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A escola é um espaço de relações 
humanas que insere o educando no 
mundo. Ter conhecimento do que 
acontece ao nosso redor é imprescin-
dível para uma instituição que tem 
como meta a busca da excelência na 
formação do cidadão para a constru-
ção de um mundo melhor; por isso 
acreditamos que é primordial termos 
uma equipe preparada para desenvol-
ver um trabalho numa sociedade em 
permanente transformação.

Norteados por esse propósito, o ano 
de 2012 foi marcado por um intenso 
processo de formação contínua de 
nossa equipe pedagógica, incentivan-
do os estudos, a 
participação em 
cursos de aper-
feiçoamento e o 
contato com ou-
tros educadores. 

Iniciamos, então, 2013 anunciando 
as novas diretrizes que visam à má-
xima qualidade de nossos projetos 
educacionais. A principal alteração 
estrutural, derivada dessas diretri-
zes, foi a reestruturação da equipe 
pedagógica, que só ocorreu após um 
longo e cuidadoso estudo. 

Focados nesse processo, intensifica-
mos a relação família – escola e trou-
xemos, no início do ano, profissionais 
altamente qualificados para conversar 
com os pais. Em palestras agradáveis 
e de conteúdo bastante significativo 
para toda a comunidade Pioneiro, a 
neuropsicóloga Simone Marangoni 
desenvolveu a temática “Brincar para 

aprender ou aprender para brincar?” 
e a pedagoga Débora Vaz discutiu a 
questão dos papéis dos pais e da escola 
na educação dos jovens.

Organizamos ainda dois eventos 
para proporcio-
nar, no espaço es-
colar, oportuni-
dades para que os 
alunos pudessem 
compartilhar a 

aprendizagem com seus familiares: 
o “Estudo do Meio com a Família” e o 
“Vamos Brincar?”.

Dando continuidade ao nosso obje-
tivo de aproximar os pais do cotidiano 
da escola, destacamos nesta edição 
da revista o mundo de descobertas 
que seus filhos, nossos alunos, fazem 
durante as aulas das turmas do 2° ao 
5° ano do Ensino Fundamental, com 
a importante intermediação de seus 
professores. 

E para finalizar, convido todos a vi-
sitarem o nosso novo site. Mais dinâ-
mico, mais informativo e mais perto 
de vocês.

Boa leitura!
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Mudanças na estrutura organizacional
O ano de 2013 começou com novidades na estrutura de nossa equipe pedagógica. Depois de um cuidadoso estudo, re-

solvemos criar alguns cargos e alterar posições, com o objetivo de um melhor aproveitamento das competências e perfis 
de nossos colaboradores.

A grata surpresa é que não precisamos buscar profissionais no mercado, todos já faziam parte da equipe e certamente 
estão prontos para assumir as novas responsabilidades. Alguns inclusive acumulando funções.

Diretora Geral: Irma Akamine Hiray
Supervisor Pedagógico: 
Fernando Isao Kawahara
Diretora Institucional: 
Vera Lucia de Felice

CoorDENaDorES DaS faSES
Educação Infantil e 1º ano do 

Ensino fundamental: 
Débora Martins Machado

Ensino fundamental I (2º ao 5º anos): 
Cátia Cristina Gaspar Hashimoto

Ensino fundamental II e Médio: 
Durval Barbosa Alves Ferreira Filho

CoorDENaDorES DE árEaS
Humanidades: 
Fernando Isao Kawahara
Língua Portuguesa: 
Maria Virgínia Ferreira Casado
Matemática: 
Sathiko Fujino Rey
Língua Inglesa e Espanhola: 
Selma Oliveira Alfonsi
Ciências: 
Durval Barbosa Alves Ferreira Filho

 Vem aí a Festa Junina!
Nosso grande evento de confraternização.
Delícias doces e salgadas, brincadeiras, apresentações e muito mais. 
Diversão para toda a família. Participem e tragam os amigos!

Sábado - 8 de junho

Irma Akamine Hiray 

“Os desafios da escola devem estar 
centrados não apenas no preparo 
acadêmico, mas nas questões 
éticas, tecnológicas e culturais.”

Expediente



Centro Educacional Pioneiro4 5Maio/2013

Ir à escola já foi considerado uma 
rotina desgastante e tediosa, uma 
obrigação para muitas crianças. Mas 
isso é passado! A pedagogia moderna 
proporciona ferramentas para que as 
aulas sejam momentos especiais, le-
vando a inúmeras descobertas e am-
pliando conhecimentos e vivências.

O ambiente escolar não é mais 
aquela sala fria, em que os pequenos 
aprendizes passavam todo o tempo 
atrás de livros e cadernos, muitas ve-

Um mundo de 
descobertas 
todos os dias

fundamental

Na seleção das professoras, momen-
tos lúdicos no pátio da escola ou na 
quadra para deixar as aulas com cara 
de recreação. Em uma aula de ciên-
cias, a brincadeira “Corre-cutia” foi 
usada para fazer a identificação das 
partes do corpo. Para auxiliar na al-
fabetização, um jogo de trava línguas 
trabalhou os sons das letras de forma 
divertida, com as crianças em roda.

Muitos jogos de cartas e brincadei-
ras também no ensino de matemática, 
no incentivo à alimentação saudável 
e para demonstrar as características 
dos animais. Recursos como desenho, 
pintura, colagem, gravura e fotografia 
foram constantes nas aulas de artes, 
sempre em harmonia com outras dis-
ciplinas em projetos conjuntos.

Não é preciso dizer que adoraram!

As professoras usaram e abusaram das técnicas de arte e reciclagem de materiais para passar conceitos de cidadania e 
também para estudar ciências. O resultado foi a confecção de um porta-lápis com latinhas e cata-ventos que animaram a 
manhã da criançada.

Uma dinâmica atividade foi desenvolvida para trabalhar diversos pontos de vista. Com máquinas fotográficas os jovens obser-
vadores captaram imagens da visão vertical e da visão oblíqua de vários objetos, comparando tudo com o uso da TV interativa.

Na discussão do tema “Diferenças: a riqueza do mundo!”, o despertar da criatividade na elaboração de cartazes com frases e 
desenhos, coletivamente. Um incentivo para as atitudes de convivência, respeito e solidariedade.

zes com a mente bem longe. Expe-
riências interativas, desafios e muita 
criatividade marcam as aulas, incen-
tivando a participação e despertan-
do a curiosidade da garotada.

Para comprovar isso, a revista lan-
çou uma proposta e as professoras 
abraçaram a ideia com carinho. Que 
tal compartilhar com nossos leitores o 
cotidiano dos alunos do 2° ao 5° ano e 
mostrar que cada dia é uma nova aven-
tura pelo mundo do conhecimento? 

Munidas de máquinas fotográ-
ficas, elas captaram imagens e de-
poimentos dos alunos, sem se pre-
ocupar em organizar nada, tudo 
espontaneamente, como acontece 
diariamente. E pela carinha deles é 
possível perceber que foi muito di-
vertido...

Uma boa oportunidade também 
de apresentar a nossa equipe, res-
ponsável por boa parte da educação 
de nossos pequeninos.

Segundos anos

Terceiros anos

Janaina Parra (2º C), Maria de Fáti-
ma Santiago (2º D), Elizabeth Sege-
ti (2º B) e Cristiane Dib (2º A)

Silvia Tuma (3º A), Rosana Cabral 
(3º B), Lúcia Morais (3º C) e Thaís 
Sarra (3º D)
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A construção da maquete de um 
vulcão e a divertida simulação de sua 
erupção parece ter sido o grande des-
taque, que empolgou muito os alunos. 
Foi desta forma que as professoras uni-
ram geografia e artes para o estudo das 
camadas da Terra e dos movimentos 
que provocam as modificações.

Muitas atividades foram marcadas 
pela multidisciplinaridade, aconte-
cendo em ambientes diferentes da 
sala de aula. Como a experiência so-
bre os resíduos deixados na natureza, 
realizada no laboratório, discutindo 
soluções para o problema. Ou a con-
fecção de petecas que acabou em uma 
divertida brincadeira na quadra.

Uma aula de história pode ter um 
sabor diferente. Literalmente! Além 
das rodas de conversas e das ativi-
dades escritas, a aula sobre a cultura 

fundamental

Quartos anos

indígena contou com degustação de 
mandioca, alimento popular nas tri-
bos brasileiras. 

As artes dominaram as aulas de ou-
tras disciplinas em interessantes proje-
tos multidisciplinares. Uma das ativi-
dades de maior sucesso entre os alunos 
foi a confecção de uma máscara africa-
na, trabalho complementado por aulas 
de história e geografia para abordar o 
tema da escravidão e da influência da-
quele povo na nossa cultura.

Quintos anos
As diversidades naturais do Brasil, 

como a distribuição das chuvas, as 
formas de relevo e os tipos de solo e de 
vegetação, também foram discutidas 
em aulas de geografia com a criação 
de desenhos em duplas.

Até mesmo as aulas de redação apro-
veitaram os recursos visuais das ilus-
trações para mostrar que uma história 
se conta em palavras e também em 
imagens.

No Centro Educacional Pioneiro te-
mos uma metodologia própria para o 
ensino de idiomas, pois entendemos 
que conhecer uma língua estrangeira 
não é apenas um diferencial para a 
vida do jovem e sim uma necessidade, 
já que outros idiomas fazem parte das 
atividades do cotidiano e estão pre-
sentes nas músicas, nas redes sociais, 
nos jogos, nos filmes, nas pesquisas 
escolares e nas viagens. 

No mundo globalizado de hoje está 
cada vez mais complicado viver sem o 
domínio do inglês e até mesmo outras 
línguas. Por isso em 2012 incluímos 
aulas de língua espanhola na grade 
curricular do Ensino Fundamental II.

A carga horária destinada ao ensi-

Idiomas

Conversando com o mundo

Em março recebemos a visita de representantes da Full Sail University 
(Orlando, Flórida), que é referência internacional em mídia e entreteni-
mento. Eles ministraram uma palestra em inglês para os alunos do Ensino 
Médio, mostrando as opções de carreira para os jovens que apreciam jogos, 
edição de filmes, efeitos sonoros e especiais. Uma experiência gratificante e 
de muito aprendizado.

no de idiomas pode parecer pequena, 
mas acreditamos que seja sim possível 
fazer um bom trabalho com nossos 
alunos, pois são muito interessados e 
participativos. 

Contamos com uma equipe de pro-
fessores com licenciatura em letras e 
com vasta experiência em escolas de 
idiomas, o que possibilita que as au-
las apresentem pouca interferência do 
uso do português, desenvolvendo as 
quatro habilidades básicas: fala, com-
preensão auditiva, leitura e escrita.

Para proporcionar aos alunos uma 
melhor proficiência em língua ingle-
sa, a escola oferece ainda um curso 
extracurricular, que até o ano passado 
era restrito aos alunos do Período Op-

cional, mas que agora está disponível 
a todos os outros, desde o Jardim ao 
Ensino Médio. Divididas por níveis de 
conhecimento, as aulas são dinâmicas 
e envolventes.

Finalmente, uma informação para co-
memorar. Em 2012 oferecemos os exa-
mes de Cambridge para alguns de nos-
sos alunos (do Fundamental II e Médio) 
e constatamos com felicidade que obti-
veram um ótimo aproveitamento. O 
desempenho de todos foi muito bom e 
dois deles foram aprovados com mérito. 
Este ano abriremos nova oportunidade. 
Mais informações e inscrições deverão 
ser anunciadas em junho.

Muito está sendo feito, mas temos 
muito mais a realizar. É só um começo!

Selma Oliveira Alfonsi é coordenadora de Língua Inglesa e de Língua Espanhola do Centro Educacional Pioneiro.

Oportunidade no exterior Desafio Pioneiro
No dia 25 de maio realizaremos o 

primeiro exame simulado do ano e na 
ocasião vamos abrir uma oportunida-
de para que alunos de outras institui-
ções participem e concorram a bolsas 
de estudo para o Ensino Médio. Divul-
guem para os amigos! Informações na 
secretaria.

25 
de maio

Meire Pereira (4º D), Sônia Reigado 
(4º A), Marcília Kawata (4º C) e Ma-
ria Aparecida Puglisi (4º B)

Rosália Motta (5º D), Patrícia Me-
nezes (5º B), Simone Silva (5º C) e 
Regina Garcia (5º A)
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Brincar é fundamental para o de-
senvolvimento da criança. É por 
meio de jogos e situações de faz de 
conta que ela compreende as regras 
sociais, desenvolve habilidades físi-
cas, aprende a lidar com os próprios 
sentimentos e se prepara para os de-
safios da vida adulta.

Por isso no dia 13 de abril organiza-
mos atividades de integração para as 
turmas do maternal ao 5º ano, com o 
diferencial de proporcionar no espa-
ço escolar a oportunidade para que 
os alunos pudessem compartilhar a 
aprendizagem com seus familiares. 

Nem mesmo uma chuva que não 
deu trégua conseguiu atrapalhar a 
manhã tão especial, que batizamos 
de “Vamos brincar?”, um evento de-
licioso que reuniu um número bem 
alto de alunos e familiares. Pais, ir-
mãos, avós e mesmo tios marcaram 

relacionamento

Momentos
preciosos na escola

Os pais trabalham muito. Os filhos fi-
cam o dia todo na escola. Situações cada 
vez mais comuns que acabam fazendo 
com que a convivência familiar seja pre-
judicada e também o acompanhamento 
da educação fora de casa. Mas não pre-
cisa ser assim. A falta de tempo e ou de 
oportunidade são relativas. 

O importante é compensar a falta de 
“quantidade” de tempo com a qualida-
de dele. Muitas vezes, um minutinho 
de dedicação total ao filho pode valer 
muito mais do que um dia todo mal 
aproveitado. Foi pensando nisso que 
decidimos criar oportunidades para 

que a família participe mais da vida es-
colar do filho, em atividades prazero-
sas e com objetivos didáticos.

A primeira experiência deste ano 
aconteceu no dia 16 de março e foi 
fantástica. Aproveitamos uma saída 
de Estudo do Meio para os alunos do 
6º ano e incentivamos a participação 
dos pais, que puderam acompanhar 
os filhos em uma caminhada pelo 
bairro, cheia de descobertas.

Foi uma maneira de apresentar um 
pouco da dinâmica de planejamento 
e execução deste tipo de atividade. 
Os grupos foram desafiados a regis-

trar os detalhes do percurso, levando 
em consideração que observar não 
é apenas olhar, mas sim a percepção 
de todos os sentidos. Os registros 
foram feitos por meio de anotações, 
desenhos, croquis, gravações, fotos e 
vídeos. Nos relatos, muita animação e 
contentamento.

Vamos brincar?
presença e se divertiram muito. 

As atividades programadas fo-
ram dividas em oficinas que tinham 
como temas brinquedos e diversões 
tradicionais como bambolê, bolinha 
de gude, corda, cama de gato, elásti-
co, Cinco Marias, pipa, pião, peteca, 
vai e vem, pé de lata e dança das ca-
deiras. O encerramento foi na qua-
dra coberta, unindo todos em uma 
grande festa com danças e cantigas 
de roda.
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Tomie Maeda Onoe tem muito a 
falar sobre isso, afinal tem sido uma 
longa história de vida com a escola. 
Sua filha Marina se formou no Ensi-
no Médio em 2011 e a caçula Fernanda 
(3º ano do EM) está prestes a concluir 
mais uma etapa de sua educação. Vê 
o colégio como uma extensão de sua 
casa, onde não só as meninas, mas ela 
e o marido também fizeram amigos e 
viveram momentos felizes.

Famílias participativas
relacionamento

Thaís e Fernando Benito também 
acreditam que a escola é uma extensão 
do lar e se tranquilizam ao ver o filho 
João Pedro (2ºB) tão feliz e à vontade, 
sentem que o menino é bem acolhi-
do. Afirmam que estas oportunidades 
de conviver com o filho no ambiente 
escolar são fundamentais, momentos 
únicos de doação em que podem brin-
car e aproveitar o dia, sem pensar em 
outras tarefas.

Ensinar e preparar para o mundo são alguns dos papéis da escola. Os mais 
importantes. Mas não é um trabalho exclusivo com os alunos, é uma ação 
que contempla o envolvimento da família, que deve interagir com o corpo 
docente em uma perspectiva de colaboração e participação.

Observamos que a parceria tem dado certo. É cada vez mais frequente o 
interesse dos pais em vivenciar o cotidiano de seus filhos na escola, enten-
dendo sua rotina e acompanhando de perto o que fazem. 

A revista aproveitou os dois últimos encontros para conversar com al-
guns pais sobre a importância destes momentos. Aqui estão algumas das 
opiniões.

Edson Salvador Pe-
trucciello (pai de Caio, do 
1º ano do EM) conta que 
sua preocupação como 

pai nunca se restringiu ao acompanha-
mento do trabalho didático e pedagógico 
da escola. Ele avalia a importância do que 
é abstrato, mas perceptível no processo 
educacional, como a transmissão de va-
lores como a união, a participação, a dis-
ciplina e o respeito, uma ação que exige 
uma aliança dos pais e da escola. E nada 
mais eficaz que a participação e a colabo-
ração na organização das festas e ativida-
des pedagógicas da escola. São maneiras 
de mostrar o comprometimento com os 
filhos, que percebem esta dedicação e se 
sentem valorizados e queridos. 

Fábio e Laura Higuchi ressaltam 
a importância destas atividades ex-
tras para criar a conexão da família 
com a escola e também com outros 
pais e os colegas das crianças. En-
caram a escola como uma segunda 
família para os filhos Rodrigo (5ºC) 
e Anna (1ºA) e por isso estão sempre 
presentes, acompanhando o proces-
so de educação bem de perto.

Eloy Costa confessa que por 
passar pouco tempo com a filha 
Marina (6º C) aproveita cada uma 
destas oportunidades para ficar 
perto dela. Pensa que aumentar o 
convívio é importante, já que os 
filhos se espelham nos pais e na-
turalmente vão absorvendo os seus 
valores. E na escola podem ajudar 
na transmissão de conceitos como 
comunidade, respeito e disciplina.

Alguns pais de recém-chegados também se empolgaram com os encontros. 
Maurício Carvalho elogiou a iniciativa do “Vamos Brincar?” como uma ativi-
dade extra para envolver os pais e contribuir para a familiarização com o novo 
ambiente escolar da filha Giulia (5ºD). Mônica Uehara Tsuchiya e Vitória Cheng 
aproveitaram cada minuto com as também novatas Yasmin e Juliana (ambas 
do 1ºD). Assim como Marcelo e Daniela Hideshima, pais da Caroline que está 
ingressando na turma do 1ºC. Adoraram a iniciativa e acham importante para 
conhecer os amiguinhos da filha, os professores e outros pais.

A capacidade de brincar e de se mo-
vimentar com qualidade nas aulas de 
Educação Física se desenvolve na me-
dida em que acreditamos que o papel 
da escola e do professor é proporcionar 
para as crianças e adolescentes o con-
tato com determinados conteúdos da 
cultura lúdica, corporal e esportiva.  

A Educação Física do Pioneiro ofe-
rece propostas que envolvem corpo e 
movimento, considerando sua impor-
tância para o desenvolvimento motor, 
cognitivo, afetivo e social de nossos 
alunos. Além disso, o Pioneiro é o lu-
gar que garante tempo, espaço e pesso-
as especializadas para a vivência dessas 
propostas, uma vez que, para muitas 
delas, são poucos os momentos fora do 
espaço escolar destinado às brincadei-
ras, experiências motoras e jogos.

As propostas realizadas na Educação 
Física vão desde brincadeiras de rua, 
alongamentos, jogos de regras simples 
e complexas, jogos dentro das modali-
dades esportivas, tomadas de decisão 
e resolução de problemas. Ao brincar 
e jogar, o aluno explora o espaço físico, 
desenvolve o raciocínio, memória, ima-
ginação, linguagem, liderança, consci-
ência corporal, criatividade, coopera-
ção, integração com um grande número 

Educação física

O corpo em movimento

Fernanda Evaristo Cavalcante, Valter Rui Barletta Júnior, Maurício Caires 
Brito e Silvia Emi Yamazaki - Equipe de Educação Física

de colegas, além de lidar com diversas 
emoções, frustração, alegria, ansiedade, 
o perder, o ganhar e o dividir.

Nosso repertório também inclui os 
jogos cooperativos que são tão impor-
tantes para a constituição do grupo, 
em que todos atuam unidos, com um 
objetivo comum. 

Temos ainda as turmas de iniciação 
esportiva e treinamento, que são um 
complemento para os alunos que dese-
jam se especializar em esportes como o 

Futsal, Handebol e Voleibol, colocando 
em prática todo o repertório motor ad-
quirido e transformando toda dedica-
ção e esforço em vitórias e conquistas.

Acreditamos que o brincar e o jogar 
são fundamentais para o desenvolvi-
mento de nossos alunos. É por meio des-
ses jogos e de situações vividas que eles 
compreendem as regras sociais, desen-
volvem habilidades físicas, aprendem a 
lidar com os próprios sentimentos e se 
preparam para os desafios da vida adulta.

10
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Quando nossos alunos partem, sentimos uma combinação de felicidade e 
tristeza. A escola é como os pais e sente muita falta de suas eternas crianças. 

Por isso é sempre bom receber notícias dos ex-alunos e ver como estão se sain-
do. Nesta edição escolhemos as irmãs Wen para matar as saudades. 

Memória

Belo exemplo de união
Contar a vida do casal João Francis-

co e Neusa é quase como narrar a tra-
jetória do Centro Educacional Pionei-
ro. São lindas histórias marcadas por 
muita luta, dedicação e perseverança, 
exemplos de que os sonhos podem 
sim se tornar realidade.

A união do casal foi uma destas coi-
sas do destino. Vieram para São Paulo 
ainda na década de 1970 em busca de 
boas oportunidades de trabalho. Ele lá 
do Nordeste (Caruaru, em Pernambu-
co) e ela do Sul (Arapongas, no Para-
ná). Aqui encontraram mais do que os 
empregos que queriam, descobriram 

o amor que levariam por toda a vida.
Casaram e juntos batalharam por 

seus objetivos. Ele foi cobrador de 
ônibus, balconista, realizou serviços 
gerais. Ela foi empregada doméstica e 
também trabalhou em lavanderia. 

Em 1984 surge a chance de trabalha-
rem juntos na escola: ele como zela-
dor, ela ajudando na cozinha. Aqui ti-
veram seu filho, Amauri, que foi aluno 
bolsista. O jovem cresceu, formou-se 
e seguiu seus estudos com muito su-
cesso, graduando-se em Engenharia 
Elétrica na Unesp (Bauru).

Relembram com felicidade tudo o 

que viveram na escola e o carinho que 
receberam da fundadora, dos direto-
res e dos outros funcionários. Planos? 
Uma tranquila vida de aposentados. 
Mas por enquanto trabalham felizes, 
como se estivessem em casa... E será 
que não estão mesmo?

Três motivos de orgulho

“O que levei de mais positivo do 
Pio foi o trabalho em grupo e a inter-
disciplinaridade que os professores 
tanto frisavam. Na faculdade e agora 
no trabalho vejo o quão importante 
é saber trabalhar em grupo, respeitar 
diferentes opiniões e dar sugestões 
para a contribuição do resultado final. 
Com o passar do tempo, infelizmen-
te perdi o contato com o colégio, mas 
sempre que passo em frente me bate 
aquela saudade dos tempos em que 
as minhas preocupações eram outras, 
coisas simples como passar na prova 

de biologia, decorar aquela fórmula 
de física do professor Oscar ou saber 
qual seria o cardápio do almoço de 
terça-feira”. 

Debora está com 25 anos e se formou 
no Ensino Médio em 2004. Fez facul-
dade de Fonoaudiologia na USP, mas 
atualmente trabalha como assistente 
de classe em um colégio internacional 
em São Paulo. Morou no Canadá por 
pouco mais de dois anos, período em 
que aprimorou o inglês e fez um curso 
voltado para educação infantil. Pre-
tende agora cursar Pedagogia. 

“A escola é uma das bases para a 
nossa formação e quando olho para 
trás vejo que aprendi a lidar com pes-
soas. Ter paciência, saber trabalhar as 
diferenças e amadurecer. Quando se 
tratava de trabalho em grupo e havia 
sorteio, não gostava muito. Mas foi 
bom para sair da zona de conforto”.

Beatriz está com 22 anos e se for-
mou no Ensino Médio em 2008. Cursa 
o 4º ano de Engenharia de Alimentos 
na Unicamp e fez parte da empresa jú-
nior da faculdade por dois anos. 

“Acredito que muito mais do que 
aprender as matérias para passar no 
vestibular, o aluno deve entender que 
as disciplinas se relacionam entre si. 
Eu, por exemplo, não gostava de His-
tória e Geografia. Mas aprendi a gos-
tar quando entendi o valor de cada 
disciplina e como elas poderiam se li-
gar às outras das quais gostava, como 
artes, matemática e física. A partir de 
então, estudar se tornou um prazer e 
não um fardo”. 

Ana está com 23 anos e se formou no 
Ensino Médio em 2006. Fez faculda-
de de Arquitetura no Mackenzie e em 
2010 participou de um programa de 
intercâmbio em Portugal durante um 
ano. Atualmente trabalha em um es-
critório de arquitetura e também rea-
liza alguns projetos por conta própria.

Com comprovação científica, o So-
roban é uma ferramenta excepcional 
para desenvolver a agilidade no cálculo 
mental e na memorização. Esta prática 
utiliza os dois lados do cérebro simul-
taneamente, potencializando suas co-
nexões mentais. Observam-se melho-
ras consideráveis na concentração, na 
iniciativa, na paciência, na rapidez de 
raciocínio e na perseverança de seus 
praticantes, em qualquer idade.

Disponível para alunos a partir do 1º 
ano do Ensino Fundamental, na uni-
dade Guapiaçu. Coordenado pela pro-
fessora Kaori Inoue.

Cursos extras

Teatro: expressões e descobertas
Os relacionamentos, a capacidade 

expressiva e o saber se colocar cole-
tivamente são elementos muito im-
portantes na formação do indivíduo 
e o fazer teatral permite o desenvolvi-
mento das potencialidades expressi-
vas e criativas das crianças, por meio 
de jogos e brincadeiras que podem 
extrapolar a maneira que cada um lida 

Kendo: o caminho da espada
Na casta guerreira na Idade Média nipônica, a katana (espada) tornou-se 

símbolo de poder e das mais altas virtudes humanas: bravura, lealdade e reti-
dão. A espada era considerada a própria alma do guerreiro e possuí-la era um 
privilégio hereditário.

Assim o kendo é mais que uma arte marcial, é um estilo de vida, com o obje-
tivo principal de formar o caráter por meio do treino mental e físico, de modo 
a estruturar um indivíduo disciplinado e de bem. 

Neste treinamento, o aluno é levado a agir com cortesia e respeito, desenvol-
vendo o equilíbrio entre o corpo, a mente e a técnica, tendo sempre em mente 
a humildade e o autocontrole.

Disponível para alunos a partir de 8 anos de idade. Aberto também para os 
pais. As aulas acontecem aos sábados pela manhã, sob a coordenação de Élia 
Matsumoto.

com o mundo e com o outro. 
Pensando nisso, oferecemos um 

curso de teatro aos alunos, com aulas 
que trabalham de maneira lúdica e 
divertida a criatividade, as relações, a 
expressividade, a cooperação, a apre-
ciação do outro e de si mesmo, as 
descobertas e o compartilhar, sempre 
respeitando a personalidade de cada 

um. Por meio de brincadeiras e jogos, 
os alunos são convidados a olhar o 
mundo de maneira a poder recriá-lo e 
transformá-lo.

Disponível para alunos a partir do 
1° ano do Ensino Fundamental. Uma 
aula semanal, com turmas às terças e 
quartas. A professora é atriz e diretora 
teatral Tutti Pinheiro.

Soroban: 
agilidade mental

Débora, Beatriz e Ana Wen
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O site do Centro Educacional 
Pioneiro está de cara nova! Total-
mente reestruturado, ele chega 
com um novo visual, que além de 
bonito facilita muito a navegação. 
Mas a mudança não é só estética. 
O projeto foi elaborado após um 
levantamento de como torná-lo 
mais útil e interessante. Assim 
surgiram novos espaços e a preo-
cupação em mantê-lo sempre atu-
alizado.

Navegue, confira as novidades e 
nos dê a sua opinião! Este retorno 
é muito importante para nós...

Notícias 

Mudanças na Guapiaçu
A unidade onde ocorrem os cur-

sos de Língua Japonesa e de Soroban 
mantidos pela Fundação Instituto 
Educacional Dona Michie Akama está 
sob a responsabilidade da professora 
Julieta Ito e com a coordenação peda-
gógica da professora Kaori Inoue. 

O local recebeu pintura nova du-
rante as férias e teve alguns espaços 
remodelados, inclusive com a ajuda 

Bonita e funcional. Assim podemos 
descrever a nova cobertura da área ex-
terna do espaço da Educação Infantil, 
que proporciona isolamento térmico 
e foi estendida até o parque.  As crian-
ças agora ficam bem protegidas em 
dias de chuva e mesmo do sol forte em 
alguns horários em que se locomovem 
entre as salas, o parque, os banheiros, 
o refeitório e as quadras.

É a conclusão de um projeto de 
melhorias de toda a área, que contou 
também com a readequação dos espa-
ços, construção de duas salas e novos 
banheiros e mudanças no mobiliário.

Melhorias no espaço da Educação Infantil

Férias muito divertidas
Os 50 alunos do Período Integral 

Opcional que participaram das ativi-
dades em janeiro tiveram momentos 
bem agitados e festivos. Muitos dias 
foram temáticos, como os do pirata, da 
água, das rodas e das fantasias. A visita 
de um grupo de teatro musical propor-
cionou um encontro diferente, uma 
espécie de aula interativa, na qual as 
crianças cantaram, dançaram, usaram 
adereços e soltaram a imaginação. 

Também foi organizado um passeio 
ao Sesc Santo André, onde acontece a 
exposição “Trilhas do Brincar”. Os alu-
nos puderam vivenciar muitas brinca-
deiras que resgatamos no ano passado 
com o trabalho do tema folclore, aque-
las bem gostosas dos tempos dos papais 
e dos avós. Fomos a primeira escola a 
participar e pela experiência podemos 
indicar sem medo. Fica até o mês de ju-
lho e é recomendada para toda a família. 

Nosso novo portal

de alunos, que contribuíram no pro-
jeto de jardinagem e na decoração de 
alguns espaços.

As aulas trazem novos atrativos, 
como dança folclórica japonesa (soran 
bushi) e caligrafia (shiji), contribui-
ções da professora Tomoko Owada, 
que veio do Japão para um intercâm-
bio cultural e está desenvolvendo pro-
jetos para a fundação.
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Chegamos à décima turma de for-
mandos do Ensino Médio do Centro 
Educacional Pioneiro! E, como nos 
anos anteriores, com muito sucesso. 
Aprovações em renomadas institui-
ções de ensino como a Unesp, a Uni-
fesp, a Cásper Líbero, a Universidade 
Metodista, o Mackenzie, a Federal do 
Paraná, a São Camilo e o Senac. Temos 
até uma aluna jogando softball em um 
College na Flórida! 

Estas conquistas são o resultado de 
um trabalho que teve início em agosto 
de 2000, com a reunião de uma equipe 
de professores que aceitaram a missão 
de criar a estrutura do novo curso do 
Ensino Médio aqui na escola. Tudo 
pensado e planejado para manter uma 
tradição de um ensino de excelência 
acadêmica que já era uma realidade 
na Educação Infantil e no Ensino Fun-
damental.

Mas precisávamos ir além. Assim 
uma preocupação especial desta equi-
pe inicial foi a adoção de práticas pe-
dagógicas específicas e uma proposta 
curricular diferenciada, desenvolven-
do principalmente a expressão oral 
dos alunos e o trabalho em grupo.

Hoje, quase treze anos depois, os 
números do Ensino Médio compro-
vam que estamos no caminho certo. 
Foram 264 alunos formados, dos quais 

Destaque

Aos (sempre) alunos do Ensino Médio
 Durval Barbosa Alves Ferreira Filho é coordenador do Ensino Fundamental II e Médio do Centro Educacional Pioneiro

141 (55%) foram aprovados em exames 
vestibulares no mesmo ano da conclu-
são do curso, sendo mais de um terço 
destes (52 alunos) em escolas públicas 
(universidades federais ou estaduais) 
e os demais em instituições privadas 
de primeira linha.

Os alunos não aprovados nesta pri-
meira experiência deram sequência 
aos seus planos e muitos foram bem-
sucedidos em uma segunda oportuni-
dade, garantindo um índice total de 
aprovação de 80% (208 alunos), me-
tade deles (112 alunos) em universida-
des públicas.

No entanto, os números são frios e 
não traduzem a realidade. Por meio 
das redes sociais tenho feito contato 
com inúmeros ex-alunos (peço descul-
pas aos alunos atuais, mas só aceito ex-
alunos no Facebook) e acompanhado 
por onde andam, o que fazem e prin-
cipalmente tenho observado as boas 
lembranças que nutrem pelos profes-
sores, pela escola e pelos colegas.

Alguns estudam fora do Brasil, na 
graduação ou em cursos complemen-
tares. Vários já estão no mercado de 
trabalho, com carreiras promissoras. 
Muitos são engajados em ações so-
ciais, mostrando que solidariedade 
e responsabilidade social são valores 
importantes. Diversos estão casados e 

até com filhos, que logo serão nossos 
alunos, espero!

Todos são especiais para nós, pois 
aqui eles foram formados, instruídos 
e encorajados a explorar o mundo por 
conta própria, sem medo. Aqui apren-
deram a acreditar em si mesmos, a du-
vidar das certezas óbvias, a investigar 
a fundo o que desconhecem e a valo-
rizar o conhecimento como um bem 
precioso. Acho que todos se lembram 
dos trabalhos coletivos, não é?

Cada um seguiu o seu caminho e 
teve seu próprio mérito, é verdade. 
Mas todos levaram consigo um pou-
co (ou muito) do que vivenciaram no 
Ensino Médio do Centro Educacional 
Pioneiro. E também deixaram aqui as 
suas marcas, as lembranças de tempos 
bem vividos e, principalmente, mui-
tos amigos.

E é falando para estes amigos que 
eu me despeço e reforço o convite: 
voltem sempre! Nossas portas estarão 
sempre abertas para vocês, para uma 
simples visita ou para uma conversa 
mais séria com aqueles que hoje estão 
nos lugares que vocês já ocuparam. 
Os que tiverem interesse em falar com 
os alunos do Ensino Médio sobre as 
suas experiências serão sempre bem-
vindos.

Abraços!

10ª turma1ª turma 


