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

A Escola Internacional organiza oficinas 
gratuitas de SAT, TOEFL, Redação e Ma-
temática para os alunos do High School

Preparação para o vestibular e para 
as universidades norte-americanas

 Em constante busca pela excelência, a Esco-
la Internacional procura desenvolver estratégias para 
que seus alunos obtenham êxito nas trajetórias profis-
sionais e acadêmicas pelas quais decidam enveredar.
 Nesse sentido, a Escola Internacional passou 
a oferecer aos alunos do High School, a partir des-
te ano, uma formação ainda mais abrangente com 
o início das oficinas de Redação e Matemática, bem 
como com o curso preparatório de SAT e TOEFL.
As oficinas de Redação e de Matemática servem para 
reforçar os conhecimentos dos alunos visando ao in-
gresso nos principais vestibulares do Brasil e no ENEM. 
Já o curso preparatório para o SAT, que é direciona-
do aos alunos que têm interesse em se preparar para 
universidades americanas, é dividido em duas fren-
tes: English (Critical Reading and Writing) e Math.
 

 
 Diversos alunos se inscreveram para as ofici-
nas, e as avaliações que fazem da experiência são po-
sitivas. É o caso do aluno Giovanni Leite, do High 1, 
que participa das oficinas de Matemática e Redação. 
“Decidi fazer porque é uma boa preparação para o 
vestibular. Avalio o aprendizado como positivo, pois 
o professor passa os exercícios que caem nos vesti-
bulares das faculdades mais concorridas”, observa.

 Para a aluna Natália Costard, do High 1, a mo-
tivação para participar da oficina de Redação é o de-
sejo de aprimorar suas habilidades no desenvolvimen-
to de um texto. “Gosto de ler, mas não tenho grande 
desenvoltura na escrita”, avalia. “Na última redação 
que escrevi, já senti que houve um aprimoramento. 
As oficinas são boas porque a professora nos passa 
exercícios de interpretação e identificação das caracte-
rísticas do texto e dos personagens, além de acompa-
nhar passo a passo a elaboração da redação”, completa.

 Por sua vez, a aluna Luiza Lavezzo de Carva-
lho optou por participar das oficinas de TOEFL e SAT. 
“Comecei a fazer porque, depois de morar na Austrá-
lia, percebi que só as aulas de inglês não estavam sendo 
suficientes para manter um nível avançado no idioma. 
Além disso, ter o certificado de SAT é importante caso 
eu decida estudar em uma faculdade no exterior”, co-
menta a aluna, que elogia o fato de a Escola Internacio-
nal oferecer as oficinas de maneira gratuita. “Está sen-
do ótimo, em especial na parte gramatical, pois aprendi 
muitas palavras novas, que não conhecia...”, conclui.
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Desbravar a América
Filipe Carvalho, que se formou no High 
3 em 2012, fala sobre sua decisão de es-
tudar na University of South Carolina.

 Formado no High School 3 da Escola Interna-
cional  de Alphaville em 2012, Filipe Carvalho obteve 
uma significativa conquista logo após receber seu diplo-
ma de graduação do Ensino Médio: conseguiu a aprova-
ção em 4 conceituadas universidades norte-americanas.
 Filipe fez o application (que é o processo pelo 
qual todo aluno que deseja uma vaga em uma univer-
sidade norte-americana deve passar, e que inclui o en-
vio de currículo com as notas, exame de inglês, referên-
cias profissionais e/ou acadêmicas e uma carta dizendo 
por que deseja fazer o curso e explicando como este 
contribuirá para sua formação) e foi chamado pelas 
seguintes universidades: Boulder University of Colora-
do (EUA), The University of Oregon (EUA), The Uni-
versity of Iowa (EUA) e University of South Carolina.
 Filipe, que está finalizando os preparativos para 
iniciar as aulas de Business (curso que se assemelha à 
disciplina Comércio Exterior no Brasil) na University of 
South Carolina, conta que decidiu estudar fora do país 
depois de assistir a uma palestra ministrada pelo empre-
sário José Salibi para os alunos do High School em 2012.
 “A palestra dele, que inclusive se formou na Uni-
versity of South Carolina, mostrou que há possibilida-
des reais de estudar fora, que não é algo tão distante de 
nossa realidade”, observa Filipe. “Além disso, creio que 
foi algo natural, pois a Escola Internacional preza o con-
vívio com outras culturas. Tanto que considero o ensi-
no de idiomas um dos diferenciais da escola”, completa.
 Fluente em Português, e Inglês e com ótimo conhe-
cimentos em Espanhol e Alemão, Filipe já morou durante 
3 meses na Nova Zelândia, em um período de intercâmbio. 
Ele, entretanto, acredita que esta “será uma experiência 
totalmente diferente”. “Vou focado nos estudos”, revela.

 No início, Filipe diz que irá se dedicar aos estudos 
durante 18 horas semanais – nas faculdades norte-ame-
ricanas, é o aluno que monta sua grade de horas. Nos 
primeiros dois anos de curso, Filipe entrará em contato 
com o referencial teórico de Business, e depois treina-
rá a parte prática. “O mínimo são 15 horas por semana, 
mais achei muito pouco e nos primeiros seis meses vou 
estudar durante 18 horas para ver como funciona”, fala.

 Sobre a escolha da University of South Caroli-
na como a eleita para lhe receber como estudante, Fe-
lipe diz ter considerado, além da posição da faculdade, 
outros pontos relevantes. “Foi tanto pelo curso, quanto 
pelo clima ameno e as indicações de amigos”, salienta 
o jovem, que a princípio morará em uma das moradias 
oferecidas, e depois sozinho, em uma casa de família.
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Alunos pesquisam sobre profissões em projeto 
apresentado nas assembleias

Futuro profissional

 Os alunos do High School 3 pesquisa-
ram a fundo sobre as profissões que pretendem 
seguir (área de atuação, piso salarial, disciplinas 
abrangidas na faculdade, rotina do profissional), 
e apresentaram as informações obtidas aos cole-
gas e ao professor Fernando Lauretti (Ciências), 
que sugeriu a atividade e avaliou os resultados.
 

 Para o aluno Marcel Smelstein, que pesqui-
sou sobre Arquitetura, a atividade serviu “para co-
nhecer melhor outras opções de carreiras”, e para 
“perceber que o campo de atuação de um arquiteto 
pode ser variado”. “Quem se forma nessa área pode 
trabalhar com reurbanização, design de interiores... 
Descobri que quero mesmo ser arquiteto”, reflete.

 

 Já a aluna Virgínia Juliani pesquisou so-
bre Biomedicina – ela está propensa a seguir esta 
carreira, pois gosta de estudar sobre Citologia. 
“É um profissional que trabalha com análise de 
exames, produção de vacinas e remédios, além 
da área que desejo seguir, que é a da fertiliza-
ção, da inseminação artificial”, comenta. “Quero 
ajudar quem não pode ter filhos a gerar a vida... 
Sinto um frio na barriga ao pensar na escolha da 
carreira que seguirei pelo resto de minha vida.”

Fluência em Inglês e Espanhol
Alunos do High recebem Certificados de Cambridge 

e DELE

 Os 36 alunos do High (Ensino Médio) que 
prestaram os Exames de Cambridge e DELE (Di-
ploma de Español como Lengua Extranjera) em 
2012 receberam os certificados em cerimônia rea-
lizada no Teatro Escola Internacional de Alphaville.
 O evento, que contou com a presença de pais e 
familiares, marcou um momento importante na tra-
jetória estudantil dos alunos, pois simboliza o apren-
dizado em idiomas (Inglês e Espanhol) adquirido.
 

 A Escola Internacional de Alphaville para-
beniza a todos os alunos que prestaram os exames, 
e sente-se realizada ao aferir a validade do traba-
lho realizado, no sentido de preparar seus alunos 
para um mundo globalizado, no qual a aquisição 
de um certificado linguístico reconhecido interna-
cionalmente é uma relevante conquista acadêmica.
 O domínio de idiomas torna-se ainda mais 
relevante se considerarmos que o Brasil será, nos 
próximos anos, um destino bastante procurado por 
estrangeiros, seja para negócios e turismo, seja por 
conta dos grandes eventos esportivos que sediará 
nos próximos três anos (Copa das Confederações 
2013, Copa do Mundo 2014 e Olimpíadas 2016).
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Inteligência a serviço da educação

Escola Internacional firma parceria com a Geekie 
- Inteligência a Serviço da Educação

 
 A Escola Internacional de Alphaville, atenta 
às mais inovadoras tendências no universo da Edu-
cação, firmou uma parceria com a Geekie – Inteligên-
cia a Serviço da Educação (www.geekie.com.br), cuja 
proposta é personalizar o ensino por meio da tecno-
logia para dar a cada aluno as ferramentas necessárias 
para o desenvolvimento abrangente de seu potencial.
 A partir dessa parceria, a Escola Interna-
cional de Alphaville oferecerá, aos alunos do High 
School (Ensino Médio), a oportunidade de fazer o 
Simulado Enem Geekie, teste baseado na Teoria de 
Resposta ao Item (TRI), a mesma metodologia uti-
lizada pelo ENEM para avaliação de desempenho. 
O simulado é elaborado a partir da matriz de refe-
rências do ENEM, o que permite que seu resul-
tado seja comparado ao obtido no exame oficial.
  Após a realização de cada simulado, os alunos 
receberão um diagnóstico individualizado, através do 
qual será possível conhecer os pontos fortes e pontos 
de melhoria dentro das quatro áreas do conhecimen-
to abrangidas na prova. Além disso, com as infor-
mações e análises geradas pela plataforma, os pro-
fessores terão mais uma ferramenta para direcionar 
o processo de ensino desenvolvido em sala de aula.
 Ao longo do ano de 2013, os alunos de High 
School realizarão dois simulados, que acontecerão 
conforme o cronograma a seguir. Os conteúdos exi-
gidos nos simulados de High 1 e High 2 estarão adap-
tados aos níveis de conhecimento correspondentes a 
cada série, portanto não serão testados conteúdos aos 
quais os alunos ainda não tiveram acesso. Nos simu-
lados de High 3, entretanto, serão testados todos os 
itens de conhecimento presentes na matriz de refe-
rências do ENEM, o que possibilitará aos alunos um 
resultado ainda mais compatível ao do exame oficial. 
 

1º Simulado 

27/05

* Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

* Ciências Humanas e suas Tecnologias
 
28/05

* Matemática e suas Tecnologias

 

* Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

2º Simulado 

18/09 

* Ciências da Natureza e suas Tecnologias
 
* Ciências Humanas e suas Tecnologias
 
19/09

* Matemática e suas Tecnologias
 
* Linguagens, Códigos e suas Tecnologias
 
 



 Já na segunda palestra do ano, foi a vez do 
publicitário Renato Autílio contar sua história. 
Formado em comunicação social com especiali-
zação em publicidade, propaganda e marketing, e 
extensão acadêmica em promoção, merchandising, 
artes gráficas e visuais pela Faculdade Alcântara 
Machado – SP, conta com uma vasta experiência 
na área de publicidade, propaganda e marketing.
 Dentre suas experiências profissionais e 
projetos realizados, Renato foi o responsável pela 
área de criação do departamento de marketing do 
Banco Bradesco, coordenador de comunicação so-
cial do Projeto Resgate da Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo, sócio fundador da Marktown 
Marketing de Varejo, sócio diretor da NewPress 
Editoração Gráfica e fundador da Gen Propag. 
Talentoso e comprometido, conquistou diversos 
prêmios em sua carreira, dentre os quais: Ma-
rketing Direto pela Associação Brasileira de Ma-
rketing Direto (ABEMD); Melhor Projeto Gráfi-
co pela Aberje; Mídia Segmentada pela Anatec; 
e consecutivos Top de Marketing (segmento da 
saúde) pela entidade Fornecedores Hospitalares. 
 Atualmente, Renato é sócio diretor da 
agência de comunicação e marketing Gen Propag.

Inspirações para o futuro
Palestras com profissionais de sucesso em suas 
áreas de atuação trazem visão abrangente de 

diversas carreiras
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 Desde 2007, a Escola Internacional de Alpha-
ville promove, como uma das atividades da disciplina 
Empreendedorismo e Projeto de Vida, palestras men-
sais com profissionais de destaque em suas áreas de 
atuação, no sentido de oferecer aos seus alunos uma 
perspectiva clara e abrangente sobre o futuro profis-
sional e o mercado de trabalho, e assim legar uma vi-
são o mais plural possível aos jovens sobre as possibi-
lidades e especificidades das mais variadas carreiras.
 Já compareceram à tribuna da Escola In-
ternacional executivos de grandes e médias em-
presas, bem como advogados, médicos, dentistas, 
jornalistas, artistas plásticos, jogadores de futebol, ex-
-deputados, um ex-presidente da República, desig-
ners, arquitetos, o único Lama brasileiro, entre outros.
 Na primeira palestra de 2013, os alu-
nos de Teens 8 e High School conheceram a traje-
tória profissional de dois empreendedores natos, 
os engenheiros Marcelo Marques e Victor Noda.
Formado em Engenharia Mecânica-Aeronáutica pelo 
ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), Marcelo, 
ainda durante a faculdade, montou o seu primeiro negó-
cio: um cursinho pré-vestibular focado em vestibulares 
de alto grau de dificuldade. Após trabalhar em consultoria 
estratégica pela A.T.Kearney durante 5 anos, onde desen-
volveu projetos em mais de 8 países, fez MBA na Kellogg 
School of Management, quando conheceu Victor Noda.
 A amizade com Victor, que é formado em Enge-
nharia Mecânica pela Escola Politécnica da USP, e que 
traz, entre suas experiências profissionais, a atuação por 
5 anos em consultoria estratégica na Booz & Company, 
evoluiu para uma sociedade, que, entre outros negó-
cios, resultou no lançamento da Mobly (www.mobly.
com.br), hoje a maior loja de móveis e decoração on-
line do Brasil – em 14 meses de funcionamento, o site 
recebe 3 milhões de visitas mensais, vende 3 mil pro-
dutos diariamente e conta com 40 mil itens em estoque.



 O sucesso no vestibular, mais do que retratar um 
bom desempenho em um momento específico, ilustra 
com propriedade o nível da formação pedagógica adquiri-
da pelo futuro universitário durante sua trajetória escolar.
 Sendo assim, torna-se extremamente satisfató-
rio aferir o excelente desempenho dos alunos da Escola 
Internacional de Alphaville nos vestibulares de algumas 
das mais conceituadas faculdades do país em 2013, bem 
como em algumas qualificadas universidades estrangeiras.
 A seguir, partilhamos os resultados obtidos pelos 
alunos que concluíram o 3º ano do Ensino Médio (High 
School 3) em 2012 - e aproveitamos para informar os re-
sultados de dois alunos (Thomaz Arruda e Lucas Olivei-
ra), que concluiram o High School em 2011 e ingressaram 
na Faculdade de Direito do Largo do São Francisco (USP).
 

Alunos do High School 3 aprovados no vestibular 2013 
(em ordem alfabética):

Aluna: Alice Moraes Titto
Universidade: Santa Marcelina / PUC / UNIFESP (SISU)
Curso: Medicina / Psicologia / Farmácia e Bioquímica

Aluna: Augusta Boldrin
Universidade: PUC-SP
Curso: Psicologia

Aluna: Bárbara Monteiro     
Universidade: FGV / UFS (Universidade Federal de Sergipe)
Curso: Direito / História

Aluno: Caio Orlandi Balieiro
Universidade: ESPM 
Curso: Administração

Aluna: Daniela Marques Villagra  
Universidade: ESPM 
Curso: Administração

Aluno: Filipe da Cunha Carvalho
Universidade: Boulder University of Colorado / University of 
Oregon / Iowa State University/ University of South Carolina
Curso: School of Business

Aluna: Gabriela Silvério da Rocha
Universidade: FAAP
Curso: Cinema

Aluna: Giulia Pellacani Rocha
Universidade: FAAP
Curso: Cinema

Aluna: Isabela Laranjeira Costard
Universidade: USP / UNICAMP
Curso: Design / Artes Visuais

Aluna: Isabela Bragança
Universidade: FAAP
Curso: Direito

Aluno: Juan Ignácio Aguirre
Universidade: Mauá / Instituto Tecnológico de Buenos Aires
Curso: Engenharia da Computação

Aluna: Lucas Oliveira
Universidade: USP
Curso: Direito

Aluno: Marco Roberto Souto
Universidade: FAAP
Curso: Relações Internacionais

Aluno: Michael Patrick Faricy
Universidade: Mackenzie / Mackenzie/ Anhembi-Morumbi / 
PUC
Curso: Economia / Relações Internacionais / Jornalismo / 
Economia

Aluna: Natália Sena
Universidade: FACAMP / Cásper Líbero
Curso: Relações Internacionais / Jornalismo

Aluno: Renan Aron
Universidade: FAAP
Curso: Administração

Aluno: Ruy Sabó
Universidade: ESPM
Curso: Publicidade e Propaganda

Aluno: Sebástian Arturo Rozo Campos
Universidade: Rio Branco
Curso: Relações Internacionais / Direito

Aluno: Samer Kadri
Universidade: Mackenzie
Curso: Engenharia de Produção

Aluno: Thomaz Arruda
Universidade: USP
Curso: Direito

Aprovados no Vestibular 2013
Ex-alunos da Escola Internacional ingressam 
em universidades brasileiras e estrangeiras
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 A Escola Internacional de Alphaville, den-
tro de seu compromisso de formar cidadãos do 
mundo, cosmopolitas e integrados às mais diversas 
culturas, dá sequência as viagens internacionais exclu-
sivas que já realizou e promove, em 2013, três exce-
lentes oportunidades de intercâmbio para seus alunos.
 Entre os dias 29 de junho e 21 de julho aconte-
cerá um summer camp na cidade da Filadélfia (EUA). 
O intercâmbio também prevê visitas a algumas das 
mais tradicionais universidades norte-americanas.
 Em Nova York, os alunos conhece-
rão: Princeton University, Columbia Universi-
ty, New York University. Já em Boston, as visi-
tas serão em: Yale University, Harvard e MIT.
 No summer camp, que se dará na Universi-
ty of Pennsylvania, os alunos, além de desenvolverem 
a fluência oral e o domínio gramatical em inglês, te-
rão aulas de disciplinas variadas, como: Art & Design, 
Cooking, Dance & Yoga, DJ, Fashion, Film Studies, Fren-
ch Language, Music, Photography, School of English, 
Spanish Language, Video Production & Journalism.
 Já entre 21 de junho e 07 de julho haverá, as-
sim como em 2012, a segunda viagem de intercâm-
bio à Suíça, país que oferece uma das mais favorá-
veis condições em termos de segurança, estrutura 
física da escola, estrutura local para apoio aos estudan-
tes internacionais, excelência acadêmica, bem como 
a fundamental parceria pedagógica na programação.

Viagens Internacionais
Escola Internacional promove intercâmbios para 

EUA, Suíça e Inglaterra em 2013 
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 Os alunos estudarão na Leysin Ameri-
can School, uma escola sediada na cidade de 
Leysin, charmosa e pacata localidade encrava-
da nos Alpes suíços, que oferece atividades no âm-
bito acadêmico, esportivo, cultural e artístico.
 Com uma boa variedade de opções, o inter-
câmbio proporcionará aos alunos participarem de 
cursos de fotografia, design gráfico, francês, música, 
teatro, dança, mídias digitais. Além dessas vertentes, 
os alunos também terão a chance de praticar espor-
tes tradicionais como futebol, tênis e natação, e tam-
bém esportes radicais como parapent, esqui e rafting.
 Além disso, conhecerão as principais cidades 
suíças,  como Vevey, Lucerne, Lausanne, Genebra,   e   
terão um intercâmbio cultural intenso, pois conviverão 
com estudantes  de mais  de  50  nacionalidades  diferentes. 
 Por fim, entre 21 de julho e 05 de agosto, 
uma nova possibilidade de viagem internacional: é 
o intercâmbio para a cidade de Manchester, na In-
glaterra, para participar de um programa promovi-
do pelo clube de futebol inglês Manchester United.
 Além de adquirirem ainda mais fluên-
cia em inglês, os nossos alunos que conhecerão 
pontos turísticos, como o Big Ben, e aprimorarão 
as habilidades na prática do futebol, com direi-
to à disputa de uma partida no mítico estádio Old 
Trafford, que abriga os jogos do Manchester United.
 Vale ressaltar que ao final do programa, 
12 participantes, dentre os jovens de todo o mun-
do que anualmente vivenciam esta experiência (em 
2012, foram 70 nacionalidades diferentes), serão 
convidados a um período de testes no clube inglês.



 Como forma de proporcionar as ferramen-
tas necessárias para um desempenho de alto nível 
e consequente ingresso nas mais conceituadas uni-
versidades brasileiras, a Escola Internacional de 
Alphaville está promovendo palestras sobre a re-
dação no vestibular das principais universidades 
do país, voltadas para os alunos do High School. 
 Ministradas pela professora Paula Miranda 
França, de Português, as palestras trazem informa-
ções relevantes sobre o formato das provas em cada 
universidade, os aspectos levados em consideração 
pelos corretores, como fidelidade ao tema proposto e 
coerência na exposição das ideias, e a associação do 
tema ao conhecimento de mundo do estudante, “pois 
a tendência é, cada vez menos, o saber por si só, e sim 
o que se faz com ele”, observou a professora Paula. 
 “Cada aluno tem uma visão de mundo e 
um sistema de valores próprios, e os vestibulares 
também”, relatou a professora em uma das pales-
tras. “Mas em geral é exigido que o aluno saiba in-
terpretar dados e extrair conclusões implicadas 
nestes dados, utilizando habilidades como análi-
se de texto, comparação e dedução”, completou. 
 A construção personalizada de um jei-
to de pensar é importante, portanto. Mas, como 
fazê-la? Com argumentos, pois os corretores 
das redações costumam considerar a capacida-
de de julgamento crítico do tema apresentado. 
“Isso é o mais difícil: posicionar-se, escolher um 
dos lados propostos e ensaiar propostas cabíveis 
e sustentáveis”, salienta a professora Paula. “A de-
monstração de algum grau de criatividade inte-
lectual, de reflexão própria, é muito valorizada.” 

Alunos do High assistem a palestras 
sobre redação no vestibular
Explanações trazem informações úteis 

para o aluno se preparar para as provas
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 Também é recomendável que o vestibulan-
do tenha em mente que o tema da redação abordará 
algum tema da atualidade. Daí a importância de se 
estar atualizado, de posse de dados e informações de 
conhecimento circulante. “Por isso digo que a reda-
ção é uma construção que vai se desenvolvendo ao 
longo da vida, e depende da diversidade de aprendi-
zado adquirido anteriormente”, observa a docente. 
 Na parte técnica, por assim dizer, o ves-
tibulando precisa apresentar uma ortografia le-
gível, e empregar um vocabulário correto, den-
tro da norma culta de linguagem. Algo que não 
pode acontecer, segundo a professora, é a fuga 
do tema. “Quem fizer isso com certeza leva zero.” 

 Por fim, outras informações relevantes foram 
transmitidas, como o peso da redação na nota final de 
cada uma das universidades:

• Na USP, a redação equivale a 50% da prova de Portu-
guês, e a 16,66% da nota da 2ª fase.

• Na UNICAMP, atualmente a redação representa 50% 
da nota da 1ª fase.

• Na UNIFESP, equivale a 52,63% da prova de Português 
e 28,57% da segunda fase.

• Na UNESP, a redação representa 53,84% da prova de 
português, e 28% da nota da 2ª fase.

• Na PUC, a redação equivale a 25% da nota da prova.



Memórias de um Sargento de Milícias
Manuel Antônio de Almeida

O romance de Manuel Antônio de Almeida, escrito no pe-
ríodo do Romantismo, retrata a vida do Rio de Janei-
ro no início do século XIX e desenvolve pela primei-
ra vez na literatura nacional a figura do malandro.

O Cortiço
Aloísio Azevedo
Tendo como cenário uma habitação coletiva, o romance difunde as 
teses naturalistas, que explicam o comportamento dos personagens 
com base na influência do meio, da raça e do momento histórico.

A Cidade e as Serras
Eça de Queirós
Último romance do escritor português, A Cidade e as Serras só foi 
publicado um ano após sua morte. No livro, Eça compara a vida 
agitada e caótica da cidade de Paris à vida pacata e simples do inte-
rior de Portugal, em Tormes. O protagonista é Jacinto, membro da 
elite portuguesa que vive em Paris, leva um estilo de vida afrance-
sado e enaltece cegamente o progresso urbano e industrial. Um dia, 
porém, ele decide que é a hora de voltar a Tormes, onde conhecerá 
a vida do campo e buscará a síntese entre os dois estilos de vida.

Vidas Secas
Graciliano Ramos
Romance publicado em 1938, retrata a vida miserável de uma fa-
mília de retirantes sertanejos que viajam para fugir da seca. A 
família é composta por Fabiano, sua esposa Vitória e seus filhos 
(cujos nomes não aparecem: são chamados de “Menino mais Ve-
lho” e “Menino mais Novo”). A cachorra Baleia é considerada par-
te da família. O livro é considerado o melhor exemplo na segunda 
fase modernista da literatura brasileira, considerada “regionalis-
ta” por tratar de maneira realista e crítica determinadas terras e 
seus habitantes, tentando entender seus costumes e situação atual.

Dicas de Leitura
A seguir, um resumo de cada uma das obras que compõem 
a lista de leitura obrigatória da FUVEST e Unicamp, fei-
tos pela professora de Português, Paula Miranda França

                                                      High School Newsletter - Edição nº 4 - Maio 2013 - www.escolainternacional.com.br                                           9

Til - José de Alencar
Publicado inicialmente em 1872, José de Alencar docu-
menta neste romance de sua fase regionalista (junto a O 
Gaúcho, O Sertanejo e Tronco do Ipê) o cotidiano numa 
fazenda do interior paulista do século XIX. Berta, tam-
bém conhecida pelo apelido “Til”, é a típica heroína ro-
mântica de alma bondosa que se sacrifica em prol de todos.

Memórias Póstumas de Brás Cubas
Machado de Assis
Ao criar um narrador que resolve contar sua vida de-
pois de morto, Machado de Assis muda radicalmen-
te o panorama da literatura brasileira, além de ex-
por de forma irônica os privilégios da elite da época.

Viagens na Minha Terra
Almeida Garret
A obra foi publicada originalmente em folhetins na Revis-
ta Universal Lisbonense entre 1845 e 1846, sendo editada 
em livro apenas em 1846. Tida como obra única no Ro-
mantismo português por sua estrutura e linguagem ino-
vadoras, Viagens na Minha Terra é um marco para a mo-
derna prosa portuguesa e um importante documento de 
referência para entender a decadência do império português.

Sentimento do Mundo
Carlos Drummond de Andrade
Publicado pela primeira vez em 1940, Sentimento do Mundo 
é a terceira obra de Drummond e reúne 28 poemas. Neste 
livro, o poeta abraça de vez a poesia de cunho social, refle-
tindo o momento de instabilidade e inquietação dos anos que 
antecederam a Segunda Guerra Mundial. Porém, a temática 
do eu (a terra natal, o indivíduo, a família etc.), muito pre-
sente nos seus livros anteriores, ainda aparece com destaque.

Capitães da Areia
Jorge Amado 
O romance, que retrata o cotidiano de um grupo de meninos 
de rua, procura mostrar não apenas os assaltos e as atitudes 
violentas de sua vida bestializada, mas também as aspira-
ções e os pensamentos ingênuos, comuns a qualquer criança.
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Intercâmbio na Austrália proporciona 
rica vivência a alunos do High

Na terra dos cangurus

 Sete alunos da Escola Internacional de Al-
phaville participaram do Summer Program in 
Australia, realizado no início de 2013. Estabelecidos em 
casas de famílias em Gold Coast, os alunos vivenciaram 
um mix de aulas, atividades culturais, esportes e viagens.
 Os benefícios do intercâmbio foram varia-
dos, de acordo com a coordenadora de Relações Insti-
tucionais e Internacionais da Escola Internacional de 
Alphaville, Marilda Bardal, que acompanhou os alunos du-
rante a viagem a este país multicultural que acolhe de ma-
neira calorosa os estrangeiros - para ilustrar, ressalte-se o 
fato de que um a cada quatro australianos nasceu no exterior.
 “Foi uma experiência valiosa! Para muitos deles, foi a 
primeira vez que viajaram para um país diferente sem a pre-
sença dos pais, o que ajudou na questão da autonomia. Além 
disso, a oportunidade de crescimento intelectual e pessoal 
foi ampla, e estimulou aspectos como o aprendizado na con-
vivência com as diferenças, bem como o conhecimento de 
seus limites. Por fim, destaco a oportunidade que tiveram de 
comparar culturas e visualizar a efetiva participação dos aus-
tralianos na construção de um país mais ético, solidário, vol-
tado para sustentabilidade e a preservação do meio ambiente, 
e assim propagar tais condutas no Brasil”, comenta Marilda.
 Dentre as atividades empreendidas pelos alu-
nos e alunas da Escola Internacional na Austrália, desta-
que para as aulas de Inglês e Atualidades no período da 
manhã na Australian International College of Language.
 Além disso, houve a visita à Universidade de Queens-
land, em Brisbane, em que os alunos fizeram um tour com a 
equipe que coordena as admissions e conheceram alguns de-
talhes acerca do processo de ingresso para estudantes interna-
cionais – a Universidade de Queensland ocupa a 65ª posição no 
ranking das melhores do mundo, e recebe, em seu campus, 30 
mil estudantes, dos quais 11 mil originários de outros países.
 Para os alunos, a viagem reverberou aprendizados 
em diversos sentidos. O aluno do High 2 João Pedro Tavares 
diz que a viagem foi “boa”, e destaca “as aulas de surf nas be-
líssimas praias de Gold Coast e a visita ao parque temático”.

 A espanhola Maria Del Carmen Pantín, do High 2, 
ressaltou as aulas de inglês, “que ocorriam durante toda a ma-
nhã”. “Fizemos o teste IELTS, aprendemos termos voltados 
para o inglês comercial e tivemos ainda aulas de atualidades.”
 Também espanhol, o aluno Luis Miguel Ro-
mera, do High 1, salientou que “a viagem foi positi-
va para desenvolver a fluência em inglês”. “Além dis-
so, os australianos são muito prestativos: quando você 
pede uma informação na rua, eles sempre ajudam.”
 Vitória Gomes de Araújo, do High 2, considerou os 
australianos “muito simpáticos”. “A melhor parte foi a con-
vivência com a família, que me acolheu com muito carinho 
e cuidado. Aprendi mais inglês com eles do que nas aulas. 
Eles até me levaram a um parque ecológico onde pude ver 
um enorme canguru selvagem. Outro aspecto é que, por es-
tar sem meus pais, acabei aprendendo a me virar sozinha.”
 Para o aluno Lucas de Souza, do High 2, a ex-
periência trouxe uma “melhora na conversação em in-
glês, e me permitiu conhecer muitos lugares novos, 
como a Ópera House, em Sidney, na qual assisti a uma 
ópera pela primeira vez, chamada The Legend Of Zelda.
 

 

 
 Lucas e Vitória também se aventura-
ram pelo bairro indiano de Sidney, ao qual che-
garam após pegarem um trem - autonomia.
Por sua vez, o aluno Marcel Smelstein, do High 2, salienta que 
“a viagem foi boa para aprender sobre uma cultura nova, e me 
adaptar a ela”. “Mas tenho de confessar que a salsicha de can-
guru não é dos pratos mais saborosos para se experimentar.”
Marcel ainda destaca outro aspecto da viagem: a con-
vivência com estudantes de diversas nacionalida-
des. “Conheci pessoas provenientes da Colômbia, Mé-
xico, Nova Caledônia, Espanha, França, Coreia...”.
 A aluna Fernanda Furlan, do High 1, destaca ter 
sido esta a primeira viagem sem a presença de seus pais. 
“Foi incrível, uma oportunidade única, que fez com que 
me tornasse mais independente. Conhecemos a Austrália 
inteira, e fiz coisas que jamais imaginei fazer, como tirar 
foto com uma cobra e nadar com um tubarão. Além dis-
so, esta experiência fez com que desenvolvesse de manei-
ra tão efetiva meu nível de fluência e escrita em inglês que 
valeu pelos oito anos de cursos que havia feito no Brasil.” 


