
4ª Edição

O Colégio Único começou 2011 com o pé direito. Isso porque o ano letivo, já chegou cheio de novidades. A 1º 

Reunião Pedagógica da instituição inaugurou o novo semestre. Falando nisso, o primeiro dia de aula foi pura festa. 

Pipoca e muita alegria marcaram as boas-vindas para os alunos novos e antigos do colégio.

No decorrer do 1º semestre, várias ações no âmbito educacional foram realizadas com muito sucesso: o 

debate contra o bullying reuniu pais, alunos e equipe; a aula de campo com destino ao município de Igarassu; o 

encontro com pais e responsáveis para debater os sintomas do estresse entre alunos do 3º ano do Ensino Médio; a 

ação que trouxe profissionais de várias áreas para ajudar numa escolha consciente da profissão; a aula especial de 

conscientização contra a pedofilia e, para encerrar o semestre com chave de ouro, a 3º Mostra Único Cultural.

Para incentivar a prática de esportes de maneira saudável, a equipe do Único foi até Porto de Galinhas para a 

realização de mais uma edição dos Jogos Internos. O Carnaval e as festas juninas, eventos tão significantes na cultura 

local, também estiveram presentes no calendário do Único. Já que comemorações animadas e tradicionais 

movimentaram o colégio. Sem falar do café especial feito para as mães, pois a instituição não poderia deixar de 

homenagear essas mulheres tão importantes.

Outro destaque da edição é a matéria sobre a participação do Único em um projeto bastante significante: o 

“Praia Limpa”. E para deixar o Único Jornal ainda mais completo, vamos abordar nesta edição, um tema polêmico que 

precisa ser discutido: a pedofilia e violência sexual contra crianças e adolescentes.
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Alegria e descontração marcaram o 1ª dia de 

aula do Colégio Único, em fevereiro. A coordenadora 

pedagógica, Hebe Rêgo, fez questão de ir às salas de 

aula para desejar boas-vindas aos alunos veteranos e 

novatos, e explicar o sistema pedagógico da instituição. 

No intervalo, uma surpresa: uma dupla de músicos 

garantiu a animação do momento. A interação foi total, 

os jovens cantaram juntos e alguns até arriscaram dar 

uma “canja”. Tudo isso regado a muita pipoca, pois uma 

pipoqueira estava disponível para todos saborearem o 

salgado que foi feito na hora.

1ª reunião pedagógica
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Escolher a profissão é uma atitude, que vai 

refletir em toda a vida. Por isso, todas as precauções 

tomadas para fazer dessa decisão uma escolha 

consciente são bem-vindas. E para dar uma forcinha 

aos alunos do 3º ano do Ensino Médio nesse momento, 

o Colégio Único promoveu um projeto que buscou 

nortear seus alunos. A iniciativa trouxe profissionais de 

várias áreas durante o mês de maio para proferir 

palestras sobre as atividades que exercem. A garotada 

aprovou. Quando se fala em carinho e cuidado, uma 

pessoa vem logo à cabeça: a mãe. E para homenagear 

as mulheres tão especiais, a coordenação pedagógica e 

de eventos do Colégio Único promoveu um café da 

manhã muito animado. Mesa farta com quitutes 

deliciosos e um show com os alunos Jáder Cabral, 

Camila Queiroz e Adriano Cabral fizeram sucesso entre 

todos. Inclusive, o professor de Física, Bill Afonso, 

entrou na dança e arriscou dar uma canja, arrancando 

aplausos do público. Emocionado, o Diretor 

Pedagógico, Ednaldo Ernesto, fez um discurso especial 

para o momento e as mães retribuíram à altura. Outro 

momento auge da festa foi o sorteios de kits de 

perfumaria da linha 'O Boticário'.

Hebe Rêgo
Coord. Pedagógica

 Encontre Colégio Único em:

Aprimorar a qualidade de ensino foi o objetivo 

da 1ª Reunião Pedagógica do Colégio Único em janeiro. 

Para aperfeiçoar e enriquecer as aulas, através da troca 

de experiências, todos os professores se reuniram 

juntamente com representantes da Direção Executiva, 

Direção e Coordenação Pedagógica e o setor de 

Orientação Psicológica da instituição. Na reunião, os 

profissionais debateram novas alternativas para tornar 

o programa de ensino mais atraente e eficiente para 

ano que se iniciou.

boas-vindas

escolha profissional carinho para as mães

São joão

Em junho, o Único realizou um grande “arraiá”, 

que contou com um trio de forrozeiros garantindo a 

animação da festa. Como não podia ser diferente em 

uma autêntica festa junina, quitutes e comidas típicas 

estavam disponíveis. Outro ponto auge da festa foi a 

coroação do Rei e Rainha do Milho, Raul Galindo e 

Mirella Souza. A festa se encerrou com uma quadrilha 

improvisada e, é claro, muito animada, com direito a 

casamento matuto.

3ª mostra único cultural

A etapa lúdica da 3º Mostra Único Cultural 

realizada no Centro de Convenções, em junho, foi um 

sucesso. A cada ano que se passa os alunos da 

instituição capricham ainda mais nas apresentações e 

este ano não foi diferente com o tema “Memória, 

Biografia e Autobiografia: Entre a Subjetividade e a 

História”; o Teatro do Brum, no Centro de Convenções, 

foi palco de muita criatividade, figurinos bem 

elaborados e um ótimo nível de conteúdo nas 

apresentações, que passearam pelas música, artes 

cênicas e o audiovisual. 

Dando continuidade as atividades da mostra, o 

Colégio Único promoveu a parte acadêmica da ação. A 

iniciativa, que aconteceu na mesma semana da etapa 

lúdica, consistiu na apresentação dos conteúdos da 

pesquisa acadêmica realizada pelos alunos do 1º e 2º 

ano do Ensino Médio e orientadas pelos professores da 

instituição. Na ocasião, os estudantes ocuparam 

estandes, que foram ornamentados de acordo com o 

tema de cada grupo. Os alunos abusaram da 

imaginação para trazer o seu diferencial para o evento.

Fernando Bastos
Coord. de Eventos
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Em fevereiro, o Colégio Único reuniu pais, 

responsáveis de alunos e a equipe da instituição no 

Teatro do Brum – Centro de Convenções, em Olinda. O 

evento teve o objetivo de fazer um intercâmbio entre 

entidade educacional e família. Na ocasião, o professor 

da Universidade de Pernambuco – UPE, Josevaldo 

Araújo de Melo, proferiu uma palestra com o tema: 

“Bullying: como identificar, como preveni-lo e como 

combatê-lo”. Além de assistir as palestras, os 

responsáveis fizeram observações sobre o tema e 

trouxeram para o debate situações vividas pelos jovens.

Ainda em fevereiro, o Colégio Único promoveu 

uma aula de campo com os alunos do 3º ano, na qual o 

destino foi o município de Igarassu. A equipe de 

orientação, que acompanhou os jovens foi formada 

pelo coordenador de eventos, Fernando Bastos, e 

pelos professores Leandro Gomes, de Biologia, e Flávia 

Suassuna, de Literatura, além de um Guia Turístico. 

Entre os lugares visitados pela turma: a Igreja dos 

Santos Cosme e Damião, o Museu Pinacoteca e a 

Reserva Ecológica Charles Darwin.

multidisciplinaridade

folia carnavalesca

A festa mais alegre e colorida do ano foi ainda 

mais animada no Único. A comemoração de Carnaval,  

em março, reuniu alunos e equipe no pátio do colégio. 

Um autêntico baile momesco se iniciou no intervalo 

das aulas e teve direito a concurso de fantasias e muita 

música. Gracielle Santos do 3º ano e Luis Frederico 

Porto do 2º ano do Ensino Médio foram os vencedores 

da competição, fantasiados de: boneca Emília, 

personagem de Monteiro Lobato, e o malandro. 

O Único reuniu pais e responsáveis em março 

para debater os sintomas do estresse entre alunos do 

3º ano do Ensino Médio. Quem comandou o momento 

foi a psicóloga do colégio Carmem Lira. Na palestra, 

foram debatidos, entre outros assuntos, seus efeitos e 

a capacidade de resiliência, que pode ser definida 

como a disposição do indivíduo para superar 

obstáculos. 

Conhecida pela sua beleza, Boa Viagem é a 

praia urbana mais famosa do estado e para preservar 

esse maravilhoso cartão-postal, os alunos do Colégio 

Único participaram da etapa escolar do projeto Praia 

Limpa 2011, realizado pela Globo Nordeste com apoio 

da Prefeitura do Recife. 

pedofilia e violência sexualação contra o bullying

sem estresse praia limpa

A palavra pedofilia tem origem grega e significa 

“amar ou gostar de crianças”, sem nenhum significado 

patológico. De acordo com estudiosos, o termo 

pedófilo surge como adjetivo no final do século XIX, em 

referência à atração de adultos por crianças ou à prática 

efetiva de sexo com meninos ou meninas. 

Atualmente, o termo é usado de forma corrente 

para qualquer referência a ato sexual com 

crianças e adolescentes, desde a fantasia e o desejo 

enrustidos até a exploração comercial, passando pela 

pornografia infantil e a realização de programas com 

crianças e adolescentes. O assédio, a pornografia, o 

abuso, o programa e a exploração comercial estão 

tipificados na legislação penal e no Estatuto da Criança 

e do Adolescente (ECA). 

Consta na Classificação Internacional de 

Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID) 

e diz respeito aos transtornos de personalidade 

causados pela preferência sexual por crianças e 

adolescentes. 

O pedófilo não necessariamente pratica o ato 

de abusar sexualmente de meninos ou meninas. O 

Código Penal e o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) não preveem redução de pena 

ou da gravidade do delito se for comprovado que 

o abusador é pedófilo.

A violência sexual praticada contra 

crianças e adolescentes é uma violação dos 

direitos sexuais porque abusa e/ou explora do 

corpo e da sexualidade de garotas e garotos. 

Ela pode ocorrer de duas formas: abuso 

sexual e exploração sexual 

p
e

d
o

f
il

ia

Abuso sexual: o abusador é quem comete a 

violência sexual, independente de qualquer 

transtorno de personalidade; se aproveitando 

de alguma relação familiar com vítima, de 

proximidade social ou da vantagem etária ou 

econômica.

Exploração sexual: é o crime sexual contra 

crianças e adolescentes conseguido por meio 

de pagamento ou troca. O ato pode envolver 

além do próprio agressor, o aliciador, 

intermediário que se beneficia comercialmen- 

te do abuso (prostituição, o tráfico de 

pessoas, a pornografia e o turismo sexual).
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A psicóloga, Carmen Lira, e a professora de 

História da Arte, Luciana Tavares, encabeçaram uma 

ação de conscientização contra a pedofilia. A iniciativa 

consistiu em um encontro nas salas do 1º, 2º e 3º anos 

do Ensino Médio, onde houve debates sobre o tema, 

enfatizando os cuidados que devem ser tomados na 

Internet e nos pontos de encontros dos jovens. Para 

chamar a atenção ao tema de uma maneira 

interessante para os alunos, as educadoras 

trabalharam a música “Camila, Camila” do grupo 

musical gaúcho “Nenhum de Nós”.

aula especial contra
pedofilia

competição saudável

Os Jogos Internos, que aconteceu na 

Companhia do Lazer em Porto de Galinhas – PE,  em 

abril, foi um grande sucesso! Alunos do 1º ao 3º ano do 

Ensino Médio fizeram questão de prestigiar o 

momento e concorrer em  categorias esportivas e de 

lazer. O 3º ano  foi a turma campeã.
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