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

Conversamos com três ex-alunos para saber 
como anda a vida na faculdade e para inspirar os 
alunos do High School com seus exemplos de sucesso 

 Conhecer histórias de êxito daqueles que já pas-
saram pelas salas de aula da Escola Internacional pode 
ser de grande valia para inspirar os alunos do High 
School, que em breve passarão pelo desafio de buscar uma 
vaga nas melhores universidades do Brasil e do mundo.
 A seguir, trazemos três relatos de ex-alu-
nos que estão estudando em instituições de reno-
me no Brasil e nos EUA, para estimular ainda mais 
os atuais vestibulandos na busca por seus objetivos:

Virgínia Juliani Gomes
34º lugar em Ciências Biomédicas na UNESP

No High 1, eu já havia decidido por cursar Ciências Biomé-
dicas e comecei a me organizar para o vestibular. No segundo 
ano prestei como treineira, para sentir o clima do vestibular. 
Isso me deu uma experiência importante. Como esse curso 
apresenta uma nota muita alta de corte, fiz cursinho para re-
ver os conteúdos, após o horário das aulas, e isso fez a diferença 
também, pois é difícil lembrar o conteúdo visto em três anos. 
Foquei muito nas aulas na escola, o que também me ajudou 
demais. Passei como 24ª colocada na primeira fase e como 
34ª na segunda! A Escola Internacional me proporcionou uma 
formação diferente de outras escolas, pois eu tinha um conhe-
cimento da área de humanas que me deu muitos diferenciais 
em relação aos outros candidatos. Durante minha preparação, 
apesar de aumentar bastante a minha dedicação aos estudos, 
não deixei de fazer outras coisas, como sair, pois  seria muito 
estressante somente estudar das 7 da manhã às 7 da noite. 

Ex-alunos falam sobre o sucesso no 
vestibular e a vida na universidade

Estou gostando muito da vida universitaria, o curso é 
excelente e baseia-se no estudo das células, em análises 
clínicas, tais como de sangue, urina. Vivo em Bo-
tucatu e, no início, quando me mudei, foi diferente, 
pois era dependente dos meus pais não só para as coi-
sas práticas da vida, mas também emocionalmente. 
Essa é uma cidade bem calma. Moro com uma ami-
ga, o que ajudou na adaptação. Descobri a liberdade, 
mas percebi também a importância de se ter respon-
sabilidade. Posso dizer que estou bem amadurecida. 

Marcel Smelstein 
21º lugar em Arquitetura no Mackenzie

Quando eu estava no High School 3, prestei o vestibular 
como treineiro no meio do ano e passei. Entretanto, até 
pelo fato de já ter conseguido essa aprovação prévia, per-
di um pouco o foco e relaxei demais para o vestibular de 
fim de ano. E, por conta disso, não consegui a aprova-
ção. Após esse baque, retomei novamente a concentração 
e comecei a estudar com afinco: chegava em casa e fa-
zia os exercícios; quando tinha dúvidas corria atrás; não 
deixava para a última quando tinha de resolver algo. No 
cursinho, percebi o nível da formação que a escola me 
proporcionou; bastava o professor falar o básico que re-
cordava da aula que tivera na escola, e percebia que isso 
não acontecia com meus amigos do cursinho. Dessa forma 
o resultado veio - e foi surpreendente: consegui ser o 21º 
colocado no curso mais concorrido do Mackenzie, curso 
no qual a faculdade está entre as 3 melhores do país e 
entre as 5 da América Latina, segundo pesquisas. Estou 
na faculdade há dois meses e a experiência é sensacional!   

Virginia celebra sua formatura em 2013

Marcel explica seu plano de negócios 
desenvolvido nas aulas de Empreendedorismo
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Começamos logo de cara com as aulas práti-
cas e com projetos, o que possibilita um conta-
to com a arquitetura muito maior do que esperava.
Pretendo trabalhar com arquitetura sustentável ou então 
com o retrofit, pois o meio-ambiente deixou de ser apenas 
uma beleza e passou a ser uma preocupação, e acho inte-
ressante ser capaz de fazer algo útil e sustentável. A ideia 
do retrofit vem da questão espacial atual, dado que os es-
paços para construir estão cada vez mais raros e ser capaz 
de reestruturar um prédio antigo ou que está sem uso é 
algo que me interessa. As dicas que dou para aqueles que 
irão prestar o vestibular: sempre prestar atenção nas au-
las, mesmo das matérias que não lhe agradam; estar em 
contato com o mundo; manter-se informado. E não dei-
xar para depois o que pode ser feito agora, ou seja, estude 
hoje para poder desfrutar o quanto antes do seu desejo.

Matheus Montini
Aprovado no processo de admissão da 
University of California – Santa Cruz

Me formei em 2012 e até então somente pensava em 
prestar vestibular para estudar em uma universidade no 
Brasil. Entrei na Escola Internacional no High 3 e o fato 
de vir para uma escola bilíngue foi essencial para conse-
guir a vaga, já que não aprendemos somente o idioma 
de uma forma independente, e sim aplicado nas diver-
sas disciplinas, como matemática. E isso foi fundamen-
tal para o meu êxito. Fui aprovado em Engenharia Civil 
– Civil Engeneering na University of California – Santa 
Cruz, que faz parte de um grupo de 10 faculdades, entre 
elas Berkeley. Fica a 30 minutos do Vale do Silício. Ain-
da não tenho certeza de qual curso vou seguir... Essa é 
uma das vantagens de se estudar em uma universidade 
nos EUA, pois lá somente se decide o curso que se irá 
fazer depois de concluído o segundo ano. Estou em dú-
vida entre Engenharia Civil ou Economia (Business). 

Matheus aponta para a Califórnia,  
seu próximo destino

 A Escola Internacional de Alphavil-
le promoveu aos alunos de Teens 8/8 e High 
School a visita ao Fórum Teenager 2014 de Uni-
versidades e Profissões (www.teenager.com.br).
 Esse evento, que aconteceu em 23 de agos-
to último nas dependências do colégio Marista Ar-
quidiocesano, permitiu que nossos futuros univer-
sitários tivessem contato, por meio de palestras e 
plantões de dúvidas, com a estrutura das principais 
universidades do país (USP, Unicamp, FGV, etc.).
 Além disso, os alunos ouviram palestras instruti-
vas sobre as especificidades de cada profissão (grade cur-
ricular, o sistema de avaliação, a metodologia de ensino), 
bem como sobre o mercado de trabalho das carreiras: salá-
rio médio, onde se pode trabalhar, o dia-a-dia da profissão.

Fórum Teenager de 
Universidades e Profissões

Evento auxilia alunos indecisos a 
escolher a profissão

Outra razão para estudar lá: quando olhei o ranking da 
melhor universidade brasileira, vi que estava posicionada 
abaixo do 250º lugar entre as melhores do mundo. Estou an-
sioso por essa experiência de estudar fora, de vivênciar outra 
cultura, desenvolver a fluência no idioma... Apesar de ter 
estudado por apenas um ano na escola, posso dizer que foi 
um tempo pequeno que representou muito em minha vida.
Criei amizades sólidas, o clima de união é mui-
to positivo, fui sempre muito bem acolhido por to-
dos. Em relação ao futuro, estou curioso para 
ver como funciona a maior economia do mundo.
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Parceria com Daquiprafora potencializa chances de 
ingresso em universidades norte-americanas

 Uma nova possibilidade de futuro acadê-
mico tem permeado o pensamento dos estudan-
tes brasileiros nos últimos anos: a de se candidatar 
a vagas para estudar em universidades nos EUA.
 Atenta a essa tendência, a Escola Internacio-
nal de Alphaville realiza, já há alguns anos, um tra-
balho de preparação de seus alunos, seja em visitas 
às mais tradicionais instituições de ensino do mun-
do, como Stanford e Harvard, seja pelo intercâmbio 
de experiências com dirigentes de universidades es-
trangeiras, seja através dos cursos preparatórios de 
SAT e TOEFL, oferecidos aos seus alunos desde 2013.
 Na esteira dessas ações, a Escola Internacio-
nal firmou uma parceria com a consultoria educa-
cional Daquiprafora (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 op-
ções mais plausíveis entre as universidades norte-
-americanas nas quais poderiam tentar a admissão.
 A Daquiprafora, empresa que atua no mer-
cado desde 2001, oferece aos alunos uma pers-
pectiva realista de como se dá o processo de ad-
missão em instituições americanas, assim como 
mostra que é possível conciliar a preparação para 
os vestibulares brasileiros com o trâmite para 
se candidatar a uma vaga dessas universidades.
 Um diferencial dessa parceria é a pratici-
dade, 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 em-
presa, em São Paulo, para participar da preparação.

Admissão em universidades nos 
EUA

 Uma vez ao mês, um representante da empre-
sa comparece à Escola Internacional para realizar as 
reuniões de trabalho do projeto na própria escola, evi-
tando a necessidade de deslocamento a São Paulo.  
 

 Essas reuniões são agendadas com antece-
dência e as famílias interessadas nessa assessoria 
complementar podem agendar uma entrevista com 
consultores da Daquiprafora, que estarão na Esco-
la Internacional de Alphaville nas seguintes datas: 

* 08 de outubro

* 05 de novembro

* 03 de dezembro

Alunos vão à Bienal do Livro

 No último dia 29 de agosto, os alunos de 
Teens e High School visitaram a 23ª Bienal Interna-
cional do Livro de São Paulo (www.bienaldolivrosp.
com.br), no pavilhão de Exposições do Anhembi.
 O evento contou com uma progra-
mação abrangente e reuniu as principais edi-
toras, livrarias e distribuidoras do país. 
 Assim como os cerca de 800 mil visitantes 
que passaram pelos 480 estandes expositores, os alu-
nos tiveram contato com os mais recentes lançamen-
tos do mercado editorial, vivenciando um ambiente 
de estímulo à leitura e à aquisição de conhecimento.

Evento recebeu cerca de 800 mil visitantes
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V Festival Literário da Escola 
Internacional

Evento amplia o contato dos alunos com as obras 
de grandes autores

 Em outubro, as amplas possibilidades pro-
porcionadas pela literatura estarão novamente ao 
alcance de nossos alunos. O V Festival Literário da 
Escola Internacional contará com dezenas de ativi-
dades que irão reverberar em todos os segmentos.
 Visando à integração entre todas as famí-
lias e também entre pais, mães, filhos e filhas, o 
Festival Literário 2014 terá uma estrutura diferen-
te dos anteriores. A ideia será a de estimular a in-
teração, ao possibilitar que a comunidade escolar 
transite por todos os ambientes da escola e assim 
aprecie os trabalhos produzidos por alunos de ou-
tras séries que estejam em exposição na ocasião.
 Como de costume, o Festival Literário, 
que ocorrerá no sábado, 25 de outubro, é prece-
dido pela Semana Literária, momento em que 
são levados a cabo projetos como as atividades li-
terárias envolvendo alunos de todos os segmen-
tos, sessões especiais de cinema, dentre outros.
 Além disso, acontecerão atividades re-
lacionadas às escolas literárias mais relevantes 
do mundo, como a russa, a hispânica, a alemã, a 
oriental, a inglesa e a brasileira. Contaremos ain-
da com uma feira de livros bilíngues, bem como o 
storytelling elaborado pelos alunos do High Scho-
ol em conjunto com os professores de inglês.

 Autores de renome como João Anzanello Car-
rascoza, autor de Aos 7 e aos 40, Lucia Hiratsuka, de 
Os livros de Sayuri, Dionísio Jacob, de A Fenda do 
Tempo, Paula Pimenta, de Fazendo meu Filme, e Re-
ginaldo Prandi, de Morte nos Búzios, já conversaram 
ou conversarão com os alunos que leram as suas obras. 
 Além desses, há dois encontros confirmados 
que envolverão os alunos do High School: Sandra 
Martins, autora de O Segredo dos Amuletos; e Milton 
Hatoum, um dos mais premiados autores brasileiros, 
vencedor do Prêmio Jabuti na categoria Melhor Roman-
ce em duas ocasiões (1989 e 2006) e cuja obra já foi tra-
duzida em 12 línguas e publicada em 14 países.
 

 Aproveitamos para compartilhar os ca-
nais de promoção do Festival Literário 2014. O ví-
deo de divulgação poderá ser acessado através do link 
https://www.youtube.com/watch?v=G-lPubxIEVo.
 Acompanhe as últimas novidades e atrações 
seguindo a fan page do evento no Facebook: www.
facebook.com/flei2014. 

Milton Hatoum, vencedor do 
Prêmio Jabuti em 1989 e 2006

A escritora Paula Pimenta em palestra para os alunos



Unicamp terá lista própria de livros 
a partir do vestibular 2016

Mudança ocorre após uma sequência de 8 vestibulares em 
que a Unicamp teve a lista unificada com a da Fuvest 
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 A Comissão Permanente para os Vestibulares 
(Comvest) divulgou que a prova da Universidade Es-
tadual de Campinas (Unicamp) terá lista própria de 
livros obrigatórios a partir do vestibular 2016.  
 Desde o vestibular 2007 a lista era unificada com a 
da Fuvest. Para o vestibular 2015, permanecerá ainda a 
lista conjunta com a Fuvest, que é a mesma dos dois ves-
tibulares anteriores. A seleção própria da Unicamp con-
tém 12 livros, três a mais do que era cobrado nas listas 
unificadas. No entanto, a Comvest destaca que, den-
tre as obras cobradas, seis já estão na lista deste ano.
 Segundo a Comvest, as obras selecionadas terão 
maior diversificação de estilos literários e autores, sendo 
contemplados também livros mais recentes e de escritores 
africanos de língua portuguesa.

Confira abaixo a lista que será cobrada no vestibular 2016:

Poesia:
Carlos Drummond de Andrade, Sentimento do Mundo.
Luís de Camões, Sonetos.

Contos:
Clarice Lispector, “Amor”, do livro Laços de Família.
Guimarães Rosa, “A hora e a vez de Augusto Matraga”, do 
livro Sagarana.
Monteiro Lobato, “Negrinha”, do livro Negrinha.

Teatro:
Osman Lins, Lisbela e o prisioneiro.

Romance:
Almeida Garret, Viagens na Minha Terra.
Aluísio Azevedo, O cortiço.
Jorge Amado, Capitães da Areia.
José de Alencar, Til.
Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas.
Mia Couto, Terra Sonâmbula

Fonte: Guia do Estudante

 Os alunos Pedro Valledor, Nicolás Guido Muscia-
no e Gianfranco Marchelli estão em vias de sair do Teens e 
ingressar no High School. Para marcar o rito de passagem, 
os três alunos, assim como seus colegas de classe, foram 
convidados pela professora de Lingua Portuguesa, Gisele 
Menegatti, a registrar momentos que viveram e que gos-
tariam de “congelar” em suas memórias, bem como de ex-
periências que ainda pretendem experimentar na escola. 
 “A atividade foi proposta a partir da finaliza-
ção da leitura de Antes que o Mundo Acabe, obra que, 
através do drama de um adolescente cujo pai vai embo-
ra e abandona sua mãe grávida para sair fotografando o 
mundo, trata da importância dos registros fotográficos 
‘antes que o processo de globalização transforme tudo 
em um grande shopping’, conforme descrito no livro”.
 O trabalho dos alunos destacou locais simbólicos 
em seus imaginários, como a porta da sala de aula que es-
tudam, a quadra de esportes e as bandeiras hasteadas ao 
lado do globo terrestre e que decoram a entrada da escola. 
 “Esta foto representa um marco da escola, onde po-
demos ver várias bandeiras de diferentes países com um globo 
terrestre, representando o lado internacional da escola. Que-
remos que este marco esteja para sempre, para lembrarmos 
da entrada de nossa escola que nos acolherá para sempre.”

Alunos do Teens 8/8 produzem trabalho 
de registro textual e fotográfico

Ideia foi mostrar a relação dos alunos com a escola



 A Escola Internacional de Alphaville tem como 
um de seus objetivos principais, dentro de sua proposta 
pedagógica, a formação de líderes empreendedores, cida-
dãos aptos a assumir o papel de protagonistas no futuro 
e de participarem da 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. Tais palestras fazem parte da pioneira iniciativa 
da Escola Internacional em instituir no currículo do Ensi-
no Médio a disciplina Empreendedorismo e Projeto de Vida.

 Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito do 
Largo de São Francisco – foi laureado em 1º lugar num uni-
verso de 130 colegas de classe –, Bodini ingressou no Mi-
nistério Público em 1996, novamente com um desempe-
nho impressionante – 13º colocado entre 7 mil candidatos.
 Já trabalhou como professor de Direito Penal 
e Processo Penal, como promotor de Justiça em diver-
sas cidades do interior e na grande São Paulo e, desde 
2008, é Promotor de Justiça Criminal da Comarca de 
São Paulo (Capital). Além disso, em 2011, foi designado 
pelo Procurador Geral de Justiça para atuar no GEDEC 
(Grupo Especial de Combate aos Delitos Econômicos).
 Dentre outros feitos, foi o responsável pela inves-
tigação do caso da Máfia dos Fiscais da Prefeitura de São 
Paulo, que causou prejuízo de cerca de 500 milhões de 
reais aos cofres públicos, logrando êxito ao obter o blo-
queio de cerca de 150 milhões de reais dos investigados.
 De forma ilustrativa, Bodini falou sobre as especi-
ficidades da carreira de Direito e trouxe reflexões interes-
santes sobre como funciona o sistema judiciário no Brasil.
 Até o final do ano estão programadas mais três 
palestras: 

* Sandro Magaldi (17 de outubro): pós graduado em ma-
rketing e mestre em administração de empresas, além de 
CEO do projeto Geração de Valor e autor do livro Vendas 
3.0: Uma Nova Visão para Crescer na Era das Ideias e Mo-
vidos por Ideias: Insights para criar empresas e carreiras 
duradouras, escrito em parceria com José Salibi Neto;  

* João Cordeiro (31 de outubro): psicólogo, pós graduado 
em marketing e considerado um accontabillity evangelist, 
ou missionário da responsabilidade, é o autor do livro 
Accountability - A Evolução da Responsabilidade Pessoal; 

*Adriana Felipelli (07 de novembro): psicólo-
ga e diretora-geral da Fellipelli Instrumentos de 
Diagnóstico e Desenvolvimento Organizacional.

Aprendendo a empreender
Profissionais de renome compartilham suas 

experiências com os alunos
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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.
 As últimas palestras a que os alunos assistiram 
foram as com o executivo César Souza e o promotor de 
justiça Roberto Bodini.
 Consultor de diversas empresas presentes na lis-
ta das 100 Maiores e Melhores do Brasil, César é o presi-
dente e fundador do Grupo Empreenda®. Dono de uma 
sólida experiência como executivo em uma das maio-
res multinacionais brasileiras, é considerado uma das 
referências em Estratégia, Liderança e Clientividade®.
 Em 1992, César Souza foi nomeado pelo World Eco-
nomic Forum como um dos 200 Global Leaders for Tomorrow, 
fato que ilustra o prestígio que amealhou em sua carreira. 
 Com bom humor, César comentou sobre sua traje-
tória profissional e trouxe fatos curiosos sobre seu espírito 
empreendedor, que manifestou-se desse a infância quando 
criou uma pequena empresa que produzia e vendia pipas. A aluna Cristiana Salibi entrega um presente 

para César Souza ao final da palestra

César Souza compartilha sua experiência com os alunos

Roberto Bodini falou sobre seu trabalho 
como Promotor de Justiça



 Com a proximidade dos vestibulares, a prepa-
ração dos alunos torna-se mais intensa, assim como a 
preocupação em relação ao desempenho nas provas. 
 Tendo em vista o quão delicado é este momen-
to na vida dos vestibulandos, conversamos com dois 
alunos do High 3 em fase de intensos estudos – Pedro 
Henrique Espagnol de Farias e Jéssica Barros Macedo 
–, bem como com o professor de Química do High, 
Adalberto Castro, que falaram sobre a melhor ma-
neira de se preparar para obter sucesso no vestibular.
 Jéssica vai em busca de uma vaga no curso de 
Relações Internacionais em três universidades de pon-
ta – USP, PUC E ESPM. “Sempre gostei de Relações 
Internacionais, pois é uma profissão que permite co-
nhecer diferentes culturas e tratar de relações comer-
ciais, algo com que me identifico”, comenta a jovem, 
que está se dedicando em tempo integral ao seu obje-
tivo. “Estudo aqui de manhã, à tarde faço cursinho e 
estudo em casa durante a noite, ainda. Deixei de fazer 
tudo, academia, aula de piano... Mas reservo ao me-
nos um dia, sábado ou domingo, para relaxar”, acres-
centa a aluna, desde o Teens 7 na Escola Internacional.
 Já Pedro, que pretende cursar Direito na USP ou 
no Mackenzie, diz que também está “estudando mui-
to”. “Saio da aula e vou ao cursinho, e depois em casa 
os estudos ainda prosseguem”, salienta. “Mas acho que 
tem de haver um tempo para fazer coisas que se gos-
ta, como encontrar a namorada aos finais de semana, 
para descontrair e diminuir a pressão, que é grande... 
Senão há o perigo de se ficar tão focado no assunto e 
acabar tendo um ‘branco’ na hora da prova”, completa.

Dicas para ir bem no vestibular
Alunos e professor falam sobre o desafio de ser 

aprovado nas melhores universidades
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 Segundo o professor Adalberto, o excesso 
de estudo pode não surtir o resultado esperado pe-
los alunos. “Excesso é ruim em qualquer situação. 
O vestibular é também uma prova de resistência fí-
sica; sendo assim, o excesso de estudo pode levar à 
fadiga física e mental, o que certamente irá tirar a 
tranquilidade e a calma que serão fundamentais para 
a realização das provas. Se o vestibulando estiver 
exausto e estressado, não alcançará um bom desem-
penho. Portanto, é preciso ter em mente que faz par-
te da preparação o cuidado com o corpo e a alma.”
 Com vasta experiência na prepara-
ção de alunos para o vestibular, Adalber-
to comenta quais são as principais atitudes 
que um vestibulando deve ter para obter êxito.
“O aluno deve procurar se aprofundar nos con-
teúdos exigidos em suas aulas, além de realizar o 
maior número de exercícios possíveis sobre cada 
assunto que será exigido no vestibular”, acrescenta.
 

 
 Àqueles ainda indecisos quanto ao curso, o do-
cente concorda ser esta uma decisão difícil, mas é pos-
sível buscar informações que diminuam as dúvidas.
 “Entrar no site da universidade e procurar in-
formações sobre as matérias que compõem a grade 
do curso e também sobre os professores e suas atua-
ções no mercado de trabalho pode ajudar. Além disso, 
conversar sobre as suas escolhas auxilia muito; pais, 
professores, amigos, parentes, enfim, qualquer pes-
soa que possa minimamente fornecer um dado novo 
sobre o curso e principalmente sobre a vida profis-
sional deve ser ouvida com muita atenção”, conclui.

Jéssica Barros Macedo Pedro Henrique Espagnol 
de Farias

Profº Adalberto Castro



 A Escola Internacional de Alphaville tem 
como parte de sua proposta pedagógica despertar e 
encaminhar seus alunos para as melhores possibilida-
des de escolha profissional e acadêmica. Com o intui-
to de proporcionar vivências de amplas repercussões 
pedagógicas e pessoais, a escola, pelo terceiro ano 
consecutivo, organizou um tour às principais univer-
sidades norte-americanas e também promoveu um 
summer camp na Leysin American School, localizada 
em Leysan, bucólica vila encravada nos Alpes suíços. 
 Evento tradicional em nosso calendário esco-
lar, o University Tour levou, em 2014, 5 alunos para 
uma série de visitas para 10 das mais tradicionais 
instituições de ensino do mundo: Harvard Universi-
ty, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Co-
lumbia University, New York University (NYU), Pace 
University, University of South Carolina, Arizona State 
University, Berkeley, Stanford University, University of 
Califórnia – São Francisco e University of São Francisco.
 Para Marilda Bardal, coordenadora de Rela-
ções Institucionais e Internacionais da Escola Inter-
nacional, a vivência pela qual passaram os alunos Ke-
vin e Brian Ortiz e as alunas Paola Houch, Gabriela 
Hentz e Cristiana Salibi foi excelente. “Eles voltaram 
encantados com as possibilidades que vislumbra-
ram! Conheceram laboratórios e centros de estudo, 
viram projetos de pesquisa que nem sonhavam estar 
sendo desenvolvidos no mundo. Na visita à Arizo-
na State University, por exemplo, viram projetos da 
NASA e visitaram o estúdio de TV e a estação de rá-
dio da instituição. E em Nova York andaram de me-
trô, assistiram a espetáculos na Broadway...”, comenta. 

Cidadãos do mundo
Escola promove dois intercâmbios de ricas 

repercussões nas férias de julho
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 Além disso tudo, o principal aspecto posi-
tivo da viagem foi, sem dúvida, o fato de os alunos 
terem sido recebidos pelos responsáveis pelos de-
partamentos internacionais das universidades, que 
lhes explicaram os trâmites para se fazer o aplica-
tion e poder realizar o sonho de estudar nos EUA 
– meta que alguns ex-alunos da Escola Internacio-
nal de Alphaville têm atingido nos últimos anos.
 “Nas universidades há as info sessions, 
onde são transmitidas todas as informações sobre 
o aplication: quais os pré-requisitos para se estu-
dar nos EUA, a importância de se obter boas no-
tas durante a trajetória escolar, as facilidades que 
encontrariam no campus, as instalações... Hou-
ve também, em algumas visitas, encontros com 
alunos das universidades”, completa Marilda.

 Os alunos demonstraram satisfação com o 
que viram e ouviram durante o tour. “Não pensa-
va em estudar fora, mas agora mudei de ideia, por-
que a estrutura das universidades é realmente mui-
to boa”, afirma a aluna Cristiana, do High 3, que em 
2015 passará algum tempo estudando nos EUA, para 
então buscar sua vaga em um dos dois cursos pelos 
quais demonstra interesse: Filosofia ou Publicidade.
 O aluno Kevin, do Teens 8/8, ressalta que 
nas universidades norte-americanas não é preci-
so definir de maneira imediata o curso que se fará. 
“Lá você pode cursar o primeiro ano e depois esco-
lher o curso que fará”, diz o jovem, que pretende cur-
sar administração, assim como seu irmão, Brian, 
do High 3, que o acompanhou na viagem. “Ao con-
versar com o pessoal lá, o processo seletivo pare-
ce mais fácil do que realmente é”, completa Brian.

Alunos durante visita à Biblioteca da Columbia University



 No total, 14 alunos de Teens 5 a High 3 estudaram 
e se divertiram com as dezenas de atrações culturais e tu-
rísticas a que tiveram acesso na Leysin American School, 
num programa que proporciona um crescimento acadê-
mico, pessoal e linguístico de abrangentes repercussões.
 “Indiscutivelmente o programa é espetacu-
lar! O grupo aproveitou cada segundo, todos adora-
ram, mesmo enfrentando dias chuvosos”, comenta a 
coordenadora de Relações Internacionais e Institucio-
nais, Marilda Bardal.
 Além de participarem de cursos interessan-
tes como Fotografia, Design Gráfico, Francês, Mú-
sica, Teatro, Dança, Mídias Digitais, os alunos tra-
varam contato com estudantes de países dos cinco 
continentes, vivenciando um ambiente cosmopoli-
ta e sedimentando a vocação de cidadãos do mundo.
 As atividades físicas também tiveram vez: 
os alunos praticaram esportes tradicionais como 
futebol, tênis e natação, e também esportes radicais 
como parapent, esqui, mountain bike e rafting.
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 Todos os cursos e atividades aconte-
cem sempre em inglês, o que, por sua vez, garan-
te efetividade à aquisição linguística do idioma.
 Outro destaque desse intercâmbio é a pos-
sibilidade de deslocamento pela Europa. Neste 
ano os alunos viajaram, durante os finais de sema-
na, para locais como Annecy na França, um lugar 
conhecido como a Veneza Francesa, para Lauza-
ne, na Suíça francesa, Lucerne, na Suíça alemã, e 
Imterlaken, tradicional destino de férias na Suíça.
 “Nessas ocasiões os alunos tiveram liberda-
de para conhecer museus, parques, centros comer-
ciais. Exploraram as cidades, que são absolutamente 
seguras, com autonomia e responsabilidade. Foram 
à fábrica de chocolate da Nestlé, conheceram caver-
nas, acamparam nas montanhas, visitaram castelos 
e também cidades nos arredores, como Montreux, 
sede do tradicional Festival de Jazz de Montreux. 
Tudo isso mais apresentações de teatro, show de 
talentos, exposições de fotografia e de arte... É um 
intercâmbio muito intenso, um programa de cres-
cimento pessoal e linguístico de alta qualidade que 
permite, em 3 semanas, uma vivência que alguns le-
variam anos para conseguir”, observa Marilda Bardal.
 

 

 Para os alunos, a experiência foi positiva. 
Aline Aidar, do Teens 8/8, “adorou” o intercâmbio. 
“Ficamos lá durante três semanas, mas parece que é 
mais tempo... Fui embora com vontade de chorar”, 
diz a jovem, que fez os cursos de Arte3D, Direitos 
Humanos, Relações Internacionais e Fotografia. 
 “Conheci pessoas muito diferentes, como 
árabes, russos, turcos, belgas... Participamos de uma 
festa em que cada um levava algo típico de seu país, 
o que foi bem legal, pois ajudou a conhecer melhor a 
cultura de cada uma dessas nações, bem como ganhar 
fluência em inglês”, conclui Luigi Luft, do High 2.

 As alunas Gabriela e Paola, do Teens 8/8, já ti-
nham sedimentado o desejo de estudar fora. A viagem 
apenas corroborou a ideia. “Vou morar em Orlando 
ano que vem e pretendo buscar uma vaga em uma das 
quatro que mais gostei: Columbia, MIT, South Carolina 
e Arizona”, fala Gabriela, que quer cursar Arquitetura.
 Paola ressalta que a experiência também serviu 
para mensurar a importância das atividades voluntárias 
no processo de application. “Eles valorizam muito quem 
participa de alguma atividade voluntária. E como partici-
po do Janelas para o Futuro, tenho um diferencial relevan-
te para atingir meu objetivo”, conclui, fazendo referência 
ao projeto de responsabilidade social desenvolvido há 
10 anos pela Escola Internacional, em que os alunos de 
Teens 8/8 a High School ministram aulas gratuitas para 
jovens oriundos de escolas públicas e ONGs da região.

Suíça: um doce intercâmbio

Alunos posam com seus familiares na entrada da Escola 
Internacional antes de embarcar à Suíça
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 A festa do esporte invadirá Alphaville! 
 Centenas de atletas participarão de dis-
putas em quatro modalidades esportivas no VIII 
Campeonato de Esportes da Escola Internacional. 
 Durante dois sábados, 27 de setembro e 04 
de outubro, a competição reunirá alunos de Ensino 
Fundamental II e Ensino Médio de 10 das mais con-
ceituadas escolas de educação bilíngue, americana e 
internacional de São Paulo: Escola Suíço-Brasileira, 
Graded School, Chapel School, Cidade Jardim Play 
Pen, St. Nicholas School, St. Francis College, Colé-
gio Sidarta, Escola do Futuro e Colégio Humboldt.
 As equipes, patrocinadas pelo McDonald’s, 
serão compostas por crianças e adolescentes de 
11 a 17 anos, que se enfrentarão em quatro moda-
lidades: futsal, basquete, voleibol e tênis de mesa.
 Cada escola receberá um troféu de participa-
ção e haverá medalhas para o 1º, o 2º e o 3º lugar em 
todas as categorias.
 De acordo com Paula Catalano, Coordena-
dora de Esportes e Educação Física da Escola In-
ternacional, o campeonato tem como objetivo in-
centivar o trabalho em equipe, o estímulo à boa 
conduta, além do intercâmbio de experiências e 
o respeito às diversidades culturais. “Criamos um 
evento competitivo, que serve de integração para 
as crianças bilíngües. A troca de experiência não 
é somente esportiva, mas também social”, diz.

VIII Campeonato de Esportes 
entre escolas de educação 
internacional e bilíngue

Campeonato tem o objetivo de integrar os 
alunos para que demonstrem o espírito 
esportivo em clima de confraternização

Interclasses promove diversão e 
mobilização

Evento resultou em arrecadação de produtos 
para a Casa Maria Maia

 Os alunos de Teens e High School partici-
param de mais uma edição do Interclasses, torneio 
esportivo interno no qual as turmas disputam en-
tre si partidas de futebol, vôlei, basquete e handebol.
 Divididos em duas categorias – uma composta 
pelo Teens 6, 7 e 8/9 e a outra pelo Teens 8/8, High 1, 2 e 
3 –, os alunos disputaram jogos repletos de emoção, em 
uma interação saudável com os colegas de outras classes.
 

 Ao final do torneio, houve a cerimônia de 
premiação, com a entrega de medalhas e troféus para 
as equipes vencedoras.
 Além de servir como uma atividade lúdica e in-
terativa, o Interclasses também é marcado pelo signo da 
solidariedade: para participar do torneio, os alunos fize-
ram a doação de ao menos um pacote de fralda geriátrica 
e um pacote de lenços umedecidos, que foram destina-
dos à Casa Maria Maia - www.casasmariamaia.com.br.
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 A fim de complementar a preparação dos 
alunos para os diversos vestibulares de fim de ano, 
a escola oferece o CPV, um cursinho pré-vestibu-
lar desenvolvido para complementar e aprofun-
dar o conteúdo transmitido nas aulas regulares.
 “No trabalho que desenvolvemos, aprofun-
damos temas vistos ao longo do High School. Com 
isso, o conteúdo exigido pelos programas dos vesti-
bulares pode ser revisto, o que prepara melhor os alu-
nos e aumenta as possibilidades de sucesso no ingres-
so nas universidades”, observa o professor William 
Motomitsu, que ministra as aulas de Física do High 
School. “Com relação ao desempenho acadêmico, é 
natural que as aulas produzam um ‘up’ no conheci-
mento dos alunos. A evolução é clara”, acrescenta.

CPV auxilia na preparação para o 
vestibular

Alunos têm a opção de se preparar para a prova 
nas dependências da escola

Vestibular 2014
Confira as datas dos principais vestibulares

 Com a chegada dos últimos meses do ano, surge 
também a ansiedade para aqueles que prestarão vestibular. 
A fim de mantê-los informados, trazemos a seguir os perío-
dos de inscrição e datas dos principais vestibulares em 2014:

FUVEST
Inscrições e Pagamento da Taxa de Inscrição:  
22/08 a 08/09
1ª fase: 30/11/2014
2ª fase: 04 a 06/01/2015
Divulgação da 1ª chamada: 31/01/2015
http://www.fuvest.br/vest2015/calend/calend.stm
 
UNESP
Inscrições e Pagamento da Taxa de Inscrição: 
15/09 a 10/10
1ª fase: 16/11
2ª fase: 14 e 15/12/2014
Divulgação dos resultados: 28/01/2015
http://vestibular.unesp.br/ 

UNICAMP
Inscrições e Pagamento da Taxa de Inscrição:
11/08 a 11/09
1ª fase: 23/11
2ª fase: 11 a 13/01/2015
Prova de Habilidades Específicas de Música:
25 a 29/09/2014
Prova de Habilidades Específicas de Arquitetura e Urba-
nismo, Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança:
19 a 22/01/2015
Divulgação da 1ª chamada: 02 a 06/02/2015
http://www.comvest.unicamp.br/vest2015/divulga_calen-
dario.html 

UNIFESP
Opção de Ingresso pelo SISU (ENEM): 
08 e 09/11
Opção de Ingresso por Sistema Misto (ENEM + Prova de 
Conhecimentos Específicos): 08 e 09/11
Inscrições e Pagamento da Taxa de Inscrição:
22/09 a 24/10/2014
Prova de Conhecimentos Específicos: 11 e 12/12
Divulgação da 1ª chamada: 26/01/2015
http://vestibular.unifesp.br/

 Para a aluna Serena Canjani, do High 3, uma das 
vantagens de se fazer o cursinho com os professores da 
escola é a proximidade desses com os alunos. “Como 
estão conosco todos os dias, eles já nos conhecem, estão 
acostumados com nosso jeito... Acaba sendo uma aula 
personalizada”, completa a jovem, que irá prestar para 
Engenharia Química na USP, UNESP e UNICAMP.

Serena Canjani
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ITA
Inscrições e Pagamento da Taxa de Inscrição:
01/08 a 15/09
Exame de fase única: 09 a 12/12
Divulgação da 1ª chamada: 29 e 30/12
http://www.ita.br/pt-br/vestibular 

PUC – SP
Inscrições e Pagamento da Taxa de Inscrição: 
10/10 a 18/11
Exame de fase única: 07/12
Divulgação da 1ª chamada: Data ainda não definida
http://www.vestibular.pucsp.br/ 

PUC - Campinas
Inscrições e Pagamento da Taxa de Inscrição:
09/09 a 26/10
Exame de fase única: 28 e 29/11
Divulgação da 1ª chamada: Data ainda não definida
https://www.puc-campinas.edu.br/noticias/3808/ves-
tibular-2015/ 

FGV – SP
Inscrições e Pagamento da Taxa de Inscrição:
07/07 a 15/10
Prova - Administração de Empresas/Pública
(Processo Seletivo com base no resultado do ENEM): 
08 e 09/11
Prova - Administração de Empresas/Pública
(Processo Seletivo com base no vestibular):
14/12
Prova - Direito
(Processo Seletivo com base no vestibular) - 1ª Fase – 
20 e 23/11
2ª Fase – 15 a 19/12
Prova - Economia
(Processo Seletivo com base no vestibular) - 1ª Fase - 
23/11
2ª Fase – 07/12
http://vestibular.fgv.
br/?gclid=CJO18PCG3L8CFbTm7Aod_GcAsA 

ESPM
Inscrições e Pagamento da Taxa de Inscrição:
15/09 a 13/11
Exame de Fase única: 16/11
http://www2.espm.br/processo-seletivo/graduacao/
vestibular/vestibular-2014/vestibular-espm-sao-paulo
sobre_o_vestibular.aspx

FEI
Inscrições e Pagamento da Taxa de Inscrição:
22/09 a 28/11
Exame de Fase única: 06 e 07/12
http://portal.fei.edu.br/pt-BR/vestibular/Paginas/
sobre_o_vestibular.aspx
 
MAUÁ
Inscrições e Pagamento da Taxa de Inscrição:
02/09 a 10/11
Exame de Fase única:
15/11/2014
http://www.maua.br/vestibular/?gclid=CIay6cr5278
CFUVo7AodkW8Afg
 
INSPER
Inscrições e Pagamento da Taxa de Inscrição:
05/08 a 13/10
Seleção via ENEM: até 19/12
Exame de Fase única: 02/11
http://www.insper.edu.br/vestibular/informacoes-
-gerais/  

MACKENZIE
Inscrições e Pagamento da Taxa de Inscrição:
25/09 a 12/11
Exame de Fase única: 01 e 02/12
http://www.mackenzie.br/arquivo_noticias_ma-
ckenzie.html?&cHash=fc2531e872c7b640fce5a5
793c890977&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2341#.
U8_yRU3jhkc 

FAAP
Inscrições e Pagamento da Taxa de Inscrição:
16/09 a 12/11
Exame de Fase única: 16/11
https://seletivo.faap.br/processo_seletivo2014/in-
dex.asp?gclid=CKnF7rb8278CFahj7AodLX0Arg


