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

A professora de Filosofia Talyta Pondé  fala sobre a 
pressão a que os alunos estão submetidos antes do 

vestibular

 Momento que pode definir o futuro, o ves-
tibular gera imensa expectativa e pressão nos es-
tudantes que estão se preparando para ten-
tar buscar uma vaga nas melhores universidades. 
 A fim de refletir sobre o assunto e dar algu-
mas dicas àqueles que, em breve, enfrentarão este 
momento decisivo em suas trajetórias de vida, con-
versamos com a professora de Filosofia Talyta Pon-
dé, que teceu considerações relevantes na prepa-
ração para um bom desempenho no vestibular.
 Segundo a docente, em primeiro lugar é preciso 
identificar se existe alguma ansiedade, e, se for o caso, de 
onde ela vem. “Obviamente, é um momento que gerará 
uma expectativa elevada, por ser uma prova que definirá 
o futuro deles, o 1° passo rumo ao mundo da maturida-
de. O vestibulando precisa ser sincero consigo mesmo e  
analisar se a ansiedade ocorre por conta de uma prepa-
ração inconsistente, ou se  é por alguma dificuldade no 
gerenciamento das emoções em situações de estresse.”
 Caso o aluno perceba que sua insegurança ad-
venha de alguma falha em sua preparação, Talyta su-
gere que ele tente “cobrir todas as pontas”, ou seja, que 
programe uma rotina de estudos detalhada, que abran-
ja os conteúdos em que ele encontre mais dificuldades. 
 Outra sugestão da filósofa é a que o vestibu-
lando tenha válvulas de escape e se distraia com ati-
vidades que lhe dão prazer, sejam elas esportivas, cul-
turais, sociais. “Faça esportes, encontre amigos, vá ao 
cinema... Porque, ao ficar focado somente no vesti-
bular, a chance do nervosismo dominar é grande”, conclui.

Como controlar a ansiedade antes do 
vestibular? 

Dicas para se dar bem no vestibular

1)Procure estudar em lugares tranquilos, se possível 
sem acesso às redes sociais. É fundamental estar
concentrado. 

2) Faça simulados e prova de anos anteriores. O es-
tilo das questões e o nível de dificuldade costuma 
ser o mesmo. Não há como aprender se não praticar. 

3) É muito importante ter lido os livros exigidos, 
pois muitas questões costumam se basear neles. 

4) São recomendadas de 7 a 9 horas de sono 
por noite. Procure dormir e acordar cedo. 

5) Mantenha-se informado: leia jornais e revistas e as-
sista a reportagens sobre o Brasil e o mundo. Questões 
sobre atualidades costumam aparecer com freqüência 
nas provas, além de concorrer para uma boa redação. 

6) Alimente-se bem. Evite comidas pesadas, para ter 
disposição para estudar e se concentrar no dia a dia. 

7) Monte um cronograma para estabelecer o prazo 
do que é preciso estudar. 

8) Separe momentos de lazer. Saia com a família e 
com os amigos. Esquecer um pouco os livros é es-
sencial para não cair no esgotamento físico e mental.

9) Vá conhecer o local da prova, para não se perder, 
saber o melhor modo de chegar e ir mais tranqüilo 
no dia do exame. 

10) Estude antes, mas não na véspera. O último dia deve 
ser dedicado a relaxar e descansar. Se você se preparou 
adequadamente durante o ano, estudar na véspera do 
vestibular pouco adiantará e pode até deixá-lo nervoso.

(Fonte: www.cursinhodapoli.net.br)



                                                      High School Newsletter - Edição nº 5 - Setembro 2013 - www.escolainternacional.com.br                                            2

Viver a História

Estudo do meio leva alunos para 
cidades do Ciclo do Ouro brasileiro

 Como parte do projeto proposto para o High 
School 1, 2 e 3, a Escola Internacional organizou uma 
saída de estudos e levou os alunos a uma inesquecível 
viagem para as históricas cidades de Tiradentes, Ouro 
Preto, Congonhas do Campo e Mariana, em Minas 
Gerais, em uma atividade que visou complementar os 
conteúdos curriculares desenvolvidos em sala de aula 
através de sua verificação prática em situações reais. 
 “Os estudos propostos envolvem, de forma multi 
e interdisciplinar, as disciplinas de História, Geografia, 
Artes, Biologia e Química”, comenta a professora de His-
tória, Marcela Cavallante, que acompanhou os alunos 
durante a viagem. “Em uma mesma oportunidade, foi 
possível desvendar a história e a arquitetura das cidades 
mineiras, relacionando o período áureo da colonização 
com o desenvolvimento do barroco brasileiro, apreciar 
as obras de Aleijadinho (1730-1814) e de outros artistas, 
além de analisar as formações geomorfológicas e a sua im-
portância no desenvolvimento da mineração”, completa.
 Em Tiradentes, os alunos conheceram a 3ª igreja 
com maior quantidade de ouro no Brasil, e vislumbra-
ram um “casario interessante”, segundo Marcela, como 
o Chafariz de São José, que foi o marco do desenvolvi-
mento hidráulico no Brasil. “Foi daí que surgiu, inclu-
sive, a expressão conversa de lavadeira, já que as mu-
lheres que iam pegar água aproveitavam para colocar o 
papo em dia nos arredores do chafariz”, ensina Marcela.

 Já na Trilha de São José, os alunos apren-
deram in loco quais são as características da Mata 
Atlântica e do Cerrado, dois ecossistemas que fa-
zem parte da região. Uma curiosidade: no local exis-
te a 2ª maior concentração de libélulas do mundo.
 Segundo os alunos, a experiência foi ótima. “O 
que mais gostei foi a mistura de aventura com conhe-
cimento. O que estou estudando atualmente em His-
tória é o que vi lá, o que propiciou que conectássemos 
os conhecimentos, e que aprendêssemos observando”, 
comenta a mexicana Samara Minue Mendez Nuñez, 
do High 3. “Também apreciei a visita ao Museu Afro-
-Americano, pois percebi as diferenças no modelo de 
uso de mão de obra escrava no México, baseada na ex-
ploração dos povos indígenas, e no Brasil”, observa.

 De acordo com Giovanna Mascaretti, do High 
1, a viagem foi “interessante, sob muitos aspectos”. 
“Por ser um local histórico, é mais fácil de aprender. 
Gostei muito das trilhas, mas também das minas de 
onde era extraído o ouro”, relata a aluna, que ingres-
sou em 2013 na Escola Internacional. “Como en-
trei na escola recentemente, a viagem fez com que 
me aproximasse dos colegas de sala de aula”, avalia.
 Por sua vez, Caroline Moscati, do High 2, consi-
derou o lugar “muito bonito”. “Foi interessante passear 
pelas minas, pois assim pude entender como era a vida 
dos  escravos naquelas condições. Além disso, as obras de 
Aleijadinho são impressionantes. Não dá para imaginar 
como um cara com deficiência fez tudo aquilo”, conclui.
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Alunos do High se destacam no IX Fórum FAAP 
de Discussão Estudantil

 Os alunos do High School participaram 
com êxito do IX Fórum FAAP de Discussão Es-
tudantil, um evento em que estudantes de esco-
las de São Paulo e de outros estados brasileiros 
“se transformam” em diplomatas e discutem as-
suntos relevantes na agenda internacional, como 
trabalho infantil, guerras, propriedade intelec-
tual, representando países previamente deter-
minados e seguindo os protocolos oficiais - nes-
te ano, a delegação formada por nossos alunos 
representou Estados Unidos e Angola. 

 Acompanhados pelos professores Diogo 
Fernandes (Geografia) e Marcela Cavallante (Histó-
ria), os alunos Guilherme Satiro, Naltalia Costard, 
Agostina Salvatore, Agustina Aguirre, Luiza Lavezzo 
de Carvalho, Ryan Zele, Nicola Vigio, Maria Laura 
Doná Mourão, Flavia Amaral de Sá, Gustavo Gon-
zaga Abdala, Marcelo Santini, Marcel Smesltein, 
Gabriel Capella, Felipe Bruno Elias e Gabriel Pancia 
se prepararam com afinco, deixaram opiniões pes-
soais de lado e absorveram o viés da política externa 
seguida pelos governos norte-americano e angola-
no, alcançando um desempenho louvável durante as 
discussões e redações de documentos oficiais –  tan-
to é que quatro deles ganharam o Martelo de Ouro, 
premiação máxima do evento: Marcel Smesltein, 
Maria Laura Doná Mourão, Flávia Amaral de Sá e 
Nicola Vigio (este, pelo segundo ano consecutivo).

 

Debater os rumos do planeta  
 Para os alunos premiados, a experiência trou-
xe reflexos positivos. Participando pela primeira vez 
do Fórum FAAP, Marcel representou os EUA no Con-
selho de Segurança da ONU, ao lado de Nicola Vigio. 
 “É uma experiência rica, você aprende a ex-
por o seu ponto de vista e a tentar convencer os 
outros, mesmo com todos contra você. Além dis-
so, a visão de mundo se amplia, e você passa a en-
tender de fato o que está acontecendo no mundo.”
 Já de acordo com Nicola, o que fica do Fórum 
FAAP são as amizades duradouras e a chance de me-
lhorar a retórica e o respeito às posições alheias. “Você 
aprende a discutir de forma adulta, e a lidar com pres-
sões e ataques utilizando as estratégias da diplomacia.”

 

 Maria Laura, por sua vez, também defenden-
do os EUA, participou do Conselho do Atlântico Norte 
+ Rússia (OTAN), debatendo o seguinte tema: O Ta-
libã no Afeganistão: A guerra de quarta geração. Para 
ela, que participou pela 3ª vez, o Fórum FAAP pro-
picia diversos aprendizados. “Gosto das discussões, e 
lá é diferente: uma coisa é discutir com colegas, ou-
tra é fazer o mesmo em um ambiente diplomático.”
A aluna Flávia, em sua segunda participação, des-
taca o “ambiente rico e estimulante”. “Lá você co-
nhece pessoas com os mesmos interesses, e tem a 
chance de discutir temas que normalmente não te-
ria, bem como de debater assuntos que refletem 
em todo o mundo. Ano passado, por exemplo, en-
tendi melhor a cultura árabe, e neste ano me apro-
fundei na forma norte-americana de pensar e agir.”
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Intercâmbio na Filadélfia (EUA)
Alunos estudam inglês e visitam universidades 

como MIT e Harvard

 A Escola Internacional de Alphaville deu se-
quência às viagens internacionais exclusivas que re-
aliza e promoveu, entre os dias 21 de julho e 07 de 
agosto, um summer camp na Filadélfia (EUA), seguido 
do University Tour, uma série de visitas a algumas das 
mais tradicionais universidades norte-americanas.
 Em Nova York e Nova Jersey, os alunos 
conheceram as universidades de Princeton, Columbia 
e New York. Já em Boston, as visitas foram à Yale, 
Harvard e MIT.
 No summer camp, além de desenvolverem a 
fluência oral e o domínio gramatical em inglês, os 
alunos tiveram aulas de disciplinas variadas, como: 
Art & Design, Cooking, Dance, DJ, Fashion, Film 
Studies, Music, Photography, School of English, Spa-
nish Language, Video Production and Journalism.
 Sete alunos participaram do intercâmbio: cinco 
do Teens 8 (Laura Narvaes, Maria Vitória Tavares, Isa-
bela Cintra, Carolina Shiguti e Ana Carolina Menezes) e 
dois do High 1 (Marcelo Santini e Maria Luisa Aguilar).
 De acordo com a coordenadora do High 
School, Gláucia Franco, que acompanhou os alu-
nos durante a viagem, no summer camp eles ti-
veram contato com jovens de diferentes nacio-
nalidades. “A experiência acrescentou bastante 
pelo seu caráter cosmopolita, e também por pos-
sibilitar uma grade de disciplinas diferenciadas 
como fotografia, culinária e música”, comenta.
 Após o summer camp, teve início o tour 
por sete das melhores universidades norte-ame-
ricanas, cinco delas integrantes da Ivy League.

 Nas universidades, os alunos participaram 
de palestras informativas, as infosessions, em que 
os responsáveis pelo processo de admissão conver-
sam com os candidatos às vagas, ressaltando as qua-
lidades que levam em consideração no momento de 
definir quem será escolhido.  Além disso, também 
detalham as possibilidades de financiamento para 
quem não tem condições de bancar os estudos.
 Ao final de cada uma dessas infosessions, 
os alunos então foram levados para um tour pe-
las universidades, onde conheceram, acompanha-
dos por um guia especializado (em geral, um ex 
aluno da universidade), as instalações, quartos, bi-
bliotecas, anfiteatros, ginásios e laboratórios de tradi-
cionais instituições de ensino, como Harvard e MIT.
 Pela primeira vez em um dos intercâm-
bios desenvolvidos pela Escola Internacional, o 
aluno Marcelo Santini revela que decidiu par-
ticipar por conta do tour pelas universidades.
 “Pretendo estudar economia nos Estados Uni-
dos e tinha muitas dúvidas sobre o que teria que fazer 
para ser aceito. Nesse sentido, as palestras serviram 
para tirar todas as dúvidas que ainda restavam”, co-
menta Marcelo, que se disse impressionado com a “or-
ganização” de universidades como NYU e Columbia.

 
 

 

 Já a aluna Carolina Shiguti comen-
ta que gostou das visitas às universidades e tam-
bém destaca as palestras como o que mais lhe 
chamou a atenção. “Foram apresentações muito infor-
mativas que ajudam aqueles que querem estudar lá”, diz 
a aluna, que deseja estudar Arquitetura no MIT.
 “Foi uma experiência rica e diversifi
cada”, conclui a coordenadora Gláucia Franco.



 “Treinei muito o inglês e fiz muitas amiza-
des com pessoas de várias nacionalidades, como 
russos e ingleses, o que me permitiu perceber di-
versos sotaques diferentes”, acrescenta Luma.
 Pela segunda vez no intercâmbio, o aluno 
João Pedro Tavares, do High 3, diz que optou por 
repetir a experiência para “rever os amigos” que 
fez em 2012. “Combinei com meus amigos norte-
-americanos e suecos de nos encontrarmos lá”, diz, 
aproveitando para relatar os cursos que fez na Suíça. 

Suíça de braços abertos
Intercâmbio na Suíça oferece diversas 

possibilidades de aprendizado e diversão
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 Pelo segundo ano consecutivo, alunos de 
Teens 6 a High 3 vivenciaram momentos de aprendi-
zado, diversão e interação no intercâmbio para a Su-
íça. Instalados nas aconchegantes dependências da 
Leysin American School, localizada na cidade de Ley-
sin, charmosa e pacata vila encravada nos Alpes suíços, 
os 29 alunos fizeram cursos, praticaram o idioma in-
glês, conheceram diversas cidades e interagiram com 
jovens de todo o mundo (havia cerca de 32 naciona-
lidades diferentes), num valioso intercâmbio cultural.
 “Foi uma viagem maravilhosa! Não houve pro-
blemas de adaptação, pois todos se enturmaram ra-
pidamente”, diz a professora Marilda Bardal, coorde-
nadora de Relações Institucionais e Internacionais da 
Escola Internacional de Alphaville. “A grande vanta-
gem deste intercâmbio é que ele é coordenado não por 
empresários e sim por comprometidos educadores.”
 Para a satisfação dos alunos, extremamen-
te interessados em arte, o intercâmbio proporcionou 
a participação em cursos como: Fotografia, Design 
Gráfico, Francês, Música, Teatro, Dança, Mídias Di-
gitais. Além dessas vertentes, os alunos também tive-
ram a chance de praticar esportes tradicionais como 
futebol, tênis e natação, e  também modalidades ra-
dicais como parapent, esqui e rafting. O detalhe é 
que todas estas atividades são ministradas em inglês. 
 Dentre os passeios realizados, conheceram as 
principais cidades suíças, como Vevey, Lucerne, Lausan-
ne, Genebra, e assistiram ao Festival de Jazz de Montreux, 
que ocorre na cidade de Zermat. Em Genebra, os alunos 
visitaram a sede da ONU (Organização das Nações Uni-
das), onde visitaram por todas as salas de reunião, além de 
terem conhecido a sede da Cruz Vermelha Internacional. 
 Para os alunos, a experiência foi marcante. “Achei 
muito legal, a cidade é bem pequena, fica no meio das mon-
tanhas, e tem um clima muito gostoso”, comenta a aluna 
Luma César, do Teens 7/8, que optou por fazer os cursos 
de Fotografia, Francês, Computer Games Creation e Piano.

 “Fiz Teatro-Musical e Direitos Humanos. 
Nessa disciplina, discutimos sobre as manifestações 
recentes no Brasil, e não tão surpreendentemente os 
alunos de países como Turquia e Suécia já sabiam 
o que tinha acontecido por aqui. Também foi legal 
ver as alunas indianas comentarem sobre a situação 
das mulheres na Índia. Ouvi-las falando é diferen-
te de ler sobre o assunto na internet. Você apren-
de de fato como a vida acontece”, avalia João Pedro.
 Por sua vez, a aluna Fernanda Furlan, do 
High 1, diz que “amou” o intercâmbio. “Fiz os cur-
sos de Fotografia, Direitos Humanos e Inglês, e gos-
tei muito do método de ensino e da pontualidade dos 
suíços. Ainda mais porque todas as matérias eram 
ministradas em inglês. Além disso, foi legal por-
que conheci muitos estrangeiros”, conclui a jovem.



 Nas duas últimas palestras com profissionais de 
destaque em suas áreas de atuação em 2013, referentes à 
disciplina Empreendedorismo e Projeto de Vida, os alunos 
de High School conheceram a trajetória profissional e a vi-
são de mundo do político Floriano Pesaro (www.floriano-
pesaro.com.br) e do jovem empreendedor André Freire.
 Floriano, formado em sociologia pela USP, in-
gressou no universo da política em 2008, ao ser eleito ve-
reador da cidade de São Paulo. Reeleito com 37.780 vo-
tos, em 2012, foi considerado pela ONG Voto Consciente 
o segundo melhor parlamentar do Legislativo paulistano.

 Já na outra palestra, os alunos conversaram 
com André Freire, um profissional que desde jo-
vem segue uma senda de sucesso, num exemplo de 
que é possível empreender em nível pessoal, e as-
sim direcionar a carreira aos rumos que se deseja.
Engenheiro Civil formado pela Escola de Engenha-
ria Mauá e com MBA em Administração pela Fun-
dação Getúlio Vargas - FGV, André complementou 
sua formação acadêmica nos EUA, ao se graduar em 
Executive Development Program na Kellogg School of 
Management - Northwestern University, e em Manag-
ment of People na Insead – Bussiness School of World.
Em meio aos estudos, André amealhou experiências pro-
fissionais em cargos de liderança (presidente, general ma-
nager, board member) em diversas empresas, como Terex 
Corporation, Gilbarco Veeder Root e Estaf Equipamentos.
Recentemente, André assumiu a presidência da consulto-
ria Odgers Berndtson, que está entre as 5 principais empre-
sas globais de seleção de executivos de alto nível, com 58 
escritórios em 35 países, envolvendo mais de 350 sócios. 
 Durante a entrevista, André abordou diver-
sos temas, e, dentre eles, falou sobre o que as empresas 
buscam nos candidatos. “Eu, como caçador de talentos, 
posso dizer que o mercado busca, acima de tudo, aquele 
‘brilho nos olhos’. Se falo com você durante dois minu-
tos, percebo se há ou não esse brilho. Daí a importância 
de olhar nos olhos de seu interlocutor durante uma en-
trevista de emprego, de ser assertivo, mostrar energia.”
 Além disso, o headhunter avaliou a impor-
tância de se cursar uma faculdade de renome, como 
forma de potencializar futuras oportunidades profis-
sionais. “Cursar uma faculdade ‘boa’ é um fator de de-
sempate quando se tem dois candidatos com as mes-
mas qualificações em uma entrevista de emprego.”

Palestras
Alunos assistem a duas palestras: uma sobre o 

universo da política e outra sobre como fomentar 
em si o espírito empreendedor
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 Servidor público desde 1995, exerceu importantes fun-
ções nas três esferas de governo. Em Brasília, foi subchefe para 
assuntos parlamentares da Casa Civil da Presidência da Repúbli-
ca. No Ministério da Educação, em 1999, foi diretor de Projetos 
da Secretaria de Educação Superior, quando criou e implantou 
o Programa de Financiamento Estudantil (FIES), que substi-
tuiu o Programa Brasileiro de Crédito Educativo (CREDUC).
 Foi uma excelente oportunidade para nossos alu-
nos conhecerem com mais detalhes as atribuições e os de-
safios que envolvem a carreira política, já que Floriano falou 
com desenvoltura sobre a rotina de um político. “O maior 
desafio de minha vida foi quando trabalhei na Prefeitura 
de São Paulo, uma cidade que tem dois mundos, um mui-
to rico e outro muito pobre. Trabalhei muito para diminuir 
a distância entre as famílias mais ricas e as mais pobres.”
Além disso, discorreu sobre variados assuntos, como as mani-
festações de junho ocorridas em todo o Brasil, e sobre a cor-
rupção.  “A corrupção não acontece somente lá dentro, mas 
também nos pequenos ilícitos que promovemos no dia a dia: 
parar o carro sobre a faixa de pedestre, falsificar a carteira de 
estudante... Faça você a mudança que quer no mundo. A so-
ciedade brasileira é muito corrupta. É aquela história da Lei de 
Gerson, de levar vantagem em tudo. O político nada mais é do 
que o espelho da sociedade. Nas minhas duas eleições, senti isso. 

Fiz uma campanha ideológica, intelectual, e as pessoas rea-
giam perguntando o que ganhariam se votassem  em mim”.



 Os alunos do High School alcançaram ex-
celentes resultados nas olimpíadas científicas das 
quais participaram em 2013. Na entrevista a seguir, 
o professor de Física, William Motomitsu, que auxi-
liou na preparação, avalia o desempenho dos alunos:

 

Como você avalia a participação dos alu
nos nestas competições estudantis?
Avalio super positivamente. Os alunos se sentiram con-
fiantes e foram prestar as provas, consideradas de nível 
médio a difícil. Mencionando alguns dados estatísticos, 
na Olimpíada Brasileira de Física, tivemos 26 alunos 
participantes (de T8 e High). Conseguimos classificar 
12 alunos para a segunda fase e 2 alunos para a ter-
ceira e última fase. No caso da Olimpíada Brasileira 
de Astronomia e Astronáutica, tivemos a participa-
ção, em fase única, de 21 alunos de High, sendo dois 
medalhistas: um de ouro e outro de prata. No ano que 
vem, 2014, faremos novas participações nas Olim-
píadas Científicas, com aulas regulares de prepara-
ção e incentivo, e já temos vários novos interessados.
 

Conhecimento comprovado
Professor de Física, William Motomistu fala sobre o 
desempenho dos alunos nas olimpíadas científicas 

realizadas neste ano.
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Em que sentido é importante para um es-
tudante participar de eventos como estes?
A participação em Olimpíadas Científicas (como a 
de Física ou a de Astronomia) propicia ao aluno uma 
outra visão em relação às situações adversas que uma 
prova externa pode provocar. Algumas habilidades 
poderão ser desenvolvidas, como: criatividade para 
criar soluções para problemas propostos; desenvolvi-
mento de raciocínio lógico; escrita de respostas para 
questões analíticas; administração da tensão provo-
cada por uma prova; interesse em desenvolver-se na 
área científica em nível profissional. Soma-se a isso a 
possibilidade de passar às fases seguintes dessas com-
petições e ganhar certificados de participação ou me-
dalhas, já que instituições estrangeiras costumam 
dar crédito e importância para conquistas desse tipo.



 Após concluir o High School na Escola In-
ternacional de Alphaville em 2005, Laryssa Hon-
da tinha um objetivo claro em sua mente: ingres-
sar em uma conceituada faculdade de Engenharia. 
Depois de prestar o vestibular e não ser aprovada, 
acabou por reavaliar aquilo que planejava para seu 
futuro e então decidiu que seguiria a carreira de Me-
dicina. Ingressou na UNIFESP e formou-se em 2012. 
 Decidiu não fazer a residência em 2013, “pois 
depois de estudar tanto, precisava de um período ‘sa-
bático’ para descansar a cabeça”. “Estou em dúvida se 
ano que vem faço residência em Oftalmologia ou Ci-
rurgia, ou se vou estudar fora. O problema, nesse caso, 
é a revalidação dos estudos, a adequação dos conteú-
dos que aprendi aqui com os de fora. Também penso 
em participar do programa Ciências sem Fronteira, que 
oferece oportunidades em países como EUA e Ho-
landa, e cuja ênfase é na parte de pesquisa”, comenta.
 Laryssa, que trabalha com clínica médi-
ca, atende em um consultório particular. “Tra-
balho com Medicina Ocupacional, especialida-
de que previne agravos na rotina de trabalho.”
Sobre seu dia a dia, diz estar satisfeita, porém ressalta 
que “a medicina não é muito humana, tanto na relação 
com outros profissionais, que muitas vezes se deixam 
levar pela vaidade ou frieza, como com os pacientes: 
alguns são agressivos, outros te responsabilizam pela 
doença que têm, e a maioria quer uma cura mágica.”

Ex alunos em foco

Formada em Medicina pela UNIFESP, Laryssa 
Honda fala sobre sua trajetória acadêmica e 

profissional após se formar no High School da 
Escola Internacional de Alphaville
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 Laryssa ressalta que, para encarar a facul-
dade de medicina é preciso resistência, tanto física 
quanto emocional. “Você estuda seis anos, depois 
há mais dois anos de residência com uma bolsa de 
R$ 2.900,00 pelo período de 60 horas por semana. 
Além disso, você terá que dedicar boa parte de sua 
juventude para conseguir. Entretanto, depois que 
você se forma, o retorno financeiro costuma ser rá-
pido”, observa a ex aluna da Escola Internacional.
 Em relação à faculdade, ela ressalta que na 
UNIFESP, “apesar de alguns problemas estruturais, 
no geral a formação oferecida é muito abrangente.” 

 Laryssa também falou da influência, em 
sua formação, dos anos que estudou na Escola 
Internacional de Alphaville. “Foi muito importan-
te vir para cá. O fato de ser uma escola em pe-
ríodo integral é excelente para se desenvolver as 
habilidades de forma mais aprofundada. O inglês 
também é muito forte e me auxiliou na leitura de 
artigos científicos e na participação de congres-
sos. E os professores sempre estavam dispostos 
a ajudar, tirar dúvidas, oferecer material extra, 
além de terem  deixado importantes marcas em 
minha vida, tanto como docentes, quanto como 
pessoas.”
 Por fim, Laryssa dá uma dica para 
aqueles que desejam entrar na faculdade as-
sim que terminarem o Ensino Médio. “Não 
digo para abdicarem das diversões, mas pro
curem levar uma vida mais controlada.”

Na foto, Laryssa reencontra Marilda Bardal, que era a 
coordenadora do High School quando ela estudava na 
escola



 Dezessete alunos da Escola Internacional de Al-
phaville participaram do  intercâmbio Learn English and 
play football, na Inglaterra, onde vivenciaram atividades 
que melhoraram as habilidades em inglês e promoveram a 
prática do futebol. “Os alunos aprenderam, praticaram es-
portes, fizeram amizades e aproveitaram uma experiência 
completamente nova e satisfatória”, diz a coordenadora de 
Relações Internacionais e Institucionais, Marilda Bardal, 
que acompanhou os alunos durante a viagem, uma par-
ceria da escola com o Manchester United Soccer Schools. 
 “Foi um intercâmbio multicultural, já que os 
alunos conviveram com 166 estudantes de mais de 35 
nacionalidades diferentes”, especifica Marilda. “Eles to-
mavam café da manhã e tinham treino até às 12 horas. 
Depois do almoço, faziam aulas de inglês. Além dis-
so, conhecemos o estádio do Manchester United, Old 
Trafford, e fomos dois dias a Londres, onde passeamos 
no rio Tâmisa, vimos o London Eye e o Big Ben, e visi-
tamos o estúdio do Harry Potter”, completa Marilda.
 Para os alunos, a experiência foi impactante. An-
dré Meira, do High 1, diz: “Gostei muito de lá, o treino de 
futebol é bem forte. Também conheci a cidade e pratiquei 
bastante o inglês, tanto na conversação quanto na escri-
ta, já que tínhamos, como uma das tarefas, que fazer um 
diário relatando aquilo que estávamos vivendo e vendo”, 
diz André, que conta ter feito amizade com estudantes 
de diversas nacionalidades: “Conheci russos, japoneses, 
chineses, italianos, mexicanos, holandeses...”, completa.
 Já de acordo com o aluno Gabriel Coelho, do 
Teens 7/8, a maneira de treinar em Manchester é “ina-
creditável”. “Treinávamos seis horas por dia, o que aju-
dou a desenvolver meu futebol, pois senti que melho-
rei nos fundamentos e que estou com mais confiança 
para jogar”, diz Gabriel. “Além disso, tínhamos de es-
tar atentos à prática do inglês, pois se falássemos nos-
so próprio idioma durante o treinamento, o casti-
go era dar duas voltas no campo...”, diverte-se. 

Learn English and Play Football
Alunos estudam inglês e treinam no Manchester United
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 A proposta de levar os alunos para vi-
vências internacionais vem ao encontro dos ob-
jetivos da Escola Internacional, como o apri-
moramento do idioma, o conhecimento de 
outras culturas e o crescimento pessoal dos jovens.

 Segundo Marilda, a viagem teve todos os be-
nefícios de um intercâmbio, pois os jovens ficaram 
em casas de família e conheceram a cultura e a vida 
na Terra da Rainha. “Este não foi só um momento 
para melhorar o inglês e adquirir experiência. Tam-
bém contribuiu para o amadurecimento, desenvol-
vimento e valorização do aluno”, diz, ressaltando a 
importância do convívio com alunos estrangeiros, 
com outras realidades e o respeito às diferenças.
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Alunos da Escola Internacional de Alphaville 
visitam o Sítio Agar e a Casa Maria Maia e 

formalizam doações

Solidariedade

 A Escola Internacional de Alphaville têm, 
entre suas ações de caráter social, a doação de va-
lores em dinheiro e mantimentos arrecadados du-
rante sua Festa Junina Beneficente para o Sítio Agar, 
instituição que há exatos 20 anos abriga crianças por-
tadoras do vírus HIV ou afastadas de suas famílias. 
Acompanhadas das coordenadoras Marilda Bardal (Re-
lações Institucionais e Internacionais) e Glaucia Fran-
co (High School),  as alunas de Teens 8 e High Scho-
ol 1 e 2 Victória Gomes, Luiza Lavezzo, Maria Luisa 
Aguilar, Isabela Carvalho, Jeannie Kuhn e Carolina 
Shiguti visitaram as dependências, conhecerem a es-
trutura e interagiram com alguns moradores da casa.
 A ocasião serviu também para que fos-
se formalizada a entrega do total em espécie (R$ 
30.467,45) e mantimentos (2.500 copos de água mi-
neral, 2.000 unidades de suco Juxx de 200ml., 107 li-
tros de leite integral Longa Vida e 16 quilos de alimen-
tos não perecíveis), saldo resultante da Festa Junina.
 De acordo com o fundador do Sítio Agar, o mis-
sionário holandês Irmão Antonius Van Noije, o auxílio 
chegou em momento providencial. “Será muito importan-
te para a manutenção de nossos serviços. Neste mês, por 
exemplo, estávamos com um déficit de 20 mil reais. Agora 
teremos 10 mil sobrando para nossas crianças”, comentou.
 Coordenadora do Sítio Agar, Maura também 
agradeceu a doação, por meio de um emocionado e-
-mail enviado à coordenadora Marilda. “No momento 
estou lhe enviando este agradecimento, poucas palavras 
para um gesto tão abençoado. Se fosse possível beija-
ria todos que contribuíram para esta festa com renda 
em prol do Sítio. Na impossibilidade dos beijos, segue 
o nosso pedido a Deus para que abençoe e proteja ain-
da mais a todos. E agradecemos por Ele ter coloca-
do pessoas maravilhosas na vida de nossas crianças.”

Doação à Casa Maria Maia

 Em outra ação de caráter social, os alu-
nos de Teens 8 e High 1 e 2 Juliana Lima, Anna 
Carolina Menezes, Maria Caroline Moscati, 
Natália Costard, Julia Barna Hispagnol e Gus-
tavo Abdala, desta vez acompanhados pela co-
ordenadora Glaucia Franco, o professor de 
Esportes Leandro Coutinho e o colaborador 
Maurício Duarte, visitaram a Casa Maria Maia.

 Os alunos da escola passearam pelas de-
pendências dessa associação filantrópica, funda-
da em 1987 pela família Maia, que presta atendi-
mento a crianças, jovens e adultos com doenças 
neurológicas graves, em regime de abrigo e am-
bulatório, e realizaram a entrega de 600 pacotes de 
fraldas descartáveis à instituição, arrecadados pe-
los alunos de Teens e High durantes o Interclasses.
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Acontece

VII Campeonato de Esportes entre Escolas de 
Educação Internacional

A Escola Internacional de Alphaville promove, nos dias 
28 e 29 de setembro, o VII Campeonato de Esportes entre 
Escolas de Educação Internacional. Em dois dias de com-
petição, cerca de 400 estudantes de 8 escolas disputarão 
as seguintes modalidades: Futsal, Vôlei, Basquete, Han-
debol e Tênis de Mesa. As seguintes escolas de educação 
internacional confirmaram participação: Colégio Sidarta, 
Escola Suíço Brasileira de São Paulo, Colégio Miguel de 
Cervantes, Colégio Humboldt,  Escola do Futuro, St. Fran-
cis College, St. Nicholas School, Cidade Jardim Play Pen e 
Escola Internacional de Alphaville. De acordo com o coor-
denador de Esportes, professor Paulo Faria, o evento tem 
como objetivo a “integração entre alunos e escolas através 
das boas práticas esportivas e da competição saudável”. 

IV Festival Literário

Acontece, no próximo dia 26 de outubro, a 4ª edi-
ção do Festival Literário da Escola Internacional. 
Com atividades que envolvem alunos de Teens e 
High School, contará com diversas oficinas, realiza-
das durante a Semana Literária, que ocorre nos dias 
que antecedem o festival. Estão previstas sessões de 
mímicas e narrativas baseadas nos filmes mudos de 
Charles Chaplin, um baile medieval em homena-
gem a Shakespeare, e um sarau em celebração aos 
100 anos do nascimento de Vinícius de Moraes, en-
tre outras atrações. Já no sábado, haverá exposições, 
apresentações para os pais, oficinas, e muito mais!

ENEM 2013

Acontece

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) acontece nos 
dias 26 e 27 de outubro. Criado em 1998, o ENEM tem o ob-
jetivo de avaliar o desempenho do estudante ao fim da esco-
laridade básica. Podem participar do exame alunos que estão 
concluindo ou que já concluíram o ensino médio em anos 
anteriores. O Enem é utilizado como critério de seleção para 
os estudantes que pretendem concorrer a uma bolsa no Pro-
grama Universidade para Todos (ProUni). Além disso, cerca 
de 500 universidades já usam o resultado do exame como 
critério de seleção para o ingresso no ensino superior, seja 
complementando ou substituindo o vestibular.  Como forma 
de preparar seus alunos para o exame, a Escola Internacional 
promoveu duas aplicações de simulados do ENEM, uma em 
maio e outra em setembro, que fizeram parte de uma parce-
ria com a Geekie, empresa de tecnologia aliada à educação.

Estão abertas as inscrições para os exames da Universidade de 
Cambridge, a serem realizados nas dependências Escola In-
ternacional de Alphaville, nos meses de novembro e dezem-
bro de 2013. Os certificados concedidos pela Universidade de 
Cambridge são respeitados e reconhecidos mundialmente e 
simbolizam a inserção em um contexto de integração linguís-
tica e cultural. Vale citar que a Escola Internacional tornou-se, 
em 2010, Centro Preparatório e Sede de Aplicação dos exames 
de Cambridge ESOL. As datas das provas são as seguintes: 
Starters, Movers e Flyers: 09/11/2013; KET e PET: 
23/11/2013; e FCE e CAE: 30/11/2013. Também estão aber-
tas as inscrições para o Exame DELE - Diploma de Es-
pañol como Lengua Extranjera, cujas provas acontecem nos 
dias 22 e 23/11, também nas dependências da Escola In-
ternacional, já que desde 2011 a escola ganhou o direito de 
ser uma das sedes oficiais de aplicação da avaliação.

Exames de Cambridge e DELE - 2013



                                                      High School Newsletter - Edição nº 5 - Setembro 2013 - www.escolainternacional.com.br                                          12

Dicas Culturais
Natália Costard, aluna do High 1, e Manuella 

Frattini, do High 2, selecionaram duas dicas de 
cultura: a exposição de quadros de Lucien Freud e 
o lançamento do mais recente trabalho do músico 

Cícero Rosa. 

De apartamento novo

 Cícero Rosa, com apenas 27 anos e 
nascido no Rio de Janeiro, vem desde 2011, 
com o lançamento de seu primeiro disco solo 
Canções de Apartamento, adquirindo papel 
de grande importância na música nacional 
brasileira. Após dois anos sem apresentar ne-
nhuma nova obra, no dia 04 de setembro, re-
afirmou suas capacidades no ramo, com a 
estréia de seu novo e original disco Sábado. 
 

 Perpetua-se em solo brasileiro a equi-
vocada idéia de que há tempos não se pro-
duzem boas músicas puramente nativas. Po-
rém, artistas como Cícero são provas vivas de 
que o século XXI ainda é digno de incríveis 
criações como as de nosso recente passado. 
 No dia 26 de outubro, Cícero realizará 
uma pequena performance no Sesc Pompéia, 
em SP, com um repertório musical influen-
ciado por renomados artistas como o compo-
sitor Tom Jobim e a banda Los Hermanos. Em 
shows anteriores, Cícero não deixou a dese-
jar, com um caráter calmo e encantador, cati-
vou seu público, e é de se esperar que realize 
o mesmo nas apresentações que estão por vir. 

Freud-se

 Pela primeira vez, o Museu de Arte de 
São Paulo (MASP) traz para seu brilhante acer-
vo uma exposição de um artista do pós-guerra: 
Lucian Freud, um gravurista reconhecido pela 
criação de obras com capacidade sentimental-
-psicológica exacerbada, e ninguém menos que 
neto do pai da psicanálise, Sigmund Freud. 

 

 Pode-se perceber em suas pintu-
ras um traço de influência dos pensamen-
tos de seu avô, especialmente através das 
obras em que este retrata o individuo ou um 
grupo de indivíduos se relacionando. Suas 
obras atingem essencialmente o inconscien-
te, tornando, a partir deste ponto, possível 
um olhar crítico voltado para a psicanálise.
 A mostra teve inicio no dia 28 de 
junho e chegará ao fim em 13 de outu-
bro. Esta é uma ótima oportunidade para 
não apenas entrar em contato com a arte 
contemporânea, mas, também, compre-
ender melhor os conceitos psicanalíticos. 

Manuela Frattini              Natália Costard


