COLÉGIO SANTA MARCELINA

81 DE APROVAÇÃO NOS
%

VESTIBULARES 2018

HÁ 90 ANOS
ACOMPANHAMOS AS
TRANSFORMAÇÕES DA
SOCIEDADE

Da Educação Infantil ao Ensino Médio, investimos seriamente
em uma pedagogia sociointeracionista na qual o ser humano
desenvolve a linguagem, a cultura e o raciocínio por meio
da reflexão e da interação com o outro. Da mesma forma,
a proposta educativa da Rede de Educação Marcelinas,
inspirada nos ideais do Beato Luigi Biraghi, convoca-nos a
educar, atendendo às necessidades dos tempos e lugares,
em uma perspectiva cristã.
Nossos educadores, profissionais com sólida formação
acadêmica, atuam como mediadores da aprendizagem,
proporcionando aos estudantes, desde a infância,
compreensão, articulação e aplicação dos conhecimentos. A
integração com a família - primeiro alicerce na construção da
pessoa - alinhada aos princípios e às práticas pedagógicas
Marcelinas, potencializa a formação em sua totalidade.
Essa formação pressupõe o desenvolvimento da capacidade
de autorreflexão e a construção de pensamentos próprios,
a partir da análise do meio e da confrontação de ideias,
instrumentos indispensáveis para que o aluno articule as
habilidades, tornando-se competente para viver e atuar
como cidadão.

RENATO
HORÁCIO PINTO

COORDENADOR DO ENSINO MÉDIO
Preparar os jovens de hoje para um mundo em
constante transformação é um grande desafio para
nós, educadores. É preciso conferir a eles um repertório
acadêmico sólido, desenvolver habilidades sociais
de convivência e trabalho em equipe, estimular a
criatividade e desenvolver valores éticos e de cidadania
cada vez mais exigidos na sociedade atual e requeridos
nos ambientes de trabalho. Desenvolver a espiritualidade
e uma visão transcendente da vida, calcadas no amor
a Deus, ao próximo e a si mesmo também estão
contempladas nessa formação.
Um projeto formativo dessa envergadura requer
diversificadas ações pedagógicas: aulas, projetos,
provas, simulados, palestras, atividades de orientação
profissional, atividades de vivência, entre outros. Cada
ação pedagógica contribuiu para a formação e o preparo
desses jovens para o ingresso na vida universitária.
A qualidade do relacionamento entre alunos,
professores, equipe de coordenação e direção também
é de fundamental importância para a construção de
um ambiente positivo e propício ao aprendizado e ao
enfrentamento dos desafios.
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BEATRIZ MAFFEI
FASM, PUC E
BELAS ARTES

MODA
COMUNICAÇÃO E MULTIMEIOS
MÍDIAS SOCIAIS

DYLAN CARNEIRO
CÁSPER LIBERO
PUBLICIDADE

BIANCA DA SILVA
OSWALDO CRUZ

QUIMICA INDUSTRIAL

FABIANA FARHAT
MACKENZIE E
SÃO CAMILO
NUTRIÇÃO
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BRUNO DE SOUZA
FEI E UNIFESP

CAROLINE ALVES
PUC

ENGENHARIA QUIMICA
QUIMICA INDUSTRIAL

FERNANDA XAVIER
MACKENZIE, PUC E
SINGULARIDADES
PEDAGOGIA

DANIELLE MELLO

DIREITO

GABRIELA IBANHES
PUC

DIREITO

IFSP, MAUÁ E
UNESP

ENGENHARIA DE ALIMENTOS

IRÍNI KATRITSIS
GABRIELA GONÇALVES
FEI E MAUÁ
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

PUC E
MACKENZIE
LETRAS

DANILO LICO
MACKENZIE

ENGENHARIA CIVIL

JULIA DE PAULA
UNICAMP

ENGENHARIA ELÉTRICA

JULIANA HIRATA
USP

FÍSICA

MARIA CLARA
DURAN
MACKENZIE

ADMINISTRAÇÃO DE
EMPRESAS
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JULIANA FAVARON
FAAP

PUBLICIDADE E PROPAGANDA

MARÍLIA MAIA
MACKENZIE E
PUC
PEDAGOGIA

LARISSA OLIVEIRA
UNIFESP
FARMÁCIA

PAULA GIACONI
PUC E UFF

RELAÇÕES INTERNACIONAIS
HISTÓRIA

LEONARDO
NASCIMENTO

LEONARDO BERNAL

GASTRONOMIA

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
ENGENHARIA

ANHEMBI MORUMBI

RAFAELA ALMEIDA
MACKENZIE E ESPM

PUBLICIDADE E PROPAGANDA

IFSP E UFABC

RAFAELA PRESTES
MACKENZIE
PSICOLOGIA

LOUISE CYRINO
MACKENZIE
DESIGN

TATIANA PAULINO

ANHEMBI MORUMBI
MEDICINA

ALUNOS DO SANTA
CONQUISTAM ESPAÇO
NAS MELHORES
UNIVERSIDADES DE
SÃO PAULO

A 3ª série do Ensino Médio enfrentou muitos desafios
em 2017. Prestar o ENEM, o vestibular e despedirse do colégio são grandes marcos na formação dos
jovens. Aqui no Santa, privilegiamos uma formação
curricular diversificada para que os estudantes se
tornem adultos realizados e bem-sucedidos em suas
escolhas. E falar das conquistas de cada um deles
nos enche de orgulho.

Aprovados pelo ENEM
Danielle Mello escolheu cursar Engenharia de
Alimentos na Universidade Estadual Paulista - UNESP,
após ser aprovada também no Instituto Federal de
São Paulo - IFSP e no Instituto Mauá de Tecnologia.
No Santa desde os 3 anos de idade, a jovem
estabeleceu uma rotina de resolução de exercícios
de vestibulares, mas não deixou as horas de lazer de
lado. “Uma dica é estudar além do que foi passado
em sala e ter determinação”, completa.
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“O meu jeito de ver o
mundo foi moldado no
Santa, e isso eu vou levar
para a vida”.
Bruno de Souza

Leonardo Bernal comemora o
resultado positivo no Instituto
Federal de São Paulo – IFSP e a
escolha pela Universidade Federal
do ABC - UFABC, para cursar
Engenharia.
“Sempre
gostei
muito de Exatas, mas ainda
estou em dúvida se vou optar,
no segundo ano, por Engenharia
de Produção ou de Informação”,
revela.
Bruno de Souza também não
esconde a alegria em ser aprovado
em Engenharia Química, no Centro
Universitário FEI, e em Química
Industrial, na Universidade Federal
de São Paulo - UNIFESP.
O
interesse em pesquisa fez o aluno
optar pela instituição pública.
“Estudei bastante e aproveitei
muito os simulados do ENEM
ao longo do ano”, conta. Bruno
carrega
com
carinho
boas
lembranças do colégio, onde
esteve desde os 7 anos. “O meu
jeito de ver o mundo foi moldado
no Santa, e isso eu vou levar
para a vida”.
Para Larissa de Oliveira, a
recompensa pelo esforço também
veio com a aprovação no curso de
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Farmácia da UNIFESP.
“Até
agora
só
tenho
me
surpreendido
com
a
universidade. A estrutura é
excelente e a proximidade com
pesquisas científicas me atrai
muito”, conta.

“Estamos orgulhosos
em celebrar as vitórias
e acompanhar as
possibilidades futuras
dos nossos alunos, que
seguem seus caminhos
com segurança e
otimismo.

Beatriz Maffei ingressou no
tradicional curso de Moda da
Faculdade Santa Marcelina com o
resultado do Enem 2016, quando
estava concluindo a 2ª série do
Ensino Médio. Com resultados
positivos no Centro Universitário
Belas Artes, em Mídias Sociais, e
na Pontifícia Universidade Católica
- PUC-SP, em Comunicação e
Multimeios, conta a jovem, no
Santa desde os três anos: “Minha
preparação para o vestibular foi
um processo, não aprendi tudo
no terceiro do ensino médio,
trouxe uma bagagem dos outros
anos do colégio”. Eliane Maffei,
professora do colégio, ex-aluna
e mãe da Bia, comenta com
orgulho. “Escolhi o Santa porque
considerei importante que a
minha filha continuasse essa
trajetória. Como consequência
dessa boa formação - currículo
educacional, ótimos professores,

Fátima Eliza Marchetti
Diretora Pedagógica

boa estrutura, acolhimento e
carinho das irmãs - é com alegria
que eu vejo minha filha entrando
na faculdade que ela sempre
sonhou”.
Paula Giaconi também conseguiu
ser aprovada, via Sisu, em
História, na Universidade Federal
Fluminense – UFF, mas optou por
cursar Relações Internacionais na
PUC-SP. “Sempre fui apaixonada
por história, e minha opção
por RI vai muito ao encontro
do meu sonho de trabalhar na
área social e sentir que eu estou
fazendo alguma coisa boa para
as pessoas”, conta.

PRESENÇA GARANTIDA
NAS UNIVERSIDADES
ESTADUAIS PAULISTAS

sem saber da fonte antes; que entendi que posso
gostar de algo, como futebol, mas não ser uma
excelente jogadora e, mesmo assim, não deixar
de fazer o que eu amo. Foi por eles que entendi
que não preciso escolher uma só área para me
dedicar e interessar porque foi por eles que me
apaixonei por aprender desde filosofia a cálculo
Juliana Hirata vai encarar o desafio de cursar Física de integrais”.
na Universidade de São Paulo - USP. “Recordo com
carinho quando o Renato, coordenador do Ensino
Médio, sabendo do meu interesse em astrofísica, me
emprestou um livro que foi o maior firmador na minha
decisão de carreira”, destaca. Juliana dá preciosos
conselhos aos alunos da 3ª série. “Compreendam
os livros cobrados nas provas, não deixem de
fazer redações por preguiça, façam simulados,
e, principalmente, se organizem para estudar
um pouco por dia. Dessa forma, ninguém se
sobrecarrega”.
Julia de Paula, aprovada em Engenharia Elétrica na
UNICAMP, carrega boas lembranças da influência
dos professores em sua formação. “Foi por eles que
me interessei por literatura e voltei a ter gosto por
escrever; que descobri que era tão apaixonada
por física quanto matemática; que entendi que
uma história sempre tem outra
versão; que compreendi como
vivem os seres a minha volta; que
“Foi por eles [professores] que entendi
me arrisquei com substâncias
que não preciso escolher uma só área
estranhas em aulas práticas e
para me dedicar e interessar, porque foi
gostei; que comecei a questionar
por eles que me apaixonei por aprender
mais e não aceitar informações

desde filosofia a cálculo de integrais”.
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Julia de Paula

MAIS CONQUISTAS DOS
NOSSOS ALUNOS
É com muita alegria que comemoramos os resultados
positivos nas melhores universidades particulares
do Brasil. Alunos, professores e famílias dividem
conosco um pouco de suas histórias inspiradoras.

GABRIELA IBANHES

no Santa desde os 15 anos
Direito (PUC)

“Os nossos professores sempre nos incentivaram a ser
a melhor versão de nós mesmos, e de estudar muito
para poder vivenciar o melhor que o mundo tem para
oferecer, o que foi muito importante, principalmente
no final do ano, com todos os vestibulares. Eu levo
do Santa não somente a formação acadêmica, mas
também a formação humana, tendo em vista sempre
a necessidade de ajudar e de se preocupar com o
próximo”.

FERNANDA XAVIER

MARCIA REIS

professora do Santa e mãe da Fernanda

“Eu só tenho a agradecer a toda equipe de
professores, colaboradores e as irmãs do
Colégio Santa Marcelina, que tanto ajudaram no
crescimento humano e intelectual da Fernanda.
Ela começou a estudar aqui com três anos e
sempre fomos muito bem acolhidos. Tudo isso
consolidou nosso sentimento de confiança. Não
existe outra palavra senão gratidão pelos 15
anos vividos nessa escola”.

LEONARDO NASCIMENTO

no Santa desde os 4 anos
GASTRONOMIA (ANHEMBI MORUMBI)

“O Santa e todos os professores com quem
estudei foram os responsáveis por toda a
minha base educativa e social. Daqui para a
frente, quero me tornar alguém reconhecido no
mercado”.

no Santa desde os 3 anos
Pedagogia (INSTITUTO SINGULARIDADES, MACKENZIE,
PUC-SP)

CAROLINE ALVES

“O último ano escolar é bem delicado, logo meus
conselhos não são relacionados aos estudos, já que
todos os professores, coordenadores e família falam
disso frequentemente. Acredito que a saúde mental
deve vir em primeiro lugar. Descansem, tirem pausas,
saiam em alguns finais de semana. Acreditem nos
sonhos e sigam a carreira que realmente quiserem e
lutarem por isso”

“Meus planos para o futuro são muitos. A curto
prazo, quero me dedicar ao máximo à faculdade
e começar a estagiar cedo. A longo prazo,
desejo viajar me voluntariando em creches e
ONG’s e poder trabalhar contribuindo para a
sociedade de alguma forma”.

no Santa desde os 3 anos
DIREITO (PUC )

MARÍLIA MAIA

no Santa desde os 6 anos
PEDAGOGIA (PUC/MACKENZIE)

“Os laços que eu criei desde pequena com os
professores do Santa são insubstituíveis. Com uma
didática humanista, usando o afeto e a empatia
como a base do processo de aprendizagem,
eles nos ajudaram nos momentos mais difíceis e
estiveram conosco nas grandes aflições antes dos
vestibulares. Toda a equipe pedagógica acreditava
muito na gente (mais que nós mesmos), e a
todo momento nos lembravam de como éramos
capazes e do quanto se orgulhavam de termos ido
tão longe. Eu escolhi a Pedagogia porque a minha
paixão pelas crianças é algo tão forte dentro de
mim que era impossível de ser ignorada. Meu maior
sonho é voltar para o Santa como professora”!

BIANCA DA SILVA

no Santa desde os 14 anos
QUÍMICA INDUSTRIAL (OSWALDO CRUZ)

“Quando eu decidi que queria ser perita forense,
conversei com a minha professora de Química e
ela me indicou o curso de Química Industrial. Eu
gosto muito de investigação e ainda quero fazer
uma faculdade de Biologia. Não quero parar de
estudar”.
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MARIA CLARA DURAN

no Santa desde os 8 anos
ADMINISTRAÇÃO (MACKENZIE)

“Vou levar para o resto da minha vida todos os
ensinamentos e conhecimentos que obtive nos
meus anos na escola, as tradições e os momentos
inesquecíveis vividos com os colaboradores,
professores e meus melhores amigos. Sei que
vou sentir falta, mas também estou bem feliz
com a essa nova etapa na minha vida, com mais
responsabilidades e independência”.

TATIANA PAULINO

no Santa desde os 3 anos
MEDICINA (ANHEMBI MORUMBI)

“Quero virar uma grande médica! Vou levar sempre
todos os ensinamentos que o Santa trouxe para
a minha vida, enxergando sempre o lado humano
das pessoas”.

SANDRA REGINA AGOSTINI SILVA

professora de Química do Santa há 30 anos

“Os ótimos resultados têm relação com a
participação efetiva nas aulas e a criação de
grupos de estudo, o que alavancou o aprendizado
e os vínculos de amizade. É uma alegria enorme
saber que contribuímos para essa felicidade. Tem
coisa melhor”?

PALAVRA DOS
MESTRES

MARIA CLARA DE PAULA LEITE

professora de Literatura no Santa há onze anos

“A turma me marcou pelo grande carinho
com todos, pela parceria no processo ensinoaprendizado e disposição para encarar desafios.
Acompanhar cada passo dado e ver os meus alunos
conquistarem aquilo que desejaram é impagável!”

ANGEL JIMENEZ ORTIZ

professor de História no Santa há sete anos

“A turma era formada por várias tribos, com uma
rica diversidade de pensamentos. Eu trabalho
a História de forma dinâmica e com links para a
atualidade, o que propicia debates autênticos e
construtivos”.

Rua Cardoso de Almeida, 541 - Perdizes - SP
CEP 05013-000 Tel.: (11) 3677-0600
www.santamarcelina.org.br
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