
3ª Edição

O segundo semestre de 2010 no Colégio Único foi marcado por vários momentos de alegria. Os eventos 

começaram com as festas juninas, grande momento cultural da região. Já o Dia do Estudante, que para o Único é uma 

data mais que especial, foi marcado por uma agradável surpresa. Um show de stand up comedy foi apresentado no 

intervalo das aulas e os alunos aprovaram. Em setembro, o aniversário do colégio também deu o que falar,  no evento 

os estudantes e a equipe puderam comemorar dois anos de conquistas. 

Em outubro é a vez do Dia das Crianças, e para comemorar, foi colocada uma cama elástica no pátio do 

colégio. No mesmo mês, o Dia dos Professores foi comemorado em grande estilo. Na ocasião, os profissionais do 

Colégio Único puderam confraternizar junto com a equipe e seus familiares. 

No âmbito educacional, a  atividade pedagógica do 2º ano do Ensino Médio, a 2º Uniciências e a Noite das 

Crônicas proporcionaram oportunidades de crescimento para os alunos do Único. Também merece destaque a 

iniciativa do colégio em apoiar a 2º Campanha de Conscientização de Hipertensão Pulmonar. 

O final do semestre foi marcado por vários tipos de sentimentos. A Aula da Saudade e a festa de formatura do 

3º ano foram momentos inesquecíveis para todos. Além da confraternização de fim de ano, onde toda equipe pôde 

saudar a chegada de um novo período de realizações . Por fim, esta edição traz uma reportagem especial sobre 

sexualidade, buscando  estimular a discussão sobre o tema tanto nos lares quanto na sala de aula.

editorial

Boa Leitura! Prof. Ednaldo Ernesto
Diretor Pedagógico

O Nordeste é a região brasileira que mais 

valoriza as festas juninas. Visando cultivar essa 

tradição, o Único promoveu, durante os festejos, um 

arraial para ninguém botar defeito. Barracas de 

comidas típicas, gincana, quadrilha e, é claro, muita 

música, entre outras atrações, fizeram parte do evento. 

Sem falar que, para entrar no clima, alguns alunos 

vieram caracterizados de matutos.  
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arraial do único

O Único celebrou, em setembro, o seu 

aniversário. Com apenas dois anos, o colégio já possui 

vários motivos para comemorar, como por exemplo, a 

aprovação de muitos de seus alunos nos vestibulares 

mais concorridos do estado. Para celebrar tantas 

conquistas, estudantes e equipe confraternizaram e 

saborearam um delicioso bolo, confeccionado com as 

cores da instituição. Além disso, o pátio também foi         

especialmente decorado para a ocasião.

ANIVERSÁRIO ÚNICO
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aula da saudade
e formatura

Visando proporcionar momentos de muita 

descontração e alegria, a equipe e os alunos do Colégio 

Único prepararam, com todo esmero, os eventos que 

marcam os últimos passos dos estudantes junto à 

instituição. A Aula da Saudade e a festa de formatura 

dos alunos do 3º ano do Ensino Médio, em 2010, foram 

marcadas por sentimentos muito especiais e, em 

ambos os momentos, os alunos confraternizaram com 

todos que fizeram parte dessa etapa.

Em dezembro, toda a equipe do Único se 

reuniu, na sede da instituição, para confraternizar as 

festas do fim de ano. Para animar a festa, uma banda 

tocou clássicos da MPB, outro detalhe é que foi servido 

menu especial de crepe que agradava a gregos e 

troianos. Assim, com um cardápio delicioso e boa 

música, toda a equipe e seus familiares confraterniza-

ram,  incorporando espírito natalino.

confraternização
dos funcionários

destaques único

Hebe Rêgo
Coord. Pedagógica

 Encontre Colégio Único em:

“Júnior Band” é o nome da 

banda formada pelos alunos 

Jáder Cabral e Raphael Aragão 

do 2º ano do Ensino Médio do 

Colégio Único. Os garotos fazem 

a alegria dos eventos no colégio. 

Com um repertório diversifica-

do e sem perder a qualidade, as 

músicas vão de Rock'n'Roll a 

Bossa Nova. 

Laíza Chiappetta
está de parabéns! 

A aluna do Colégio Único, 

que concluiu o Ensino Médio na instituição, 

conseguiu conquistar o 1º lugar do vestibular seriado 

do curso de Geografia na Universidade de 

Pernambuco – UPE. Um detalhe é que a aluna “Único” 

fez questão de exibir o seu bandaid personalizado.

Bárbara Nunes,  aluna do 3º ano, revelou-se 

uma ótima fotógrafa.  Ela foi premiada com o 

segundo lugar do concurso cultural promovido 

no “Día E – Dia del Español” do Instituto 

Cervantes  e faturou uma bolsa de estudos na 

instituição.  
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dia do estudante

No Dia do Estudante, o Colégio Único preparou 

uma surpresa para os alunos da instituição, já que no 

horário do intervalo, eles se depararam com um show 

de stand up comedy apresentado pelo comediante 

Kedny Silva. O artista deste gênero,  apresenta um 

mónologo de humor e interage diretamente com o 

público. Já Isabella Cavalcanti e Artur Portella, alunos 

do 2º ano, participaram da produção do caderno 

especial do Diario do Estudante promovido pelo jornal 

Diario de Pernambuco. 

Após o feriado de Nossa Senhora de Aparecida, 

o Dia das Crianças no Colégio Único, foi marcado por 

uma surpresa; no intervalo das aulas, os estudantes se 

depararam com uma cama elástica e puderam se 

divertir como na infância. A alegria foi geral e muitos se 

entregaram ao espírito da brincadeira. 

dia das crianças

noite das crônicas

“Crônicas Únicas” é o nome do livro produzido 

pelos alunos do 1º ano do Ensino Médio do Colégio 

Único, monitorados pela professora de Redação, Glícia 

Lemos. Com direito a noite de lançamento, que 

aconteceu na sede da instituição, na primeira semana 

de novembro, os alunos e seus familiares puderam 

conferir o resultado da dedicação ao projeto. A 

iniciativa busca incentivar o hábito de leitura e incitar 

os jovens a produzirem conteúdos literários. 

Em comemoração ao Dia dos Professores, o 

Colégio Único ofereceu um jantar, no restaurante 

Spettus do Derby, para todos profissionais e seus 

respectivos acompanhantes. A comemoração conjunta 

celebrou o sucesso que a instituição vem conquistando 

em apenas dois anos, graças à colaboração de todos os 

profissionais de sua equipe.

dia dos professores

Em outubro,  a Excursão Pedagógica levou os 

alunos 2º ano do Ensino Médio a aprimorarem seus 

conhecimentos através de uma aula de campo com 

foco em Geografia, Biologia, Redação e Química. 

Depois, os estudantes se divertiram numa tarde de 

lazer no Viver Hotel Fazenda, em Moreno - PE.  

atividade pedagógica

A sede do Colégio Único recebeu a 2ª 

Uniciências. Foram, ao todo, 12 estandes por meio dos 

quais os alunos do 1º e 2º ano apresentaram trabalhos 

com o tema: “Saúde: em busca de uma melhor 

qualidade de vida”. Na ocasião, os estudantes do 

Ensino Médio deram continuidade a estudos 

desenvolvidos em sala de aula, através de pré-projetos 

de pesquisa. 

2ª uniciências O ÚNICO COMBATE
A HIPERTENSÃO PULMONAR

sexualidade na adolescência

A paixão é um sentimento característico da 

adolescência. Isso porque esse período marca a 

descoberta do amor sensual e dos prazeres da libido. 

Nesse momento o jovem está aprendendo a amar-se e 

a reconhecer o seu valor, além de estar formando a sua 

personalidade diante da sociedade.

Atualmente, o comportamento do jovem 

mudou em relação aos últimos anos. Para alguns, a 

sexualidade é vista de maneira bastante banalizada, 

assim como também os relacionamentos afetivos. A 

aparente liberdade gera conflitos, principalmente 

entre os jovens que estão vivendo um momento de 

transição entre a adolescência e a vida adulta.

O fato é que, apesar de se tratar de um tema 

polêmico, a escola e os pais devem estar abertos ao 

diálogo. Discutir e oferecer informações sobre o 

assunto pode ajudar a evitar doenças e até a gravidez 

precoce, entre outros possíveis acontecimentos 

indesejáveis.

  Para  psicóloga do 

Único, Carmen Lira, convidou a também profissional da 

área, Alessandra Castanha, que é doutora em 

Psicologia pela Universidade de São Paulo (USP) e 

professora do Departamento de Psicologia da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). A ação 

visou conscientizar os jovens sobre como vivenciar essa 

etapa de maneira segura e agradável.

discutir sobre o assunto, a

De 1980 a 2006, registrou-se
4.573 casos de AIDS entre
adolescentes no Brasil.

gravidezsexohiv

66,5% dos jovens têm a
primeira relação sexual
até os 16 anos.

18% das jovens entre 15 e 18
anos já engravidaram.

Hipertensão Pulmonar, foi realizada pela ABRAHP – NE 

(Associação Brasileira de Hipertensão Pulmonar – 

Nordeste), com apoio do Colégio Único. A doença pos-

sui sintomas comuns a outras patologias e muitas 

pessoas a desconhecem, tornando importante sua 

compreensão. A ação ocorreu em novembro, no 

Parque da Jaqueira – Zona Norte do Recife. Panfletos, 

palestras, aferição de pressão arterial sistêmica e até 

uma aula de Yoga fizeram parte das atividades.

A 2º Campanha de Conscientização de 

Fonte: Ministério da Saúde
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