
Amor, família, educação. No Único essas palavras se tornam realidade e se entrelaçam de tal forma que 
se tornam um. Esta unidade se fortalece ao longo do ano durante uma série de vivências realizadas na 

especial: ajudar a quem precisa. Alunos, família e equipe se deram as mãos em nome da solidariedade. 
Ações como o Movimento Único do Bem, doação de sangue e arrecadação de brinquedos para crianças 

Estudos, cultura, esportes, lazer e agito também são palavras que escreveram a história de quem esteve 
no Único em 2014. Fique por dentro de tudo isso e boa leitura!

Institucional

Único cai na folia 

Em fevereiro, o Colégio Único comemorou uma 
das festas mais tradicionais de Pernambuco: o 
Carnaval. O Único Folia foi agitado. O encontro 
contou com um dj que tocou os hits mais 
badalados do Brasil. Os alunos, por sua vez, 
capricharam nas fantasias e nos adereços. 
Os quitutes ficaram por conta do 3º ano, 
que arrecadou fundos para sua formatura. A 
folia teve até direito a concurso de fantasia! 
A fantasia da aluna Ana Beatriz Freitas foi 
escolhida como a melhor, e a do aluno 
Augusto César Vila Nova, como a pior. Ela 
foi caracterizada de Chiquinha, do seriado 
mexicano Chaves, e ele, de catraia. 
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Reunião dos pais 

Com o tema: Enem: Reflexões para o século XXI, 
foi realizada, em março, a Reunião dos Pais 2014 
do Colégio Único. O encontro aconteceu no Teatro 
do Brum - Centro de Convenções, em Olinda. O 
coffee-break ficou por conta do bufê Tia Beta e 
ofereceu sucos e salgados deliciosos para pais e 
professores.

Jogos Internos incentivam a 
disputa saudável 

Abril foi o mês de praticar esportes e interagir 
para os alunos do Único. Isso porque nesta 
época acontecem os Jogos Internos do colégio. A 
competição é dividida em duas etapas. 

SETIMA EDIÇÃO
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O primeiro dia, realizado na unidade de Casa Forte, 
contou com pingue-pongue, damas, totó, dominó 
e xadrez. A segunda etapa, realizada no Círculo 
Militar, teve futsal masculino, handebol masculino e 
feminino e voleibol feminino. A ação foi comandada 
pelos professores Fernando Bastos e Ari Freire. Para 
eles, a integração entre os alunos das unidades Santo 
Amaro e Casa Forte foi o ponto forte do trabalho. 

Mães se deliciam com café 
especial  

As unidades do Único de Casa Forte e Santo 
Amaro não podiam deixar de homenagear 
as mães no seu dia. Por isso, foi realizado o 
tradicional Café de Dia das Mães em ambos 
os locais. No encontro, as homenageadas 
viveram um momento para lá de especial com 
seus filhos desfrutando de delícias preparadas 
especialmente para elas. Com muito carinho, 
a equipe de cada unidade, comandada pelas 
coordenadoras pedagógicas Hebe Rêgo e 
Flávia Freitas, recebeu as convidadas. 

Único promove seminário 
de educação 

O Único promoveu o 1º Seminário Único de 
Educação. O encontro, que reuniu profissionais 
da área na unidade de Casa Forte, teve o objetivo 
de promover uma reciclagem entre educadores 
e trazer para discussão a aprendizagem e seus 
entraves. A iniciativa foi realizada através de 
uma parceria com o Centro Psicopedagógico de 
Atividades Integradas - Cepai.

Único debate política

2014 foi ano de eleição e uma ótima 
oportunidade para trazer política para a sala 
de aula. Mobilidade, saúde, educação. Esses 
foram alguns dos temas debatidos pelos 
alunos do Único com o candidato ao Senado 
Fernando Bezerra Coelho. O objetivo da ação 
foi aproximar os jovens do debate político e 
da cidadania. A iniciativa faz parte do projeto 
Agora é Nóis, que incentiva a participação de 
jovens de 16 a 25 anos.
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Feira de Profissões tira 
dúvidas de Feras Único

Escolher uma profissão pode ser uma decisão 
complicada para muitos, principalmente se você 
estiver estudando para o vestibular. Pensando 
em ajudar os estudantes do 3º ano do Ensino 
Médio, o Colégio Único promoveu a Feira de 
Profissões. No encontro, os alunos puderam 
bater um papo sobre como é a realidade 
das seguintes áreas de atuação: Jornalismo, 
Administração, Medicina, Psicologia, Educação 
Física, Relações Internacionais e Engenharia.

Solidariedade: Único 
arrecada cabelos e 
brinquedos para doação

A vontade de ajudar quem precisa contagiou o 
Único em 2014. Isso porque foram realizadas 
campanhas que mobilizaram alunos e equipe do 
colégio e, de quebra, encheram o coração de muita 
gente de alegria. Uma delas foi o Movimento 
Único do Bem. A iniciativa, idealizada pelas alunas 
Bruna Santos e Isabelle Christine, aconteceu 
em abril e teve parceria com a ONG Farol52. A 
ação arrecadou mechas de cabelos para pessoas 
com câncer, além de alimentos, livros, roupas e 
brinquedos. E as boas ações não pararam por aí! 
Em outubro, foi a vez de doar sangue para quem 
precisa. Os alunos e familiares aproveitaram a 
temática Sangue: o fluido da vida - trabalhada no 
Uniciências - para mobilizar familiares e amigos 
para doar. E, por fim, para comemorar o Dia 
das Crianças, foi realizada uma campanha de 
arrecadação de brinquedos para os pequenos 
portadores de mielomeningocele (má-formação 
congênita na espinha dorsal e no canal espinhal). 
Cada ação foi muito especial e cheia de emoção.

Sexta da MPB e Mostra 
Único Cultural celebram a 
música pernambucana

A cultura do nosso estado é tão rica que a 
equipe pedagógica do Colégio Único resolveu 
dar uma atenção especial ao assunto e estudá-
-la mais a fundo em junho. Tanto que a Sexta 
da MPB e a Mostra Único Cultural abordaram 

na unidade do Colégio Único em Casa Forte. 
Os alunos apresentaram trabalhos ricos em 
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Alunos vivenciam História 
em museu  

Alunos do 3º ano do Ensino Médio do Colégio 

alunos para o Museu Cais do Sertão, no Bairro 

já que é recorrente nas provas dos principais 

Único comemora 6 anos

são 6 anos de educação consolidada entre 
os melhores colégios do Estado. E, como 
tradição, os alunos saborearam um delicioso 
bolo de chocolate e cantaram parabéns. O 

estudantes o aniversário do Único nas duas 
unidades.

importantes da música pernambucana. São eles: 
Alceu Valença, Caju e Castanha, Nádia Maia, Lenine, 
Reginaldo Rossi, Dominguinhos, Gonzagão, Chico 
Science, Silvério Pessoa e Clarice Falcão. A mostra 
foi o momento de vivenciar esse conteúdo fazendo 
uma apresentação cultural sobre cada tema. O 
evento foi um espetáculo à parte!

Pais e filhos abraçam o 
Colaboraí  

Agosto é época de conscientização no Único, 
por isso é realizado o Colaboraí. A ação objetiva 
chamar a atenção de alunos em relação à 
importância da reciclagem e do cuidado com o 
meio ambiente. Assim, os alunos arrecadaram 
materiais recicláveis, que foram doados a 
instituições responsáveis. Dentro das ações da 
campanha e para comemorar o Dia dos Pais, 
a unidade de Casa Forte se transformou em 
um ambiente de lazer e diversão com direito a 
recreadores, que realizaram brincadeiras entre 
pais, filhos e famílias. Na ocasião uma deliciosa 
mesa de frutas foi oferecida. 

RECICLÁVEIS ACUMULADOS

Garrafas PET - 9.748 unidades 
Vidro - 10.061 unidades
Papelão - 4.670 quilos 
Latas de Alumínio - 10.202 unidades 
Óleo - 1.200 litros
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Sem estresse no Único 
Relaxa  

Mandar o estresse para o espaço! Essa é a 
proposta do Único Relaxa, que foi cumprida 
à risca em novembro. Os alunos das duas 
unidades, de todas as classes, renderam-se a 
atividades divertidas na Cia do Lazer - Porto de 
Galinhas. O momento marcou a integração entre 
os estudantes, que se divertiram a valer.

Sangue é tema do 
Uniciências 

 

Foi em um clima de entrega e dedicação que se 
realizou o Uniciências, em outubro. Os alunos 
do 1º e 2º ano do Ensino Médio da unidade 
de Santo Amaro e de Casa Forte apresentaram 
suas pesquisas sobre o tema principal desta 
edição: Sangue: o fluido da vida. Muitos 
familiares fizeram questão de prestigiar esse 
momento dos estudantes. Nesta edição 
também houve uma etapa que contou com 
arrecadação de sangue.

3º ano se despede com 
festa  
A conclusão do Ensino Médio é um período 
de transição e transformações. O ingresso no 
mundo acadêmico e, por consequência, na vida 
adulta é um momento importante que deve ser 
celebrado. No Colégio Único, não foi diferente. A 
turma Oriente Médio realizou uma linda festa de 
conclusão em novembro, na Casa Rosada, bairro 
do Rosarinho - Zona Norte do Recife. E a cerimônia 

foram os momentos ápices do evento.

Lorena Correia foi a aluna laureada. Para ela, 
foi gratificante receber a homenagem: “Fiquei 
muito feliz, pois realmente me dediquei”. A 
emoção e o carinho estiveram presentes em 
vários momentos da festa.

Química: Aluna Único 
conquista medalha na 
Olimpíada Brasileira
Norte/Nordeste

O Espaço Ciência sediou, em dezembro, as 
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EXPEDIENTE:

premiações da Olimpíada Brasileira, Norte/
Nordeste, Brasileira Júnior e Pernambucana de 
Química. A aluna do Único Mayara Menezes 
conquistou a medalha de bronze da competição, 
que teve, em sua primeira fase, mais de 22 mil 
estudantes inscritos de 140 escolas públicas e 
privadas do Estado. Na segunda fase, a competição 
teve a participação de 1.622 alunos. O professor 
de Química George Verçoza conta que Mayara 

mim, foi um reconhecimento, pois me empenhei 
muito. O Único me ajudou bastante, pois estudei 
através do conteúdo dado em sala de aula”.

#PorqueSouUnico - A futura 
médica Amélia é Único!  

A vontade de ajudar as pessoas fez Amélia 
escolher fazer vestibular para Medicina, e 
ela passou! Hoje, a futura médica estuda 
na Universidade de Pernambuco (UPE). O 
Colégio Único foi a instituição escolhida 
para se preparar para esse objetivo. “Num 
momento completamente novo, o Único me 
acolheu de braços abertos. Os profissionais se 
transformaram numa família para mim, e os 
professores me passaram credibilidade para 
construir minha formação.” Ir ao cinema e 
passear no Recife Antigo são ótimas distrações 
para Amélia, que se considera caseira e 

família. Não é à toa que ela tem na mãe, Miriam, 
sua grande e melhor amiga.

Destaque Único 

Nesta edição, o Colégio Único resolveu 
homenagear uma aluna muito especial: Laila 
Brito. Vinda da cidade de Sanharó, Agreste de 
Pernambuco, ela incorporou o espírito Único. 
Desde o primeiro ano na instituição, Laila sempre 
esteve à frente de várias atividades realizadas 
pelo colégio e adotou a unidade Santo Amaro 
como sua segunda casa: “Sempre digo que aqui 
tenho minha segunda família”. Entre as amizades 
que construiu na instituição, ela destaca a 
relação com o relações públicas da entidade, 
Bruno Bueno. “Ele é uma pessoa muito alegre 
e está sempre pronto para ajudar.” Para ela, 
uma das ações mais marcantes de sua história 
no Único foi sua participação no Colaboraí! 
Na ocasião, ela foi homenageada pela sua 
dedicação à campanha. Isso porque mobilizou 
amigos e parentes da sua cidade de origem para 
arrecadar materiais recicláveis. “A partir daí 
passei a incorporar atitudes conscientes no meu 
dia a dia, como, por exemplo, separar o lixo.”
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