão social e 
valorização da identidade de comunidades e grupos.
 No Janelas para o Futuro, 30 alunos de Teens 8 
(Ensino Fundamental) e High School (Ensino Médio) da 
Escola Internacional de Alphaville, chamados de “alu-
nos educadores”, vivenciam um significativo intercâm-
bio de conhecimentos, visões de mundo e aprendizados 
com 128 jovens vindos de escolas públicas, ONGs e ins-
tituições 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). Além 
disso, há outras atividades, como passeios culturais.
 Foi a terceira vez que o Janelas para o Futuro foi 
escolhido como um dos projetos finalistas do Prêmio Es-
cola Voluntária – em 2010, havia sido homenageado com 
uma menção honrosa pelos organizadores do evento. 
Desta vez, com o 2º lugar conquistado, a escola ganhou, 
como prêmio, a quantia de 10 mil reais, para ser aplica-
da em melhorias no próprio projeto social promovido. 

Janelas para o Futuro premiado
Projeto social da Escola Internacional conquista 

o 2º lugar no 12º Prêmio Escola Voluntária
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 Porém, num gesto altruísta, a direção da Esco-
la Internacional, presente ao evento, doou o valor ao 
projeto Teatro e Poesia Fortalecendo Identidades, pro-
movido pelo Colégio Estadual Casa Jovem II, sediado 
na cidade de Igrapiúna (BA) – este belo projeto, inclu-
sive, foi o vencedor do 12º Prêmio Escola Voluntária.
 Durante a cerimônia, que contou com a pre-
sença de representantes das 10 escolas finalistas e de 
personalidades como o vice-presidente da Fundação 
Itaú Social, Antonio Jacinto Matias, o vice-presiden-
te do Grupo Bandeirantes, Mario Baccei, o jornalista 
Milton Neves, o ex-jogador e comentarista esporti-
vo Neto, dentre outros, foram exibidos vídeos que 
mostraram detalhes de cada um dos projetos sociais.
 Além disso, o público presente pôde escu-
tar as 10 reportagens produzidas e narradas pelos 
alunos das escolas finalistas, que foram transmiti-
das durante a programação da Rádio Bandeirantes.
 

 

 “A conquista desse prêmio é um reconheci-
mento do trabalho realizado, e um estímulo para que 
todos os envolvidos, alunos da Escola Internacional, 
educandos, professores e colaboradores continuem 
a perseverar nessa iniciativa que já abriu janelas de 
oportunidades para centenas de pessoas”, comenta 
Marilda Bardal, coordenadora do Janelas para o Fu-
turo. “O trabalho voluntário é fundamental para a 
construção de uma nova sociedade. Espero que man-
tenham essa chama acessa dentro de vocês”, conclui.
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World War II Interactive: “Para quem gosta da história 
deste conflito”;

Explorers: “Fala sobre os grandes navegadores, é muito 
bom”;

Quebra de 29 - Great Depression: “O aplicativo é para 
iPhone mas funciona perfeitamente no iPad”;

Mail Online: “traz fatos e notícias, bem bacana”.

iPoe - The Interactive and Illustrated Edgar Allan Poe Col-
lection (coletânea de textos de Edgar Allan Poe): “É uma 
boa opção para que gosta de thrillers”;

The Diary of a Mad Man: “É excelente, aborda essa clássica 
obra do escritor francês Guy de Maupassant”; 

Dostoevsky: “Uma edição interativa perfeita de Crime e 
Castigo”;

Speak v3 - a P.o.E.M.M. plataform: “O aplicativo é genial; 
para quem quer brincar de fazer poesia”;

A professora de Inglês e Cultura 
Internacional, Elisabete Tscherne, sugere 
alguns aplicativos interessantes para iPad

Dicas de aplicativos para iPads


