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DO EDITOR
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A N O  2

xxxOlá, pessoal! Meu nome é Vitor, sou responsável

pelo Marketing do Colégio Planck e também sou

professor nas atividades extracurriculares de

Mídias Sociais e Agência Júnior. Ao longo de todas

as edições do Guia Planck, fiquei como editor

assistente do nosso querido professor Leonardo

Lobo, que idealizou esta revista em 2020. Porém,

como vocês já devem saber, o Prof. Léo teve que

mudar de país, foi para a Estônia, pois bem, aqui

estou eu, jornalista que sou, para continuar esse

maravilhoso projeto que é o Guia Planck, onde

podemos unir funcionários, professores e

estudantes!

xxxNesta Edição Especial, comemoramos os 5

anos de fundação do Colégio Planck e trouxemos

diversas entrevistas que fará com que você

conheça um pouquinho mais do nosso dia a dia.

Vitor Vilas Boas Armelin

 

#GOPLANCK



ACONTECEU NO
PLANCK

Nossas férias aconteceram durante o mês de Julho.  confira algumas fotos da volta às aulas do

ínicio de agosto e fotos exclusivas do novo prédio da 3ª  série  do ensino médio.
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xxxHá 5 anos atrás, iniciava-se
um sonho, o sonho de 3
professores apaixonados por
educação! São três pais que
projetaram uma escola como
nunca se viu igual, uma escola
que fosse perfeita para os
estudantes. Foi assim que
nasceu o nosso querido
Colégio Planck! O primeiro dia
de operação do Colégio foi em
18/08/2016, justamente nesta
data é que celebramos nosso
aniversário. No Colégio,
quando dizemos que você 

A FAMÍLIA PLANCK ESTÁ EM FESTA
5 ANOS DE COLÉGIO PLANCK

pode ser tudo, você tem que
ser único, é porque
acreditamos que um estudante
que traz em sua bagagem um
alto padrão de ensino e
desenvolvimento de
habilidades socioemocionais
vai adquirir reais condições de
fazer diferença no mundo.
xxxO Colégio Planck surgiu de
uma ideia inicial do professor
Marcelo Pelisson, que sempre
teve como lema que os
estudantes precisam ser
felizes na escola, logo depois, 

se juntaram ao sonho, o
professor Umberto Malanga,
sempre preocupado com a
qualidade das avaliações e na
sequência, o professor André
Guadalupe, que sempre se
preocupou com uma escola
onde gerasse aprendizado,
paixão por aprender.
 

07
EDIÇÃO 42 |  AGOSTO 2021 GUIA PLANCK



xxxA Missão do Colégio Planck é Desenvolver de
forma excelente o processo de ensino e
aprendizagem, formando estudantes: Éticos,
Competentes, Autônomos, Relevantes e Globais.
Temos como Visão, Estar entre as melhores
instituições de educação básica do país,
reconhecida por ser um Colégio de Alto
Desempenho, por empregar tecnologias
inovadoras e eficientes métodos pedagógicos e
administrativos. E nossos principais Valores são:
Ética e Franqueza. Pessoas Excelentes com Alto
Desempenho. Foco no Desenvolvimento do
Estudante. Gosto pelo Conhecimento. Disciplina e
Execução.

xxxTodos esses ideais fizeram com que fosse
possível materializar este sonho e seguir sempre
com Alto Desempenho desenvolvendo o que mais
amamos, a educação. 

xxxNas próximas páginas vocês verão um
pouquinho mais sobre nosso colégio, de quem faz
parte do nosso dia a dia! Família Planck, seja bem-
vinda a esta celebração! Somos Planck, Somos
Únicos.
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xxxBruna Pantaleão é a nossa Gerente
Administrativa e Recursos Humanos,
contratada no dia 05/04/2016 ela é a
primeira funcionária do Colégio Planck.
Confira essa entrevita sensacional que a
Bruna concedeu para nossa equipe de
redação e conheça um pouco mais
sobre a íncrivel trajetória!

GP - Quem é a Bruna? Conte-nos um pouco
sobre sua história, onde nasceu, estudou, até os
dias atuais.
BP - Sou natural de São José dos Campos,
formada em Administração com Habilitação em
Marketing pela Universidade de Mogi das Cruzes
e Pós Graduada em Gestão de Pessoas e
Controladoria e Finanças, atuo há 11 anos na
área da Educação no Administrativo.
GP - O que você mais gosta do Colégio Planck?
BP - É poder acompanhar de perto nosso
desenvolvimento e crescimento ao longo desses
05 anos, é muito especial ver o quanto nossa
família cresceu, o impacto realizado em nossa
comunidade pois nosso amor pela educação
transpõe barreiras mesmo com a pandemia, ao
chegar no colégio todos os dias sei que será mais
um dia com foco no alto desempenho de
qualquer atividade que vamos realizar!

GP - Como foi esse crescimento do colégio ao
longo desses 5 anos?
BP - Iniciei minha jornada na Secretaria do
Colégio e aos poucos fui desenvolvendo e
assumindo novas demandas, até ser convidada
para me tornar Gerente Administrativa. Sou
muito agradecida por todas as experiências que
vivi e todo desenvolvimento profissional que me
foi proporcionado. É um prazer vir todos dos dias
para o colégio onde o meu foco principal são os
professores e funcionários com o setor de
Recursos Humanos e Financeiro.
GP - Tem algum fato curioso, algum dia que não
sai da sua memória aqui no Colégio Planck?
BP - Não diria curioso, mas sim emocionante
para mim, a colação de grau da primeira turma
que fez dentro do Colégio, os 3 anos completos
no Planck. Foi maravilhoso acompanhar o
crescimento e desenvolvimento dos nossos
estudantes! Pois muitos deles fui eu que fiz a
primeira matricula.

CONHEÇA A 1ª FUNCIONÁRIA
DO COLÉGIO PLANCK
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GP -Você teria alguma mensagem especial para a Família Planck?
BP - A mensagem que deixo para nossa Família Planck é que vivemos um 2020 e 2021 totalmente
atípico. Assim como nos preocupamos com a saúde física e emocional e bem – estar dos nossos
professores e funcionários, que vocês estejam se cuidando e contem sempre com o nosso apoio.
Deixo aqui meu obrigada pela parceria desenvolvida ao longo desses anos. Estarmos juntos
diariamente, mesmo que por traz dos bastidores mas sempre de olho no desenvolvimento dos nossos
estudantes.
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PALAVRA DOS

DIRETORES

Nas próximas páginas
iremos conhecer um

pouco mais do sonhos,
motivações e

inspirações que
moveram os nossos

cofundadores pelo mundo
da educação.
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Prof. Umberto
Malanga

 

GP - Nos conte um pouco de sua trajetória até a
criação do Colégio Planck:
UM - A oportunidade de estrear numa sala de aula
surgiu em 1994 como professor de matemática num
curso pré-vestibular. O gosto pela matemática e pelo
ensino rapidamente superaram o antigo desejo de ser
engenheiro. A confiança e o desempenho nas aulas
foram garantindo mais aulas. Em 1997 eu já era mais
professor que engenheiro. Surgiram mais 
 oportunidades e agora  como autor de apostilas de
matemática. Uma das minhas premissas no
aprendizado é o treinamento do estudante com
exercícios, por isso sou aficionado pela  produção de
listas de exercícios. Após 20 anos dedicados apenas
às salas de aulas, o desejo e a coragem de construir
um colégio se concretizou. Em 2016, eu e meus
grandes amigos prof. André e prof. Pelisson,
montamos numa pequena sala comercial no centro de
São José dos Campos o Curso Planck! Com aulas
específicas de matemática, química, física ,redação e
nossa turma AFA. Paralelamente a tudo isso o grande
projeto do colégio Planck  começava a ser
desenhado...até que em 2017 abrimos as portas com
o ensino médio, turma AFA, turma ITA e turma
medicina!!

GP -  O Colégio Planck é a realização de um sonho,
nos conte sobre as principais inspirações para a
existência do Colégio:
UM - O colégio Planck é um grande sonho que se
realizou após décadas de dedicação ao ensino. 
O desejo de fazer a diferença na vida dos estudantes
é o que sempre nos faz acordar felizes e dispostos
para o trabalho.

 

GP - Qual foi o momento mais marcante ao longo
desses 5 anos de Colégio Planck?
UM - Muito difícil escolher apenas um momento
marcante durante estes 5 anos. A dinâmica de uma
escola de alto desempenho é recheada de
momentos emocionantes. O que sempre me
sensibiliza e me motiva a trabalhar mais é quando o
estudante percebe que consegue aprender e
realizar os seus sonhos!

GP -  Qual a sua mensagem para a Família Planck
neste aniversário do Colégio?
UM - É uma grande honra e responsabilidade
prazerosa conviver com as pessoas mais
importantes de suas vidas! Sempre reafirmamos o
compromisso de fazer com que cada um de seus
filhos evoluam academicamente e
emocionalmente!

Diretor de Ensino
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Prof. Marcelo
Pelisson

 

GP - Nos conte um pouco de sua trajetória até a
criação do Colégio Planck:
MP - Desde do início do meu curso de Licenciatura
em Química na UEL já lecionava no ensino médio e
cursos pré-vestibulares da região. Sempre fui
envolvido com muita paixão por escola e ensino. Após
o mestrado na USP e o Doutorado na University of
Alberta comecei a fazer pesquisa e lecionar química
em uma Universidade, mas sempre ligado ainda ao
ensino médio. Em 2005 optei por me dedicar
integralmente ao ensino médio assumindo a
coordenação de um curso pré-vestibular e já
pensando num futuro próximo a criação de uma
escola. em 2015 Fiz um convite ao Prof. Umberto e
Prof. André para juntos construirmos o que hoje é o
Colégio Planck.

GP -  O Colégio Planck é a realização de um sonho,
nos conte sobre as principais inspirações para a
existência do Colégio:
MP - Os anos de experiência como professor me
mostrou que o aprendizado acontece mais facilmente
quando o aluno está feliz. Prof. Umberto e Prof.
André partilham integralmente desta ideia. Era essa a
Escola que eu vislumbrava, uma escola onde o aluno
gostasse de ir e ficar, pois se sente feliz na escola e
consequentemente aprende mais. Posso dizer que o
Planck é a realização deste sonho. O Colégio Planck é
um local onde o aluno vem e se sente bem, se sente
acolhido e não quer ir embora.

GP - Qual foi o momento mais marcante ao longo
desses 5 anos de Colégio Planck?
MP - O primeiro dia de aula de 2020 foi um dos
momentos mais marcantes para mim. Ver uma
estrutura nova bonita encher de alunos, ver o sorriso
dos alunos ao olhar para as salas novas deles, ouvir os 

 

comentários dos alunos quando viam algum
detalhe legal foi muito emocionante.

GP -  Qual a sua mensagem para a Família Planck
neste aniversário do Colégio?
MP - Queria deixar uma mensagem de esperança e
agradecimento. Esperança em um futuro muito
promissor que possa ser sonhado com todos,
alunos funcionários e professores, pois todos
fazem parte desta jornada de construção do
Colégio Planck. Agradecimento, pela confiança em
um sonho que só é possível com a participação de
todos.

Diretor Administrativo
e Financeiro
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Prof. André
Guadalupe

 

GP - Nos conte um pouco de sua trajetória até a
criação do Colégio Planck:
AG - Me mudei pra São José dos Campos em 93 pra
fazer o ITA, comecei a dar aula em 94, então dou aula
desde 1994, sou autor de material didático, já fui
coordenador pedagógico, durante quinze anos fui
diretor executivo de um sistema ensino e em 2014
resolvi ser investidor anjo de algumas startups, em
2015, junto com o professor Umberto começamos a
desenhar o projeto pedagógico do Colégio Planck e
inauguramos o Colégio Planck em 2017.  Estamos aí
completando cinco anos de muita alegria, então são
sete anos já de dedicação ao Colégio Planck que é o
resumo das trajetórias e experiências somadas do
professor Umberto, professor Pelisson e eu.
Lembrando que conheci o professor Umberto em
1991, quando fizemos cursinho juntos em São Paulo,
preparatório pro vestibular do ITA.

GP -  O Colégio Planck é a realização de um sonho,
nos conte sobre as principais inspirações para a
existência do Colégio:
AG - Na minha trajetória de 28 anos de experiência na
educação básica, mais de 600 escolas pelo Brasil em
mais de 7 países especificamente pra construção
pedagógica do Colégio Planck. Eu visitei a Finlândia,
visitei o Japão, visitei a França, visitei a Inglaterra,
visitei os Estados Unidos. Essas escolas todas, essas
visitas nesses países, foram pra conhecer práticas
educacionais, pra conhecer a operação da escola, pra
conhecer ao formato da inovação, pra formatos e
novos modelos de gestão e é a inspiração do colégio.
Veio desse apanhado e da nossa vontade de fazer
sempre uma escola de altíssima qualidade, sempre
pensando no aluno e fazendo o estudante ser alguém 

 

que goste de aprender, de ser mais sofisticado, de
ser mais culto e de estar mais preparado pra vida
tanto academicamente quanto
socioemocionalmente, porque hoje a gente tem a
mesma importância pro cognitivo e pra atitude não.
Então essa é uma grande preocupação do colégio.

GP - Qual foi o momento mais marcante ao longo
desses 5 anos de Colégio Planck?
AG - O momento mais marcante pra mim, é sempre
o bom dia quando eu recebo os estudantes no
colégio! Faço questão e faço isso há cinco anos
todos os dias, recebo os alunos na porta da escola.
Agora tivemos dois momentos muito especiais no
colégio o 1º dia de aula do Colégio no dia
23/01/2017 e a inauguração desse novo prédio
que foi um passo importante pra gente, que
aconteceu em janeiro de 2020. Foram dois pontos
que nos marcaram, nos emocionaram muito, o
início da operação do colégio e o início da operação
dessa nova sede. Sem contar o dia 18/08 que ainda
não existia o colégio, 18/08/2016, o primeiro dia
que nós três, eu, Umberto e Pelisson trabalhamos
na nossa sede porque já tínhamos internet, móveis
e conseguimos trabalhar lá. Por isso que a gente
considera o dia 18 de agosto como de nascimento
do Colégio Planck.

GP -  Qual a sua mensagem para a Família Planck
neste aniversário do Colégio?
AG - A mensagem pra família Planck nesse
aniversário é de agradecimento, agradecimento
pela confiança, agradecimento pela parceria,
agradecimento por confiar a nós, a formação e a
colaboração de seus jovens! Então, esse é o nosso
agradecimento, agradecer alunos e pais, agradecer
a família de professores, agradecer ao time
administrativo, ao time operacional e ao time
pedagógico, porque todos juntos é que
construímos o Colégio Planck, que fazemos o
Colégio Planck ser essa força, essa qualidade e essa
tarde sempre voltada em cima dos seus valores de
ética, franqueza, pessoas excelentes, foco no
desenvolvimento do estudante, disciplina,
execução e acima de tudo, gosto pelo
conhecimento!

Diretor de Operações
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Filme 1 - Perfume de Mulher, escolhido por
Professor André Guadalupe

xxxImpressionantemente divertido, mas ainda assim
duramente dramático. Um balanceamento difícil de
ser obtido.
xxxApesar disso, Perfume de Mulher aparenta ter
um propósito acima de todos os outros: deixar Al
Pacino fazer o que faz de melhor, mergulhar
profundamente em seu personagem. Dizer que o 

Coronel Slade é uma das grandes performances do
lendário ator não seria um exagero. Sua dedicação
ao papel é extraordinária: Mesmo com a carga que
Pacino dá a sua assinatura, que é a intensidade para
diálogos, ele desaparece na pele do ex-militar. Isso
sem falar na absorção e realismo da deficiência
visual.
xxxA construção da amizade entre ele e seu
companheiro, o estudante Charlie Simms, é bastante
divertida e traz o melhor da tradição do Buddy
Movie. Os dois começam se desentendendo
bastante, e se entrosam até o ponto de confiarem
um no outro, e se ajudarem sem interesses. Uma
progressão clássica, e bem executada.
xxxPor fim, o outro aspecto notável do longa é a
extração de emoção da audiência através da música.
Thomas Newman traz um poderoso jogo orquestral,
que sopra vida nas situações do filme. Seja
transmitindo a tristeza do Coronel ou explorando a 

P O R  A N D R E I  G U E R R A

xxxPara celebrar esses 5 anos de Colégio Planck,
não poderíamos deixar de fora nosso querido
estudante Andrei Guerra, com seu tradicional
Napoletano aqui no Guia Planck. Nesta nova edição,
Andrei reuniu 3 filmes indicados pelos
Cofundadores e Diretores do Colégio Planck e
escreveu uma resenha que está sensacional!
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curiosidade de seu cuidador, a trilha sonora é
absolutamente eficiente.
xxxPerfume de Mulher é, portanto, um ótimo
exemplar dos feel-gooders Hollywoodianos, tirando
um “Hoo-ah” de satisfação de quem assiste.

Filme 2 - Matrix, escolhido por Professor Marcelo
Pelisson

xxxQuestionar a realidade e o avanço tecnológico é
de suma importância para a Ficção Científica. O
filme que popularizou o recurso da simulação
computadorizada, Matrix, faz os dois com
excelência.
xxxAo mesmo tempo em que expressa os medos
inerentes ao gênero - comparável ao Exterminador
do Futuro, no qual um programa destrói a
humanidade - o longa também é um showroom dos
limites da tecnologia no cinema. Os efeitos
especiais, apesar de produzidos duas décadas atrás,
se mantêm extremamente poderosos. 

xxxAs criações digitais são perturbadoras,
executando os mais assustadores destinos que as
máquinas poderiam pensar para os seres humanos.
xxxIsso sem falar nas fabulosas cenas de ação, que
brincam com as leis que regem o mundo real. As
lutas corpo-a-corpo podem ser descritas como um
ballet ao som techno: enquanto se aproveitam da
flexibilidade da computação gráfica para expandir
seus horizontes, homenageiam e valorizam os
movimentos físicos clássicos do gênero
cinematográfico das artes marciais.
xxxMas não apenas de efeitos compõe-se o estilo
deste filme. As cores são utilizadas com maestria: o
mundo simulado assume uma monocromia, um tom
esverdeado altamente desconfortável. Assim, é
fixada a ideia de que, mesmo quando nada “fora do
comum” se passa na Matrix, o ambiente ainda é
suspeito. O resultado é uma atmosfera de tensão
contínua.
xxxUm tour de force de técnica precisa e inovação
conceitual, Matrix é uma obra essencial do Sci-Fi
moderno.
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Filme 3 - Cinema Paradiso, escolhido por Professor
Umberto Malanga

xxxO épico de Giuseppe Tornatore é uma carta de
amor aberta, e seu remetente é o próprio cinema.
 A história é emocionante ao limite. Ao acompanhar
as diversas fases da vida de Salvatore, é possível
observar seu crescimento como personagem de
forma bastante detalhada. A maneira como sua
amizade com Alfredo, o projetista, e o amor pelos
filmes crescem junto com ele, e se tornam parte
integral de sua vida, é simplesmente maravilhosa.
xxxA performance de Philippe Noiret como o amigo,
conselheiro e figura paterna do protagonista é
extremamente bem executada. O trabalho corporal -
principalmente a transição entre antes e depois do
personagem perder a visão - e a voz calma,
reconfortante, são os destaques.
xxxA trilha sonora é uma das obras mais tocantes do
maior compositor que já viveu. As músicas que
Ennio Morricone criou para este filme são a prova
definitiva de sua versatilidade. Seus trabalhos mais
conhecidos são os temas de faroestes, que
conferiam aos duelos uma tensão indescritível. Aqui,
a suavidade e a simplicidade conferem ao longa
ainda mais emoção e beleza.
xxxGraças a seu poder de encantar o público da
mesma maneira que os clássicos encantam
Salvatore, Cinema Paradiso é uma verdadeira obra
prima.



Para a celebração ficar completa, não poderia faltar a palavra
desse pessoal que gostamos muito, nossos estudantes! Nas
páginas a seguir você verá entrevistas especiais com nosso
estudante do 6º ano do Ensino Fundamental, Breno Pozzatti,
nossa estudante da 3ª série do Ensino Médio, Juliana
Bernardes e também nosso Alumni Planck, Gabriel Godoi!
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CONVERSANDO COM A

FAMÍLIA PLANCK

FAMÍLIA PLANCK



Breno
Pozzatti
6º Ano do E.F 3ª Série do E.M.

GP - Qual profissão você pretende seguir quando
crescer? 
VF - Bom, ainda não tenho total certeza, mas
imagino fazer alguma faculdade de administração
para no futuro poder trabalhar na empresa da
minha família!
GP - O que você pensa para o seu futuro aqui no
Colégio Planck?
BP - Quero ficar aqui até o final do ensino médio e
gostaria de participar de diversas olimpíadas do
conhecimento, uma que participei que gostei
bastante foi a MOBFOG, também quero alcançar
excelentes notas e levar minhas amizades ao longo
da vida, nesse colégio que fui muito bem recebido!
GP - Você tem alguma mensagem especial para
esses 5 anos de Colégio Planck?
BP - Parabéns a todos os Coordenadores,
Diretores, equipe do Colégio Planck, cada um faz
sua parte e é muito importante aqui dentro!
Agradeço também esse primeiro ano meu aqui no
Planck, me sinto super bem aqui, como se tivesse
desde o 1º ano do ensino fundamental

GPx- O que você mais gosta no Colégio Planck?  
BPx- Eu gosto bastante da equipe que trabalha no
Colégio Planck. Eles são atenciosos! O Conteúdo
das aulas também são bem aplicadas e isso é o que
mais gosto daqui!

19
EDIÇÃO 42 |  AGOSTO 2021 GUIA PLANCK

GP - Juliana Bernardes, conte um pouco sobre sua
trajetória no Colégio Planck?  
JB - Em 2019, quando entrei no colégio, logo me
senti acolhida e estimulada a aprender em meio a
atmosfera animada.. Normalmente, acabar o
Ensino Fundamental e começar o primeiro ano do
Ensino Médio é uma grande transformação na vida
do estudante, mas, no Planck, recebi todo suporte
necessário e evolui ao entrar na escola. Depois de
um ano excepcional estudando no colégio, no qual
comecei a me sentir parte da Família Planck, tive a
honra de acompanhar a transição para a nova sede
na Av. Cassiano Ricardo, e foi muito gratificante
ver toda essa trajetória, o carinho com a qual foi
feita, e poder crescer junto ao Planck. E, apesar da
pandemia e dos desafios que enfrentamos nesse
último ano, a escola conseguiu adaptar-se e manter
o nível de excelência. Mesmo agora, cursando o
terceiro ano, época pré-vestibular, graças ao apoio
e motivação da equipe do Planck, tenho alegria em
ir às aulas, aprender, e continuo me esforçando
para melhorar a cada dia.
GP - O que você sentirá falta do Colégio?
Acho que, principalmente, as pessoas. Desde a
equipe da portaria aos diretores, todos são
extremamente atenciosos e sempre estão
dispostos a ajudar os alunos, seja para coisas
simples como um band-aid ou uma conversa, seja
para receber orientação sobre assuntos mais
complexos. Em especial, a relação de respeito e
companheirismo que os alunos do Planck têm com
seus professores transforma o ambiente escolar de
tal modo que o protagonismo do estudante é
estimulado sem deixar de ser divertido.

Juliana
Bernardes
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GP - Qual sua mensagem para os 5 anos de
Colégio Planck?
JB - Resumindo, acho que “parabéns” e “obrigada”!
Só tenho a agradecer pelo meu período no colégio,
pelas pessoas extraordinárias que conheci, por
tudo que vivenciei e aprendi. E parabéns por,
nesses cinco anos, o Planck ter se tornado não
apenas uma referência na área da educação, mas
também um lugar de transformação, no qual o
estudante é acolhido e se sente seguro para
expressar-se e desenvolver seu conhecimento nas
mais diversas áreas.
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Gabriel
Godoi

Alumni Planck

GP - O que te mais marcou ao longo dos seus anos
de colégio? 
GG - O que mais me marcou foram as pessoas que
encontrei nessa trajetória. Todas as relações que
tive com os professores, diretores, funcionários e
alunos, fizeram meu ensino médio ser perfeito!
Fizeram eu chegar onde estou, foi em um ambiente
que estimula você a crescer, estudar, estar bem,
acho fundamental e com certeza as pessoas
continuam morando no meu coração!

GP - O que você aprendeu no colégio que levará
para a vida inteira?
GG - Aproveitar oportunidades, teremos muitas
oportunidades na vida, acontece muito isso na vida
e com certeza temos que aproveitar, dar o nosso
máximo, não podemos baixar a cabeça, com
certeza precisaremos de ajuda muitas vezes, então
é saber em vários momentos as oportunidades irão
aparecer e precisa aproveitar. Saber também que
nem sempre tudo dará certo, mas precisamos
seguir em frente, trabalhando, dando o seu melhor
a cada momento!

GP - Se você pudesse dizer algo para os
estudantes que ainda estão no colégio, o que você
diria?
GG -  Eu diria duas coisas, mantenha a sanidade
mental para o resto da vida, os estudos são muito
importantes para o vestibular, para nos formarmos
como pessoas e o Planck vai ajudar muito nisso.
Sempre é bom manter um descanso, regularmente
com os estudos, assistir um filme, praticar um
esporte, é muito importante! A outra coisa é para
aproveitarem o momento, depois do colégio é
muito bom, não vou negar, minha experiência está
sendo muito boa e positiva, só que o colégio só
vivemos uma vez, então, aproveita! As pessoas, o
ambiente, as eletivas que você pode cursar no
Planck, procure estudar coisas que estão além das
provas, que é muito bacana! Aproveite cada
momento!
GP - Você tem uma mensagem especial para esses
5 anos de colégio planck?
GG - Em 5 anos muitas coisas podem acontecer e
percebemos como o Planck cresceu em 5 anos,
como o colégio se transformou no que é hoje. O
Colégio Planck faz parte da minha vida de uma
forma fundamental, eu não estaria onde estou
hoje, não seria quem eu sou, sem que o Planck
fizesse parte da minha vida. Com todas as
oportunidades que eu tiver durante o Ensino
Médio. Eu agradeço imensamente, mais do que
tudo, a inspiração que eu tive nos estudos, não
estaria apaixonado pela química, faculdade que
faço hoje, sem ter passado por lá. Prof. Pelisson,
meus outros professores de química também, me
mostraram que não é uma ciência qualquer. O
Prof. Umberto, Prof. André, todos os professores
do Planck, me mostraram que estudar não é
apenas para o vestibular, o estudo é algo que
temos que ganhar, é algo que temos que despertar
o querer, tem que vir do coração e o colégio não
me ensinou isso, ele me mostrou isso! O estudo é o
caminho, sempre ir em busca do conhecimento! No
final do ano, na colação de grau, o prof. Umberto
falou pra gente nunca esquecer deles, que eles
nunca esquecerão da gente e ele pode ter certeza
que o colégio faz parte da minha história e nunca
esquecerei eles!
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clique na imagem para acessar o vídeo na plataforma correspondente

Utilize o celular na horizontal para melhor visualização
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10 Anos
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Cine Planck

14 Anos

 
Acidentalmente as cartas de amor de Lara Jean são enviadas para

os garotos por quem já se apaixonou, incluindo três colegas de
escola, e entre eles o namorado de sua irmã mais velha, o Josh. Ela
decide esconder seus verdadeiros sentimentos por ele namorando

de mentirinha um crush de infância: Peter Kavinsky, um dos
garotos mais populares do colégio.

by Agência Júnior

Greg convence sua família a embarcar em uma viagem para ir ao
aniversário de 90 anos de sua avó. Mas, na verdade, o que ele
realmente quer é assistir a uma convenção de gamers. Sem

surpresas, as coisas não vão de acordo com o planejado 

Nesta edição a indicação de filmes ficou 

com nossas estudantes Lívia e Maria

Fernanda, da Agência Júnior e também a

Carol, nossa estagiária de comunicação.

Elas indicaram os filmes e séries favoritos. 

https://www.netflix.com/br/title/80203147
https://www.disneyplus.com/pt-br/movies/diary-of-a-wimpy-kid/66Ce5cdpxhgf?irclickid=WV92H-SccxyLRdBxCZzIUXRHUkBRZczX9y4yQ80&irgwc=1&cid=DSS-Affiliate-Impact-Content-JustWatch%20GmbH-707638
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Livre

Harry é um jovem que foi convidado a participar
da escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, onde
junto com seus amigos vivem grandes aventuras.

Estudantes conspiram contra uma estrela do basquete e uma tímida
novata, para evitar que eles cantem em uma produção musical.

14 Anos

LIVRE

Desde que o universitário Mike Wazowski era um pequeno
monstro, que sonhava em ser Assustador. Então ele vai para a

universidade para aprender a ser um grande assustador.

LIVRE

Os Simpsons é uma série de animação criada no
final da década de 80, onde seus personagens

costumam a satirizar cada individuo da sociedade

https://www.disneyplus.com/pt-br/movies/mulan/2jlgPK4K0ilR?irclickid=VltSf6yafxyLRDv0T7RMwz4PUkEQuOWW9y4yQ80&irgwc=1&cid=DSS-Affiliate-Impact-Content-JustWatch%20GmbH-707638
https://www.disneyplus.com/pt-br/movies/brave/ovUp92sPbaSW?irclickid=VltSf6yafxyLRDv0T7RMwz4PUkEQuLxP9y4yQ80&irgwc=1&cid=DSS-Affiliate-Impact-Content-JustWatch%20GmbH-707638
https://br.hbogola.com/content/cbabbbcb-3f4a-11eb-8138-0050569a010f
https://www.disneyplus.com/pt-br/series/the-simpsons/3ZoBZ52QHb4x?irclickid=WV92H-SccxyLRdBxCZzIUXRHUkBRZ9TG9y4yQ80&irgwc=1&cid=DSS-Affiliate-Impact-Content-JustWatch%20GmbH-707638
https://www.disneyplus.com/pt-br/movies/high-school-musical/1Wh1xI8luhe4?irclickid=WV92H-SccxyLRdBxCZzIUXRHUkBRZcRX9y4yQ80&irgwc=1&cid=DSS-Affiliate-Impact-Content-JustWatch%20GmbH-707638
https://www.disneyplus.com/pt-br/movies/monsters-university/1jXFGfFl7WcX?irclickid=WV92H-SccxyLRdBxCZzIUXRHUkBRf7z29y4yQ80&irgwc=1&cid=DSS-Affiliate-Impact-Content-JustWatch%20GmbH-707638
https://www.hbomax.com/br/pt?offer_id=5&transaction_id=102e369bdebb407bc08d60eeec96d7&affiliate_id=1001&aff_click_id=9612c114ebdf4f9dbdd7048a606f8772&utm_source=JustWatch+GmbH&utm_medium=affiliate


Saiba mais em
www.colegioplanck.com.br

https://www.instagram.com/colegioplanck/
https://www.facebook.com/colegioplanck
https://www.youtube.com/channel/UC-02LroNOzoyHrqKgGsUjsw
https://www.linkedin.com/company/col%C3%A9gio-planck/

