
                                High School Newsletter           Edição nº 6- Junho 2014

                                                       High School Newsletter - Edição nº 6 - Junho 2014 - www.escolainternacional.com.br                                     1   

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

Leonardo Buzzetto se prepara para o curso de Engenha-
ria Química na Universidade de Minessota (Matéria do 
jornalista Guilherme Soares Dias, publicada no site do jor-
nal O Estado de São Paulo / Foto: Sérgio Castro - Estadão)

 Dois anos de dedicação e preparação renderam a 
aprovação em seis universidades norte-americanas para 
o estudante Leonardo Buzzetto, de 18 anos. Ele concluiu 
o ensino médio em 2013 na Escola Internacional de Al-
phaville e vai ingressar em Engenharia Química na Uni-
versidade de Minnesota - a escolhida entre as instituições 
em que foi aprovado. As aulas nos Estados Unidos só co-
meçam em setembro, mas Leonardo já estuda cálculo e 
alemão, adiantando lições que terá durante a graduação.
 Entre as universidades que ele passou estão as 
de: Minnesota, Ohio, State University, Iowa State, Arizona 
State, North Carolina State e Texas-Austin. Leonardo tam-
bém prestou vestibular para a para a Universidade de São 
Paulo (USP) e Universidade Estadual de Campinas (Uni-
camp), mas desistiu de fazer as segundas fases da prova, 
pois já estava aprovado em Minessota e queria estudar 
lá. “Escolhi pela estrutura que oferece, pela bolsa de es-
tudos que me foi concedida e pela excelência acadêmica 
que a coloca no 4° lugar do ranking americano e no top 
50 do ranking mundial de engenharia química”, afirma.
 O estudante chegou a visitar a universida-
de no ano passado e conheceu a estrutura que vai 
abrigá-lo pelos próximos quatro anos. As aulas co-
meçam em 1 de setembro e ele embarca para os Es-
tados Unidos no dia 14 de agosto. Uma semana antes 
do início da graduação, Leonardo vai passar por uma 
integração oferecida para estudantes estrangeiros.

Após passar em seis universidades 
americanas, ex-aluno da Escola adianta 

estudos 

 O estudante começou a se preparar no se-
gundo ano do ensino médio. Na época, ele iniciou a 
pesquisa das universidades de interesse, a organizar 
o histórico escolar e a checar as provas de admissão. 
“É preciso saber se é isso mesmo o que você quer e 
se está disposto a viver tanto tempo longe. Depois, é 
escolher o caminho e se dedicar para isso”, diz. O Es-
tadão.edu mostrou a preparação de Leonardo e de 
outros alunos brasileiros que tentavam ingressar em 
universidades estrangeiras em outubro do ano passado.
 Depois de dois anos de esforços para entrar 
na faculdade e agora aprovado seria natural que o es-
tudante descansasse, mas Leonardo já se prepara para 
a graduação. “Terei aulas de alemão como língua es-
trangeira na faculdade e estou fazendo aulas três ve-
zes por semana para ter nível melhor quando chegar 
lá. Além disso, estou adiantando algumas matérias 
de cálculo, que terei no primeiro semestre”, conta.
 A mudança de país não assusta o estudante. 
“Sei que vai ser uma grande transformação, mas sem-
pre gostei de ter independência. É uma boa oportu-
nidade de conseguir isso. Não estou com medo, mas 
estou bem ansioso. Será bem positivo para mim”, consi-
dera. Depois dos quatro anos de graduação, Leonardo 
pretende voltar ao Brasil, mas não descarta permanecer 
nos Estados Unidos. “Meu visto inicial é de cinco anos, 
mas se conseguir estágio posso ficar mais”, pondera.

Acima, Leonardo Buzzetto explica, em encon-
tro realizado no Teatro Escola Internacional 
de Alphaville, como se deu sua preparação 

para ser admitido em seis universidades 
norte-americanas
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Alunos participam de 
IV Fórum da Internet no Brasil

Evento promovido pela SaferNet em São Paulo 
aprofundou debate sobre governança da Internet

 Nove alunos do High School (Ensino Médio) e 
do Teens 8/8 (9º ano do Ensino Fundamental) da Esco-
la Internacional de Alphaville participaram do IV Fó-
rum da Internet no Brasil, em 24 de abril, em São Paulo. 
 Julia Moraes, Pedro Maia, Nicole Ramos, 
Roberta Peralta, Natalia Costard, Gustavo Abdala, 
Cristiana Salibi, Dulce Lacerda e Gabriela Borghe-
ti debateram sobre como tornar a internet um es-
paço melhor, tema que permeou as discussões so-
bre o Dia Mundial da Internet Segura, celebrado em 
11 de fevereiro. O evento aconteceu na semana da 
aprovação do Marco Civil da Internet no Senado.
 Para a aluna Julia Moraes, do Teens 8/8, par-
ticipar do fórum foi uma experiência muito positiva. 
“Aprendi a lidar com diferentes culturas e, além disso, 
percebi que me ajudou na articulação, no modo de me 
expressar, na postura ao falar em público”, explica Ju-
lia, que se destacou em uma discussão sobre a falta de 
acesso à Internet em alguns estados brasileiros. “Tam-
bém foi positivo para que eu definir ainda mais a car-
reira que pretendo seguir, na área de comunicação”.
 Já o aluno Gustavo Abdala destacou alguns deba-
tes que pôde assistir, como o que reuniu o rapper Gogh 
e a jornalista Nana Queiroz, idealizadora da campanha 
Eu não mereço ser estuprada. “Foi muito agradável e 
instrutivo, entendi outras realidades e percebi que nem 
toda cidade de São Paulo é essa megalópole que parece 
ser, há muitas diferenças sociais e realidades distintas. É 
sempre bom ouvir e conhecer outros pontos de vista.”
 “Além de ser um tema atual, é um tema mui-
to vigente no dia a dia desse jovem. A internet é uma 
ferramenta imprescindível e é importante que ele 
reflita sobre o seu uso, o que ele pode publicar ou 
não na rede, ou seja, como usá-la da melhor manei-
ra”, afirma Glaucia Franco, coordenadora do High 
School da Escola Internacional de Alphaville. 

 Realizado pela SaferNet com apoio da GVT, o 
Fórum teve a finalidade de ser um espaço aberto para 
discussões acerca dos desafios atuais e futuros da In-
ternet, como, por exemplo, inovação e empreendedo-
rismo; segurança e privacidade; internet e legislação 
e princípios e governança para a internet mundial. A 
ONG se notabiliza por realizar mobilizações de ado-
lescentes e jovens para que possam participar ativa-
mente deste debate e da construção de campanhas de 
promoção do uso responsável e cidadão da Internet.
 É válido destacar que o convite para participa-
rem desse evento deu-se após nossos alunos terem tido 
um desempenho brilhante em um debate com estudan-
tes portugueses ocorrido em março, como parte das ati-
vidades concernentes ao Dia da Internet Segura. Onze 
alunos de Teens e High School da Escola Internacional 
de Alphaville participaram de uma videoconferência, 
via hang out, com alunos da Escola Secundária do Agru-
pamento de Escolas Finisterra-Cantanhede, em Portugal. 
 No debate, que contou com a intermediação de 
Rodrigo Nemj, da ONG Safernet, e de Fernando Campos, 
representante do Ministério da Educação de Portugal, e 
que foi acompanhado pela coordenadora do High School 
Glaucia Franco, foram abordadas diversas questões rele-
vantes sobre segurança na Internet, como a privacidade 
nas redes sociais e a Deepweb, espécie de Internet paralela.
 “A Deepweb tanto ajudou os manifestantes da 
Primavera Árabe a se rebelarem contra regimes dita-
toriais no Egito e na Síria, quanto permite que crimes 
como canibalismo, contratação de matadores de alu-
guel, tráfico de pessoas e de drogas, aconteçam. Por 
isso é preciso debater com cuidado para descobrir 
como controlá-la sem censurá-la”, analisaram os alu-
nos da Escola Internacional, que foram preparados para 
o debate pela professora de Filosofia, Talyta Pondé.
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Alunos se destacam neste evento que simula 
comitês da ONU

 Os alunos do High School 1, 2 e 3 da Escola 
Internacional de Alphaville participaram do X Fó-
rum FAAP de Discussão Estudantil , evento realizado 
anualmente pela Fundação Armando Álvares Pente-
ado (FAAP), que consiste em uma simulação dos 
comitês da ONU (Organização das Nações Unidas). 
 Nesse evento, 13 de nossos alunos, junto a 
estudantes de diversas escolas de todo o Brasil, atu-
aram como verdadeiros diplomatas (também como 
jornalistas, no caso dos integrantes do Comitê de Co-
municação, e como senadores, na simulação do Se-
nado Estadunidense), debatendo temas de relevância 
mundial, tais como desenvolvimento econômico, 
mudanças climáticas, guerras civis e terrorismo. 
 A participação dos alunos no Fórum 
FAAP é optativa e os interessados em participar 
desse projeto realizaram suas inscrições e pre-
parações com os professores Marcela Cavallan-
te (História) e Diogo Fernandes (Geografia). 
Em 2014, a delegação da Escola Internacional de 
Alphaville representou os seguintes países: Gus-
tavo Abdala (High 3) e Roberta Peralta (High 1) 
defenderam os interesses da Hungria nos comitês 
DSI e UNWSC; André Wilson (High 1) e Marce-
lo Santini (High 2) encamparam as políticas do 
Equador nos comitês DSI e ACNUR; Natalia Cos-
tard, Gabriel Pancia, Jéssica Smelstein e Juliana 
Lima deram voz aos discursos e anseios de Ruan-
da nos comitês ACNUR, UA e CSNU; Luiza La-
vezzo de Carvalho (High 2) participou do comitê 
UNODC e Natalia Moreira (High 1) do comitê da 
FIFA; Ryan Zele (High 2) incorporou o papel do 
senador norte-americano Henry Read no comitê 
SSCI; e por fim, as alunas Agustina Aguirre (High 
2) e Vitória Araújo atuaram como jornalistas do 
tradicional jornal francês Le Monde Diplomatique. 

Fórum FAAP premia 
‘diplomatas’ da Internacional

Diplomacia internacional
 O Fórum permite que os alunos vivenciem a 
experiência diplomática por completo: durante qua-
tro dias eles defendem os interesses dos países que 
representam, e devem, na medida do possível, ser 
fieis (e para tanto absorver) a real política externa 
que usualmente os governos dessas nações seguem. 
 Além disso, aprendem a gerenciar crises, 
fazer acordos e entrar em consensos, redigir do-
cumentos oficiais, seguir protocolos, discursar pe-
rante uma plateia por vezes hostil e defender suas 
ideias com argumentos plausíveis e convincentes.
Todos os alunos da escola tiveram ótimo desem-
penho, e três deles foram premiados. Ryan Zele 
e Natália Costard foram agraciados com o Mar-
telinho de Ouro, premiação máxima do fórum, e 
Gustavo Abdala ganhou uma Menção Honrosa. 
 “Meu comitê debatia a questão dos refugia-
dos palestinos e, teoricamente, não teria nada para 
dizer. Mas usei como exemplo o genocídio ocorri-
do em Ruanda em 1994 e o consequente movimento 
de refugiados gerado por aquele terrível conflito que 
causou a morte de 800 mil pessoas em um perío-
do de três meses, e argumentei: vocês deixaram que 
acontecesse em meu país e vão deixar que aconteça 
de novo?”, conta Natália Costard, que participou pela 
segunda vez do Fórum FAAP. “Ano passado estava 
mais nervosa e tive menos tempo de me preparar.” 

 Natália enumera o que aprendeu ao parti-
cipar do evento: “São inúmeros os benefícios: você 
aprende a pesquisar em fontes oficiais, como no 
site da ONU, para buscar outro tipo de informa-
ção. Além disso, ganha-se na oratória, na intera-
ção com os outros estudantes e ao aprendermos 
como se redigem documentos oficiais”, completa.
 O alunos Gustavo Abdala, por sua vez, comen-
ta que seu comitê foi bastante “conflituoso”. “Havia um 
debate ferrenho entre os representantes de Irã e Israel. 
Muitos também não foram muito fieis à política exter-
na ‘real’, já que o Paquistão fez um acordo com a Ín-
dia e ambos abriram mão da região da Caxemira e os 
EUA fizeram um acordo com o Taleban...”, diz o aluno, 
que se esmerou na preparação para o fórum. “Eu e a 
Roberta aprendemos a falar ‘Hungria’ em húngaro.” 
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Escola oferece simulados do ENEM

Iniciativa integra parceria firmada com a Geekie 
– Inteligência a Serviço da Educação

 A Escola Internacional de Alphavil-
le firmou, em 2013, uma parceria com a Ge-
ekie – Inteligência a Serviço da Educação (www.
geekie.com.br), cuja proposta é personalizar o 
ensino por meio da tecnologia para dar a cada 
aluno as ferramentas necessárias para o de-
senvolvimento abrangente de seu potencial.
 A partir dessa parceria, a Escola Interna-
cional de Alphaville oferece, aos alunos do T8/8 e 
High School, a oportunidade de fazer o Simulado 
Enem Geekie, teste baseado na Teoria de Respos-
ta ao Item (TRI), a mesma metodologia utilizada 
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 individuali-
zado, através do qual será possível conhecer os 
pontos fortes e pontos de melhoria dentro das 
quatro áreas do conhecimento abrangidas na 
prova. Além disso, com as informações e análi-
ses geradas pela plataforma, os professores terão 
mais uma ferramenta para direcionar o pro-
cesso de ensino desenvolvido em sala de aula.
 Ao longo do ano de 2014, os alu-
nos de High 1, 2 e 3, que já  participaram de 
um simulado do ENEM  no primeiro semestre, te-
rão a oportunidade de fazer mais um. Por sua vez, 
os alunos de Teens 8/8 participarão de um teste 
focado para as disciplinas de Português e Mate-
mática. Confira as datas no cronograma a seguir:

Teens 8/8

18/09

* Ciências Humanas e suas Tecnologias
* Ciências da Natureza e suas Tecnologias

19/09

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

High 1 & 2

06/10

* Ciências Humanas e suas Tecnologias
* Ciências da Natureza e suas Tecnologias

07/10

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

High 3

06/10

* Ciências Humanas e suas Tecnologias
* Ciências da Natureza e suas Tecnologias

07/10

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



 Aprovado em Engenharia Química em seis uni-
versidades norte-americanas, Leonardo destacou ter sido 
depois de assistir uma das palestras que integram a disci-
plina Empreendedorismo e Projeto de Vida que se sentiu se-
guro para fazer o application em universidades dos EUA.
 O ex-aluno ainda disse que a experiência como 
professor no projeto Janelas para o Futuro foi decisiva 
para que fosse aprovado na Minnesota University, já que a 
atividade voluntária é um diferencial bastante considera-
do pelos avaliadores das universidades norte-americanas.

Espaço Outrospectar é inaugurado
Pais, alunos, ex-alunos e convidados 

marcaram presença
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 Uma série de encontros marcaram a inauguração 
do Espaço Outrospectar, cujo objetivo é fortalecer vínculos 
entre pais, professores, colaboradores, ex-alunos, familiares, 
profissionais e amigos, possibilitando, por meio da empatia, 
o estreitamento das relações com a comunidade escolar.
 Dentre as atividades que ocorrerão no espa-
ço, está prevista a realização de encontros cuja es-
sência será a de estimular a compreensão para com 
quem se convive, por meio de um olhar mais aten-
to e sensível à maneira de pensar e de agir do próximo. 
 “Enxergar o mundo com o olhar do outro, compar-
tilhar experiências culturais significativas e trabalhar a em-
patia a cada dia são as premissas que norteiam a proposta 
do espaço”, define Ana Claudia Mesquita Chioccarello Fava-
no, uma das gestoras da Escola Internacional de Alphaville. 
 No primeiro semestre, aprendemos a enxergar o 
mundo através dos olhos de 4 ex-alunos, dois professo-
res estrangeiros da escola, e um palestrante convidado.
Talyta Pondé, ex-aluna da Escola Internacional, atual-
mente escritora, filósofa e professora em nossa esco-
la, discorreu sobre momentos importantes de sua for-
mação intelectual e acadêmica, recordou como se deu 
a decisão de trocar a faculdade de publicidade pela 
de filosofia, bem como os primeiros êxitos na carrei-
ra, como a publicação de um livro e a redação de artigos 
para grandes jornais, dentre eles a Folha de São Paulo.
 Fernando Sierra, formando da turma de 2005, e 
Leonardo Buzzetto, formando da turma de 2013, abor-
daram a importância, em suas formações como estu-
dantes e como cidadãos, do ensino recebido na escola.
Formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco 
(USP) e hoje desenvolvendo sua carreira em um renomado 
escritório de advocacia, Fernando recordou a época de es-
tudante e destacou que a oportunidade de atuar no projeto 
de voluntariado e responsabilidade social Janelas para o Fu-
turo, há 10 anos desenvolvido pela Escola Internacional, fez 
com que vencesse a timidez e passasse a perceber com mais 
clareza a necessidade – e a validade – de se doar ao próximo.

 Peter Rifaat, um australiano apaixonado pelo 
Brasil e pela sua profissão, professor de inglês em 
nossa escola, também compartilhou sua trajetória. 
 De maneira sensível e intimista, Peter recordou mo-
mentos marcantes em sua vida, da infância ao casamento, 
passando pela vivência na Europa e a chegada ao Brasil, e 
ressaltou a importância da empatia para a construção de re-
lações mais harmoniosas e de uma sociedade mais saudável.
 Já o Dr. Ronaldo Campos, especialista em recupera-
ção de dependentes químicos, falou para uma atenta plateia, 
dividindo sua experiência como pai de dois jovens que pas-
saram por dificuldades com as drogas, com o intuito de aler-
tar para um problema que permeia a vida de muitas famílias. 
 
 “Achei a palestra de hoje o máximo! A cabeça desses 
meninos é fantástica! O depoimento dos alunos reforçou muita 
coisa que já pensava sobre a escola.” - Denise Blagevich, mãe 
do aluno Leonardo Guedes Paiva Blagevich, do Junior 2 B.

 “Foi um sucesso, por conta da interativida-
de com a plateia, que reagiu de maneira muito calo-
rosa à fala deles, pelo conteúdo maravilhoso e pela si-
nergia com os projetos que a escola propõe.” – Sônia 
Trajano, mãe do aluno Giovanni Trajano Alves Leite, do 
High 2, e Giancarlo Trajano Alves Leite, do Teens 8/8.

 “Achei que a palestra só acrescentou, só trouxe coisas 
boas, não só para mim, como para todas as mães que estavam 
aqui. A experiência de vida do Ronaldo ensinou muito sobre 
como educar as crianças, e a da Talyta foi um exemplo de car-
reira e de vida que ela transmitiu” - Érica Pimenta, mãe do 
aluno João Vitor, do Junior 1, e do aluno Diego, do Junior 3.



 A Escola Internacional de Alphaville tem como 
um de seus objetivos principais, dentro de sua propos-
ta pedagógica, a formação de líderes empreendedores, ci-
dadãos aptos a assumir o papel de protagonistas no futu-
ro e comprometidos na construção de um mundo melhor.
 Nesse sentido, procura promover atividades e ações 
que se encaminhem para esse fim. Uma dessas ações é a reali-
zação de palestras com profissionais de destaque no mercado 
de trabalho. Essas palestras fazem parte da pioneira iniciati-
va da Escola Internacional em instituir no currículo do En-
sino Médio a disciplina Empreendedorismo e Projeto de Vida.

 
 Na segunda palestra de 2014, os alunos rece-
beram a visita do empreendedor Márcio Nigro. Enge-
nheiro Naval com especialização em Transportes pela 
POLI - USP, atuou, nos últimos 15 anos, em empresas de 
tecnologia e logística como EBX, DASA e Grupo Ultra. 
 De espírito irrequieto e criativo, Márcio é o 
fundador do Caronetas (www.caronetas.com.br), pri-
meiro site de caronas do Brasil a ser escolhido como 
uma das 100 inovações para o próximo século pelo 
Rockfeller Foundation, e premiado pela Universida-
de de Michigan com o MobiPrize 2012, na Rio+20. 
 Por fim, foi a vez de Marcelo Pivatto compar-
tilhar sua história. Engenheiro de Produção formado 
pela FEI-USP e MBA pelo FGV, conta com vasta experi-
ência na indústria automobilística: atuou durante anos 
na General Motors e alcançou a Vice-Presidência Glo-
bal de Compras na Lear Corporation. Pivatto atualmen-
te é Vice-Presidente Regional de Supply Chain da Avon, 
sendo responsável pelo suporte de toda América Latina.

Exemplos de sucesso
Palestras com profissionais de destaque legam 

importantes visões sobre o mundo profissional e a 
seara pessoal aos alunos do High
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 Uma vez por mês, empresários, executivos, indus-
triais, advogados, médicos, entre outros, visitam a Escola 
Internacional de Alphaville  para conversar com os alunos 
do High School (Ensino Médio) e contar suas experiências 
de vida, explicar qual o segredo para ser um profissional 
bem-sucedido e com receptividade no mercado, indicar 
quais são os caminhos que levam ao sucesso  e dar dicas sobre 
como agir e  se  portar para se tornar um líder empreendedor.
 Três  foram os  convidados   que    estiveram    na 
tribuna da Escola Internacional de Alphaville neste 
primeiro semestre:
 O advogado, jornalista e professor universitário 
Clóvis de Barros Filho, autor dos livros Ética na Comuni-
cação e A Filosofia Explica as Grandes Questões da Huma-
nidade, abordou, de maneira envolvente e bem-humorada, 
uma interessante linha de raciocínio relativa ao tema “su-
cesso”, através da análise das ideias de três “pensadores”, 
como os definiu: o filósofo grego Aristóteles, o profeta ju-
deu Jesus de Nazaré e o filósofo holandês Baruch Espinoza.



 Uma nova possibilidade de futuro acadê-
mico tem permeado o pensamento dos estudan-
tes brasileiros nos últimos anos: a de se candida-
tar a vagas para estudar em universidades nos EUA.
 Atenta a essa tendência, a Escola Internacional de 
Alphaville realiza, já há alguns anos, um trabalho de prepa-
ração de seus alunos, seja em visitas às mais tradicionais ins-
tituições de ensino do mundo, como Stanford e Harvard, seja 
pelo intercâmbio de experiências com dirigentes de univer-
sidades estrangeiras, seja através dos cursos preparatórios 
de SAT e TOEFL, oferecidos aos seus alunos desde 2013.
 Na esteira dessas ações, a Escola Internacional 
firmou uma parceria com a consultoria educacional Da-
quiprafora (www.daquiprafora.com.br), especializada na 
preparação e na análise do perfil de estudantes, no sentido 
de mensurar seus níveis de conhecimento e posicioná-los 
acerca das opções mais plausíveis entre as universidades 
norte-americanas nas quais poderiam tentar a admissão.
 A Daquiprafora, empresa que atua no mercado 
desde 2001, oferece aos alunos uma perspectiva realis-
ta de como se dá o processo de admissão em instituições 
americanas, assim como mostra que é possível conciliar a 
preparação para os vestibulares brasileiros com o trâmi-
te para se candidatar a uma vaga dessas universidades.
 Um diferencial dessa parceria é a praticidade, já que 
os alunos que optarem por contratar a assessoria da equipe 
da Daquiprafora poderão fazê-lo nas dependências da Escola 
Internacional, ou seja, não precisarão se deslocar até a sede 
da empresa, em São Paulo, para participar da preparação.
 Após uma visita do idealizador da empresa à Es-
cola para conversar com os pais, definiu-se que, uma vez 
ao mês, um representante da Daquiprafora comparecerá à 
Escola Internacional para realizar as reuniões de trabalho 
do projeto na própria escola, evitando a necessidade de 
deslocamento a São Paulo. Essas reuniões serão agendadas 
com antecedência para que todos os alunos que optarem 
por esse programa complementar possam se programar.

Estudar no exterior
Representante da empresa Daquiprafora, parceira da 

escola, explica proposta da empresa para os pais
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 Alunos de Teens 6 a High School 3 participaram 
da primeira fase da Olimpíada Brasileira de Matemática 
(OBM), uma competição estudantil que envolve estudan-
tes de todo o Brasil, e cuja primeira edição foi organizada 
pela Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), em 1979.
 O objetivo da disputa é estimular o estudo da 
matemática pelos alunos, além de descobrir jovens talen-
tos.
 O critério para participação baseou-se na demons-
tração de interesse dos próprios estudantes. Alunos de Te-
ens 6 e Teens 7 estão inscritos no Nível 1, alunos de Teens 
8/9 e Teens 8/8 integram o Nível 2, e os alunos do High 
School farão a prova respectiva ao Nível 3.
 Os resultados de nossos alunos, bem como a pos-
sível classificação à segunda fase da competição, serão 
divulgados no site da Escola Internacional de Alphaville.
 Outras informações podem ser obtidas através do 
site: www.obm.org.br.

Teens e High participam da Olim-
píada Brasileira de Matemática

Tradicional competição estudantil, a OBM existe 
desde 1979

 Os alunos de Teens 8/8 e High School se envol-
veram em um campeonato interno que agitou todas as 
turmas. O Interclasses 2014 proporcionou emocionan-
tes disputas de futsal, handebol, voleibol e basquetebol, em 
partidas que contaram com a animada presença da torcida.
 Vale ressaltar o aspecto solidário do evento: para 
participar do torneio, os alunos fizeram a doação, de, 
ao menos, um pacote de fralda geriátrica e um paco-
te de lenços umedecidos, que serão destinados à insti-
tuição Casa Maria Maia - www.casasmariamaia.com.br.

Interclasses promove disputas esportivas

Evento tem caráter beneficente e arrecada doações 
para Casa Maria Maia



 Atividade tem por objetivo levar os alunos à 
compreensão de parte da colonização europeia no 
Brasil
 Como parte do projeto proposto para os 
alunos do High School 1, 2 e 3, a Escola Interna-
cional está organizando uma saída de estudos para 
diferentes cidades do interior e litoral de Santa Ca-
tarina, no período de 08 a 12 de setembro de 2014.
 A viagem de Estudo do Meio visa a com-
plementar os conteúdos curriculares desenvol-
vidos em sala de aula através de sua verificação 
prática em situações reais. Os estudos propostos 
envolvem, de forma multi e interdisciplinar, as dis-
ciplinas de História, Geografia, Biologia e Física.
 Nessa viagem, será possível compreen-
der parte da história da colonização europeia 
ocorrida no Brasil, com visitas a vários mu-
seus e observações dos aspectos da bela arqui-
tetura local, bem como um diversificado tour 
gastronômico pelo interior de Santa Catarina. 
 Por fim, será possível entender a origem de 
importantes formações geológicas junto a uma das 
mais belas paisagens do país – os cânions do sul do 
Brasil – e vivenciar, de perto, um extraordinário fe-
nômeno natural: a migração e reprodução das baleias 
Franca, que ocorre nas águas frias do sul do Brasil.

Estudo do meio em Santa 
Catarina       acontece        em     setembro

Atividade tem por objetivo levar os alunos à 
compreensão de parte da colonização europeia 

no Brasil
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Teens 8/8     e      High       participam     do DNA 
- Desafio Nacional Acadêmico 2014

Alunos tem de resolver 110 desafios das mais 
variadas áreas do conhecimento 

 Pelo quinto ano consecutivo, os alunos de 
Teens 8/8 e High School da Escola Internacional de 
Alphaville participarão do Desafio Nacional Acadê-
mico (DNA), uma competição realizada por meio 
da Internet que envolve escolas de todo o Brasil.
 Com o objetivo de responder a 110 de-
safios das mais variadas áreas do conhecimen-
to (meio ambiente, música, curiosidades, atua-
lidades, idiomas, história, tecnologia, esportes, 
raciocínio lógico, Direito e um tema surpresa), 
os alunos deverão pesquisar todas as fontes dis-
poníveis e descobrir conexões improváveis.
 

 
 Na primeira etapa, que aconteceu em 31 
de maio, os alunos se reuniram nas dependên-
cias da escola para tentar alcançar a fase final do 
DNA. Caso sejam aprovados à fase final do De-
safio, os alunos se reunirão novamente na Esco-
la Internacional, no dia 07 de junho (sábado), 
das 9h às 15h, para solucionar o grande enigma.
 O Desafio promove a busca pelo co-
nhecimento, bem como a integração e o traba-
lho em equipe. Além disso, a cada ano permite 
uma maior integração entre professores e alunos.
 “Você aprende muitas coisas novas, inclusi-
ve algumas que não sabia que existia. Há momen-
tos de frustração, mas por outro lado muitos outros 
de alegria, quando se consegue encontrar os resul-
tados”, avalia o aluno Gabriel Pancia, do High 2. 



 O sucesso no vestibular, muito além de um objetivo 
único, é encarado, na Escola Internacional de Alphaville, como 
uma consequência natural de todo um trabalho realizado du-
rante o processo de ensino-aprendizagem, que visa, sobretudo,  
à formação de cidadãos do mundo, com capacidade de liderar, 
empreender e inovar, atentos ao contexto histórico-social ao qual 
estão inseridos e cientes de suas responsabilidades para a cons-
trução de uma sociedade mais justa, humana e desenvolvida.
 Dessa forma, é com extrema satisfação que compar-
tilhamos as aprovações nos vestibulares 2014 de nossos alu-
nos, tanto em universidades brasileiras quanto estrangeiras. 
 Expressivos resultados foram aferidos, como o in-
gresso de alunos em algumas das principais universida-
des brasileiras, como USP, UNICAMP, UFRGS, UNESP, 
bem como em prestigiosas universidades norte-america-
nas, como University of Minnesota e Iowa State University.

Vestibular 2014 - De Olho no 
Futuro

Confira a lista de alunos aprovados nos vestibulares em 2014
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A seguir, a relação dos alunos que concluíram o High 3 em 
2013 aprovados nos vestibulares em 2014:

•	 Adriana Pereira V. de Figueiredo Freitas 
– Aprovada em Arquitetura na FAAP (6º lugar);

•	 André Cabral de Campos Maia
Aprovado em Administração na ESPM; 

•	 Caio Prando Sabag dos Santos
Aprovado em Publicidade e Propaganda na PUC –SP e na 
ESPM, e em Design de Moda na Belas Artes;

•	 Flávia Franchin Amaral de Sá
Aprovada em Obstetrícia na USP e em Tecnologia em 
Controle Ambiental na UNICAMP;

•	 Gabriel Capella 
Aprovado em Geofísica na USP;

•	 Guilherme Augusto Satiro dos Santos
Aprovado em Engenharia de Automação e Robótica na 
FEI;

•	 João Pedro Tavares de P. Tinoco Soares
Aprovado em Direito na PUC-SP;

•	 Kayan Ammar Abdul Baki
Aprovado em Direito na FAAP;

•	 Leonardo Santana Buzzetto
Aprovado em Engenharia Química em cinco universida-
des norte-americanas: University of Minnesota, Ohio State 
University, Iowa State University, Arizona State University 
e North Carolina State University. Irá cursar a Universi-
ty of Minnesota, que lhe concedeu uma bolsa de estudos;

•	 Lucas de Souza
Aprovado em Bioquímica na UFRGS (Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul);

•	 Maria Del Carmen Pantin Gonzalez
Aprovada em Bioquímica no Mackenzie;

•	 Samara Minoe Méndez Nunez
Aprovada em Farmácia no Mackenzie e na UNESP 
-Araraquara. Irá estudar na UNESP.

•	 Stephanie Miranda Catarino Cunha 
Aprovada em Engenharia de Alimentos na UNESP e na 
UNIFESP;

•	 Virgínia Juliani Gomes
Aprovada em Ciências Biomédicas na UNESP.


