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Uma vida em prol da educação de qualidade

Agradecemos a visita do cônsul japonês 
Noriteru Fukushima, uma ocasião muito 
especial em que demonstrou grande 
interesse pelo nosso trabalho e encantou 
os alunos com sua simpatia e cordialidade. 
Foi uma honra receber uma pessoa tão 
gentil e inspiradora.

Antonio e Elza Akama

Michie Akama é um exemplo de 
personalidade emérita e determinada. 
Com uma visão pioneira na área edu- 
cacional, esta mulher admirável acre- 
ditava na educação como caminho 
para grandes conquistas. Sua busca 
incansável pela excelência é marcante 
até hoje na principal obra de sua vida: 
a Fundação Instituto Educacional 
Dona Michie Akama, mantenedora 
do Centro Educacional Pioneiro.

A capa desta edição não poderia ser 
outra senão uma homenagem à educa-
dora, que completaria 110 anos no dia 
18 de setembro deste ano. Em comemo-
ração à data, a fundação também pro-
gramou algumas solenidades que em 
breve compartilharemos com vocês. 

A Festa das Nações está entre os 
eventos que irão destacar a sua con-
tribuição inestimável para a educação 
de várias gerações de brasileiros. Neste 
evento, que acontece no dia 21 de se-
tembro aqui na escola, nossos alunos 
orgulhosamente apresentarão projetos 
educativos e artísticos desenvolvidos 
especialmente para este grande encon-
tro das famílias no Pioneiro. Será certa-
mente um dia de muitas surpresas, que 
esperamos ansiosamente contar com a 
presença de todos.

No primeiro semestre aconteceram 
várias atividades de integração, com 
a participação das famílias. A revista 
destaca aqui duas delas. A primeira foi 
a nossa tradicional Festa Junina, que 
promoveu a confraternização entre 
familiares, o reencontro de ex-alunos 
e garantiu momentos marcantes com 
danças interativas, comes e bebes 
deliciosos e divertidas brincadeiras 
típicas. O segundo foi o Dia Cultural 
Arigatou, organizado pelos alunos e 
familiares dos cursos de Língua 
Japonesa, Youchien, Soroban e Ativi-
dade Cultural para promover um 
encontro cultural focado nos nobres 

valores da gratidão, do respeito e da 
humildade.

A visita do excelentíssimo cônsul 
japonês Noriteru Fukushima à nossa 
escola foi uma honraria especial, em 
que o diplomata nos surpreendeu com 
seu interesse pela área educacional e 
pelo incentivo que deu aos alunos ao 
conversar sobre tecnologia, consciên-
cia ambiental e sustentabilidade. Foi 
nesta ocasião que ele ofereceu a oportu-
nidade de uma visita científica ao sub-
marino Shinkai 6500, uma experiência 
inesquecível vivida pelos dez alunos 
que foram escolhidos.

Dentro da proposta da formação 
da equipe pedagógica, aprofunda-
mos o estudo da competência leitora e 
escritora em projetos que estão 
trazendo ótimos resultados. Aliás, o 
incentivo à leitura está entre as nossas 
prioridades e outro exemplo disso 
é a reestruturação da biblioteca, que 
passou por uma readequação do 
espaço físico e iniciou o recadas- 
tramento de todo o acervo, além de 
promover atividades de incentivo 
à sua utilização.

Para finalizar, dois artigos escritos 
por nossos coordenadores para mostrar 
a importância do Estudo do Meio e da 
visita de escritores para um bate-papo 
com os alunos. 

Uma ótima leitura a todos! 

Irma Akamine Hiray 
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Unindo famílias e amigos, a nos-
sa Festa Junina foi realmente um 
dia lindo e inesquecível. O evento
é sempre uma diversão garantida 
para todos, com conversas animadas, 
danças alegres, brincadeiras legais
e disputados sorteios de prêmios. 
Sem contar nas delícias do “circuito 
gastronômico”.

Os visitantes puderam se deli-
ciar com pratos típicos desta época, 
especialidades orientais, churrasco,
bolos, pastéis e muito mais. Como
já é tradição, os alunos do 9° ano e
do Ensino Médio se empenharam

nas vendas dos deliciosos pratos
típicos, com o apoio dos pais, sempre 
presentes. Aliás, a participação da
família é uma das marcas registra-
das de nossa instituição, que se or-
gulha de contar com famílias par-
ticipativas em todas as turmas, da
Educação Infantil ao Ensino Médio.

Na festa essa integração fi ca
evidente, não só na presença
maciça dos pais e familiares, mas 
acima de tudo na colaboração
para a organização, como mos-
trou a campanha de arrecadação
de prendas, sucesso total!

As danças proporcionaram um 
show de talentos à parte, mostrando 
muita criatividade e animação dos 
alunos e professores, para o deleite 
das famílias.

Houve ainda um bazar com 
muitas coisinhas lindas para pre-
sentear, com o artesanato e as 
criações do pessoal do projeto 
PioArt (mamães, vovós, titias, ami-
gos e os próprios alunos).

Foi mais uma bela e carinhosa 
confraternização! Ano que vem 
tem mais... Já estamos na contagem 
regressiva!

Nosso arraial é sempre uma grande festa!
Evento
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Sempre que anunciamos aos 
alunos que faremos uma saída da 
escola, a vibração é enorme e todos 
querem logo saber quando será o 
“passeio”. É aí que insistimos que será 
um “estudo do meio”. Mas há alguma 
diferença? Sim... E muita!

O que pretendemos com esses 
trabalhos de observação e pesquisa? 
Explico com base em palavras de 
especialistas: “O Estudo do Meio é 
uma atividade de ensino disciplinar 
que visa proporcionar aos alunos e 
aos professores o contato direto com 
determinada realidade que se decida 
estudar. Esta atividade pedagógica
se concretiza pela imersão orientada 
na complexidade de um determi-
nado espaço geográfi co, do estabe-
lecimento de um diálogo inteligente 
com o mundo, com o intuito de
verifi car e de produzir novos
conhecimentos. A realização dessa
prática em todos os níveis de ensino,
mas particularmente na educação
básica, pode tornar mais signifi ca-
tivo o processo ensino-aprendiza-
gem e proporcionar aos seus atores 
o desenvolvimento de um olhar
crítico e investigativo sobre a apa-
rente naturalidade do viver social.
Trata-se de verifi car a pertinência e a
relevância dos diversos conhecimen-

tos selecionados para serem ensi-
nados no currículo escolar e, ao mes-
mo tempo, lançar-se à possibilidade 
da produção de novos conhecimen-
tos, a elaboração contínua do cur-
rículo escolar.” (Claudivan Sanches
Lopes e Nídia Nacib Pontuschka).

Gostaria de ressaltar que essas 
saídas constituem uma prática 
potente para conectar os conteúdos 
trabalhados em sala de aula, dentro 
de disciplinas estanques, com a
realidade em que vivemos. Na 
vida real, os problemas não estão 
divididos por assunto ou por matéria. 
A leitura de mundo que a criança ou 
adolescente é capaz de fazer depende 
das suas habilidades cognitivas e 
dos conteúdos apreendidos em seus 
estudos anteriores e também de sua 
capacidade de observar e analisar o 
espaço e os fenômenos ao seu redor.

Daí a ênfase no aspecto interdis-
ciplinar dos estudos do meio. Uma 
ida ao zoológico, por exemplo, não 
se resume ao estudo dos animais. 
Envolve planejamento, orientação 
espacial, produção textual, per-
cepção artística e desenvolve habili-
dades como capacidade de liderança, 
comunicação, pesquisa e organiza-
ção, atenção, entre outras coisas.

Uma viagem para uma região 

como a do Petar tem objetivos que 
vão além da descoberta das ricas 
cavernas da região. É também um 
estudo da Mata Atlântica e uma 
atividade que permite vivenciar 
experiências sensoriais, conhecer 
outras realidades econômicas e
sociais, experimentar o mundo sem 
celulares ou games, aprender a se 
cuidar sozinho e conviver harmo-
niosamente com os outros.

O que desejamos enfatizar é que 
o ganho do trabalho de campo não é 
apenas sobre o aprendizado de con-
ceitos, mas principalmente a possi-
bilidade de crescimento pessoal e a 
vivência de situações que não podem 
ser absorvidas apenas pela leitura. 
Os alunos que não vivenciam tal ex-
periência terão meios de responder 
aos questionamentos dos profes-
sores sobre os conteúdos específi cos 
de uma disciplina, mas seguramente 
sem o envolvimento que só essa imer-
são proporciona. Seria como querer 
aprender a jogar futebol por meio 
da leitura de livros, sem jogar uma 
partida para sentir como é na prática.

Assim, procuramos com estas 
atividades atender aos chamados 
quatro pilares da educação: aprender 
a conhecer, a fazer, a viver com os 
outros e a ser. São objetivos que vão 
muito além da informação ou do 
desenvolvimento de um conheci-
mento intelectual. Abarcam toda a 
formação humana e social da pessoa. 
Envolvem conhecimento, compor-
tamento, conceitos, procedimentos, 
valores e atitudes. 

Não é uma viagem de lazer. 
Trata-se de um momento de estudo 
que demanda complexo planeja-
mento prévio e rigoroso acompanha-
mento posterior. Mas sem deixar de 
lado a diversão.
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Pedagógico

Estudo do meio ou passeio: por que sair 
da escola?

Durval Barbosa Alves Ferreira 
Filho é coordenador do Ensino 
Fundamental II e Médio do 
Centro Educacional Pioneiro



Alunos e familiares dos cursos de 
Língua Japonesa, Youchien, Soroban 
e Atividade Cultural participaram 
de um encontro cultural para mos-
trar os trabalhos deste ano, focados 
nos nobres valores da gratidão, do
respeito e da humildade. A palavra 
“arigatou” foi escolhida para descrever 
o evento, pois signifi ca este sentimento 
de gratidão.

Foi uma linda festa no ensolara-
do sábado do dia 29 de junho, que 
começou com uma pequena peça
teatral (Ookina kabu - O grande nabo), 
seguida pela leitura de redações dos 
alunos, uma mostra de dança folclórica 
japonesa (Soran bushi) e apresentações 
musicais.

Na sequência, um delicioso al-
moço de confraternização comunitário 
(mochiyori), no qual cada família
contribuiu com algum prato doce ou 
salgado e bebidas. Os convidados
também puderam conferir a exposição 
de todos os trabalhos de redações dos 
alunos e desenvolver os dons artísticos 
nas ofi cinas de origami.

5

Cursos extras

Dia Cultural Arigatou
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Experiência

Alunos conhecem submarino de pesquisa japonês
Em uma experiência única e 

imperdível, dez alunos do Centro 
Educacional Pioneiro foram escolhi-
dos para visitar o navio oceanográ-
fi co japonês Yokosuka e conhecer 
o submersível de pesquisa Shinkai 
6500, em sua breve passagem pelo 
Porto de Santos.

O convite veio do consulado
do Japão, que ofereceu a oportu-
nidade para um seleto número de
visitantes e reservou dez destas
vagas para a escola. 

Para uma seleção democrática 

e justa, a coordenação pedagógica 
lançou o convite para os alunos do 
8° ano do Ensino Fundamental ao 3° 
ano do Ensino Médio e resolveu que 
os interessados passariam por uma 
espécie de concurso, cujo critério de 
avaliação seria uma carta dizendo 
por que deveriam ser os escolhidos. 
O resultado foi surpreendente e as 
justifi cativas encantaram a comissão 
julgadora. 

Os dez felizardos certamente 
tiveram um dia inesquecível.
O grupo foi recebido pela tripu-

lação e conduzido por um passeio
pelo navio, ouvindo atentamente 
as explicações dos ofi ciais e dos 
pesquisadores. A princípio os
jovens exploraram a cabine de
controle. Depois descobriram ou-
tros ambientes, até chegar à parte
traseira da embarcação, onde fi ca
o submarino de pesquisa e o guin-
daste que o coloca em operação.

Esta expedição terá a duração de 
um ano, com uma volta ao mundo 
para realizar pesquisas em ambi-
entes extremos em águas profundas. 
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“No dia 25 de maio, dez 
alunos do 8º ano para cima e dois 
professores tiveram o privilégio 
de conhecer o submarino japonês 
Shinkai 6500, que se encontrava 
a bordo do navio Yokosuka, então 
atracado no porto de Santos. 
A oportunidade veio graças ao 
generoso convite feito pelo consu-
lado japonês.

Os alunos interessados deveriam
escrever uma carta direcionada 
ao corpo docente dizendo por que 
deveriam ser escolhidos. Os sele-
cionados foram Gabriel Miyazawa, 
Georgia Taguchi, Giovanna Uehara, 
Gustavo Peres, Letícia Kogachi, 
Natália Tokunaga, Nicolas Fukusima 
Goh, Vinícius Gomes, Vivian Abe e 
Willian Westenberg.

No sábado, logo após o simu-
lado da escola, o grupo se dirigiu 
para Santos, acompanhado pelos 
professores Thais Morgato e Durval

Barbosa. Uma vez lá, juntos com 
alunos de outra escola, embarca-
mos no navio e fomos levados para a 
cabine do capitão, onde ouvimos 
uma explicação sobre o navio. 
Construído em 1990 para auxiliar 
pesquisas, foi desenhado para não 
produzir ruídos. A sala de máqui-
nas foi forrada com borracha para 
diminuir vibrações, tudo isso com o 
propósito de evitar interferências.

Em seguida fomos levados até 
o hangar onde o submarino se 
encontrava, em uma espécie de 
berço perto de um guindaste que 
o içava para dentro e fora da água.
Lá, com a ajuda de um tradutor, um 
dos cientistas apresentou o subma-
rino, que pode mergulhar até 6.500
metros de profundidade (daí seu 
nome) e que se encontrava aqui 
no Brasil como parte da sua volta 
ao mundo, desafi o batizado como 
QUELLE (sigla para Quest for the 

Limit of Life - Busca pelos Limites 
da Vida).

Depois disso fomos liberados 
para examinar algumas amostras
coletadas pelo submarino, como
alguns espécimes conservados 
(principalmente de moluscos), 
estruturas rochosas (que eram 
na verdade ferro provindo do núcleo 
da Terra  que escapava pelo manto 
terrestre por meio de falhas e era 
esfriado pela água) e copos de Cup 
Noodles de vários tamanhos, o que 
causou estranhamento até que ex-
plicaram que todos foram encon-
trados no oceano e que a variação 
de tamanho se devia ao aumento de 
pressão à medida que a profundi-
dade aumentava.

Após algumas fotos e perguntas, 
chegou a hora de irmos embora, o 
que fi zemos com tristeza. Mas ao 
mesmo tempo com gratidão pela 
maravilhosa oportunidade.” 

Repórter por um dia
A revista lançou um desafi o para os alunos que participaram da visita e abriu espaço 

para que um deles vivesse a experiência de ser um jovem jornalista. A aluna Letícia Kogachi 
(3° ano do Ensino Médio) abraçou a ideia e produziu seu artigo. Aqui está a sua visão...



Mais um ano. Novo evento come-
morativo abre espaço para reno-
varmos os sentimentos de agrade-
cimento e admiração pela respon-
sável fundadora dessa respeitável 
organização: a Fundação Instituto 
Educacional Dona Michie Akama.

Graças a um convite feito pela 
diretoria, pude compartilhar com 
alunos e colaboradores da fundação 
parte da história dessa exemplar
educadora em uma palestra apre-
sentada em dois diferentes mo-

mentos. Uma história que a partir 
do momento em que compartilho 
deixa de ser apenas minha e passa 
a ser de cada um que pode se sentir
como parte integrante e viva na
construção diária de um novo capí-
tulo na instituição à qual pertence.

No 18 de setembro deste ano, 
Michie Akama completaria 110 anos.
Mas ao nos deixar em 7 de setem-
bro de 2005, cabe a todos nós o
reconhecimento e a gratidão por 
sua obra idealista e perseverante,

que muito contribuiu para a
educação brasileira. Por seu tra-
balho incansável, Michie Akama 
recebeu importantes homenagens,
como a Comenda José Bonifácio 
(1967), a Medalha Anchieta (da 
Câmara Municipal de São Paulo - 
1973), a Comenda Zuihoushou de
5o Grau (do Governo Japonês - 1973), 
a Medalha Ana Neri (1977), a Comen-
da Ordem do Ipiranga (do Governo 
do Estado de São Paulo - 1983) e
ainda uma homenagem da Reitoria 

da Universidade de 
São Paulo na Segunda 
Solenidade à Imigração 
Japonesa (2001). 

Por ocasião do
Centenário da Imigra
ção Japonesa, rece-
beu também homena-
gem pela Câmara 
dos Vereadores de 
São Paulo e pelo
Palácio do Itamaraty 
(Ministério das Re-
lações Exteriores). Em
2008, uma praça loca-
lizada na Rua Luís

Góis com a Av. Domingos de Morais 
recebeu seu nome, como reconhe-
cimento de sua importância na
educação nipo-brasileira.

No entanto, o maior e o mais
importante reconhecimento de seu 
trabalho e dedicação vem de parte
de suas milhares de ex-alunas,
em cujas memórias Michie fi gura
como a inspiradora de toda uma
vida. Fundadora de um internato,
oferecia às alunas ampla e diversifi -
cada formação, que, além dos diplo-

mas específi cos para cada 
curso, garantia o mais
importante atestado: o 
de “boa moça”, apta ao
casamento e pronta para
exercer seu fundamental 
papel de esposa, mãe e 
responsável pelo lar.

A instituição, na 
época denominada “Casa 
de Ensino de Corte e 

Costura” (popularmente conhecida
como “Akama Gakuin”) foi fundada
na capital paulista em junho de
1933, pela educadora Michie Akama
e seu esposo, pesquisador forma-
do em Oceanografi a e igualmente
professor no Japão, Jiuji Akama.
Ao constatar a precariedade da
situação das jovens que se dedi-
cavam ao trabalho duro, desde a 
madrugada ao anoitecer, sem pos-
sibilidade de obter qualquer tipo 
de instrução ou mesmo um preparo 
para o matrimônio, resolveram criar 
uma escola de formação de moças. 

Exemplar, além de educadora e 
mãe, precisou assumir responsabi-
lidades plenas na formação de seu 
único fi lho, Antonio Akama, que 
tinha apenas nove anos de idade 
ao perder seu pai, em dezembro de 
1939. Ao crescer seguindo o modelo
de sua mãe, Antonio tornou-se o 
melhor companheiro de jornada que 
a apoiou em todos os momentos da 
edifi cação da escola.
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Capa

Lá de longe, um sonho... Aqui semeou



A instituição tornou-se o mais 
conceituado internato de formação 
feminina segundo a ética japone-
sa, ao oferecer às alunas, ampla e
diversifi cada formação, que contava 
com o ensino de Corte e Costura, 
Culinária, Língua Japonesa, Bor-
dado, Música, Ikebana, Etiqueta
Social, Educação Física e Artes,
entre outras atividades.

Em 2005, essa formidável
mulher faleceu com quase 102 anos 
de idade, com suas metas cum-
pridas na contribuição para a for-
mação dos educandos brasileiros.
A prosperidade da comunidade 
nipo-brasileira permitiu aos pais
que trabalhavam na lavoura
delegar a educação de suas fi lhas 
em idade “casadoira” aos centros
conhecidos informalmente como 
‘escolas de formação de noivas’, 
sendo esta uma das mais concei-
tuadas. Dentro desse espaço geogra-
fi camente delimitado, uma for-
mação marcantemente feminina 
rompeu barreiras e difundiu-se 
pelas ex-alunas por vários pontos
do Brasil.

A transformação desta obra 
em fundação, em 1959, foi um dos
objetivos alcançados pela funda-
dora. Propôs-se para isso, ampliar
os cursos e a escola, transfor-
mando-os em uma Escola Profi s-
sional Feminina e com a pretensão 

de criar ainda os cursos Ginasial, 
Comercial, Científi co e Clássico.

Com a diminuição da demanda 
pelos cursos femininos, a educação 
formal ganhou espaço, mas sem 
abandonar os princípios que sem-
pre nortearam a educadora. Após 
a mudança, os alunos são outros, 
mas a base e os valores permane-
cem até hoje. De meninas de diver-
sas regiões do Brasil em busca de
formação feminina a “pequeninos” 
educandos (pré-escola). A primeira 
série do antigo Primeiro Grau foi 
iniciada em 1971, estabelecendo
uma nova divisão do ensino regu-
lar. Com o crescimento da escola, 
vieram a segunda série, a terceira 
e, assim, sucessivamente.

A fundação mantém cursos

regulares que iniciam com alunos
a partir dos três anos de idade
(maternal) até o terceiro ano do 
Ensino Médio e, apesar de perder
a característica de escola de
formação feminina, traz uma 
história marcante na memória
nipo-brasileira.
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Regina Chiga Akama é mestre em 
Multimeios (Instituto de Artes da 
UNICAMP) e graduada em Comu-
nicação Social e Letras (UMESP).



Fonte de conhecimento e cultura, 
a biblioteca é muito mais que um 
espaço físico para o armazenamento 
de livros. É um planeta de sabedo-
ria, um mar de aprendizagem e um 
oceano de imaginação. 

Devido a sua importância cul-
tural e pedagógica dentro da escola, 
a nossa biblioteca está passando por 
uma verdadeira revolução. Desde o 
início do ano, sob a responsabilidade 
de uma nova bibliotecária, o local 
está sendo reestruturado física e lo-
gisticamente com mudanças progra-
madas e estruturadas.

A começar pelo novo layout 
adotado para que o local se tor-
nasse mais funcional, agradável e 
confortável. As cortinas foram re-

movidas e as janelas ganharam uma 
película protetora para que o ambi-
ente recebesse mais claridade, prin-
cipalmente da iluminação natural. O 
espaço de circulação e os corredores 
entre as estantes foram organizados 
para oferecer acessibilidade total aos 
frequentadores. A biblioteca tam-
bém ganhou um convidativo can-
tinho reservado para a contação de 
histórias para os alunos menores.

O acervo passou por uma tria-
gem e está sendo catalogado. Todos 
os livros, revistas e materiais audio-
visuais estão sendo identifi cados e
avaliados, para a correta organização 
e visando também eventuais neces-
sidades de descarte ou aquisição.

A bibliotecária Dilza Gonçalves 

de Araújo tem se esforçado para 
promover a vivência na biblioteca e 
com a ajuda dos professores organi-
zou aulas de apresentação do espaço 
para as turmas da Educação Infantil 
ao 5° ano do Ensino Fundamental, 
trazendo os alunos para uma provei-
tosa visita.

Dilza também desenvolve um 
projeto sobre a Memória Constru-
tiva, no qual realiza periodica-
mente exposições temáticas com 
base em datas comemorativas ou 
temas relevantes e atuais. Nesse ano 
podemos destacar uma resgatando 
a obra de Monteiro Lobato, uma
sobre lendas e contos japoneses e 
uma em homenagem à escritora 
Tatiana Belinky.
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Notícias

O espaço mágico da leitura
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O envolvimento dos alunos e dos 
pais foi primordial para o sucesso 
da nossa festa junina, não apenas 
na organização do evento e na 
presença na festa, mas também 
na campanha de arrecadação de 
prendas e na compra de vale-pren-
das, tornando nossas brincadeiras 
muito mais divertidas.

Todas as turmas participaram 
desta saudável competição e as três 
equipes que mais contribuíram 
foram premiadas pelos seus desem-
penhos. O primeiro lugar fi cou para 
o 7°A (2.018 pontos), que ganhou 

um passeio para o SP Diversões, um 
parque com boliche, brinquedos 
eletrônicos e buff et. 

Os outros dois destaques tam-
bém foram para turmas do Ensino 
Fundamental, respectivamente o 
1°D e o 3°C (1.817 e 1.996 pontos),
que foram presenteados com
ofi cinas de cupcakes organizadas 
pela nossa nutricionista Cristiane 
Sumida.

Divertidas e merecidas festas
para grupos que batalharam bastante 
para ajudar o nosso arraial!

Um sábado de muita diversão, em que nossos alunos orgulhosamente
apresentarão projetos educativos e artísticos desenvolvidos especialmente 
para este grande encontro das famílias no Pioneiro.

Será uma emocionante volta ao mundo para descobrir a cultura do
Brasil e de países como África do Sul, Argentina, Canadá, Espanha, Estados
Unidos, Inglaterra, Itália, Japão, México e Portugal, com mostras,
apresentações e barracas de comidas típicas.

E um destaque para duas lindas homenagens: aos 110 anos da nossa
fundadora Michie Akama e ao centenário do poeta Vinicius de Moraes.

O evento reserva muitas surpresas. Participe e confi ra. Certamente
será um dia inesquecível!

21 de setembro de 2013 – das 10h às 15h.

Comemorando a arrecadação de prendas

Vem aí a Festa das Nações!

Ilustração das alunas Giulia Yumi Ashidani Silva 
e Vivian Iamani Abe (3° ano do EM)



Livros... Livros contam histórias 
que nos envolvem, criando me-
dos, alegrias e curiosidades. Mas 
como alguém inventa tudo isso? 
Quem é esse ser com toda essa
imaginação? Quem é essa entidade 
que sabe tanta coisa sobre várias
coisas? Será que isso é um dom?
Será que as coisas simplesmente 
vêm à cabeça desses seres privile-
giados? Embora o escritor seja um
ser humano como qualquer outro,
para o leitor ele é quase um ente.
O autor é etéreo.

Para nós, “simples mortais”, é 
muito rica a aproximação dessa per-
sonalidade, de cujas mãos saíram 
as palavras que prenderam a nossa 
atenção, que nos fi zeram perder o 
fôlego ou que arrancaram lágrimas 
dos nossos olhos. Ouvir a sua voz, 
dirigir-lhe a palavra, sentir o calor 
da sua mão ou o afeto em um sincero 
abraço são momentos inesquecíveis.

No primeiro semestre os alu-
nos dos 5ºs anos receberam a visita 
de Shirley Souza, autora de “Um 
caso muito sujo”, obra lida por
essas turmas. Foram momentos
cercados de muita expectativa e
magia, que geralmente envolvem o 
leitor, a história e o autor. As pergun-
tas não paravam de 
surgir e todos que-
riam saber como era 
criar todos aqueles 
enigmas. O encan-
tamento era visível, 
muitos alunos che-
garam a confessar 
que gostariam de se
tornar escritores. 

No segundo se-
mestre foi a vez dos 
alunos do Ensino 
Médio viverem a
experiência. Embo-
ra esse público seja 
mais reservado, o 
encantamento e a 
empolgação não fo-
ram menores. O es-
critor Jeosafá, autor

de “O jovem Mandela”, foi muito 
simpático e conquistou sua plateia. 
Visivelmente apaixonado por 
História, Literatura e pela África
da Sul, o professor conversou
por quase duas horas com a
moçada, trazendo fatos históricos
e associando-os às manifestações
atuais.

Tornou o tema algo real, de 
“carne e osso”, trocando ideias 
com os estudantes e humanizando
suas experiências em manifestações 

das quais ele participou. Um
bate-papo descontraído, que incen-
tivou sentimentos nobres nestes 
jovens leitores, como dignidade
e justiça. E talvez até mesmo o
surgimento de futuros escritores. 
Fortes possibilidades! 
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Cultura

O autor – Ele existe? 

Maria Virgínia Scopacasa
é coordenadora de

Língua Portuguesa do Centro
Educacional Pioneiro. 



Muitos alunos nos orgulham por 
optarem por carreiras tão nobres 
como a Medicina e os que alcançam 
este objetivo são motivo de muita 
comemoração. Mas esta vitória tem 
um sabor todo especial em casos 
como o de Daniel Kitoshi Kosen, que 
recentemente foi aprovado no dis-
putado curso da Unesp em Botucatu. 

Destacamos aqui este jovem não 
apenas pela comprovada competên-
cia, mas principalmente por estar se 
revelando um exemplo a ser seguido. 
Apesar das difi culdades e a correria 
típicas de um calouro universitário, 
Daniel encontra tempo e muita dis-
posição para ajudar ao próximo. 

Mal ingressou na faculdade 
e já se tornou voluntário em dois 
projetos sociais. O primeiro é um 
cursinho pré-vestibular para pessoas 
de baixa renda, no qual dá aulas e é 
também coordenador. O outro é uma 
espécie de biblioteca sobre rodas, que 
consiste em um grupo que percorre 
o hospital universitário contando 

histórias e distribuindo livros para 
os pacientes. Animado com estas 
experiências, explica que além da 
satisfação pessoal de praticar a soli-
dariedade, é uma forma de se pre-
parar para os desafi os que virão pela 
frente e também vivenciar o que será 
a sua rotina profi ssional no futuro.

Do tempo em que estudou no 
Centro Educacional Pioneiro, des-
taca os amigos que fez e o ambiente 
aconchegante e acolhedor em que 
viveu por tantos anos, como se 
estivesse sempre em casa. Foi neste 
período da infância e da adolescên-
cia que participou de um grupo de 
escotismo, uma experiência que 
considera fundamental e enriquece-
dora para a sua formação e que
facilitou a sua adaptação na hora
em que teve que sair de casa para 
morar em outra cidade. Complica-
do mesmo está sendo fi car longe da 
família, dos amigos e da namorada, 
que continuam em São Paulo. 
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Qualidade de vida e preocupações ecológicas

Jovem promessa na medicina

Quando pensa nos tempos em que estudou no Centro 
Educacional Pioneiro, a bióloga Juliana Cristina Fukuda 
tem doces lembranças da infância cheia de experiên-
cias ricas e humanas. A diversão no pátio com amigos, as 
brincadeiras improvisadas e os jogos
como queimada, beisebol e “tênis 
de chão” deixaram saudades de um 
tempo em que o mais importante na
vida parecia ser curtir as amizades
tão boas que conquistou nas pequenas 
turmas do colégio.

Gostava muito de esportes e ciên-
cias e era uma aluna aplicada, desco-
brindo cedo a importância de aprovei-
tar ao máximo as aulas para não ter
que estudar tanto em casa. Destaca
ainda as atividades enriquecedoras no 
laboratório e a forma agradável e lógica 
como aprendeu Matemática, disciplina 
da qual não era muito fã.

As viagens das quais participou também são
fontes de boas recordações. Fez parte da primeira
turma a visitar a região do Petar, rica em cavernas,
uma aventura que infl uenciou algumas escolhas em
sua vida. Filha de um médico e de uma enfermeira, a

vocação pela biologia foi natural. 
Unindo tendências de participação social e de con-

servação ambiental ao desejo de sair de São Paulo em busca 
de mais qualidade de vida, prestou concurso para o Ibama 

e foi trabalhar no Parque Nacional dos 
Lençóis Maranhenses. Lá conheceu o 
sociólogo Júlio, com quem se casou. De 
lá foram para Brasília e agora vivem em 
Niterói (RJ), onde atua como analista 
ambiental do Instituto Chico Mendes
de Conservação da Biodiversidade, na 
Área de Proteção Ambiental de Guapi-
mirim. A família se completa com os
dois fi lhos, Caetê Félix e Inti Kiyoshy.

Em seu destino, uma história re-
cente e emocionante. Um dia na hora 
do almoço presenciou um acidente
com um carro que havia caído em um 
rio próximo ao refeitório do trabalho. 

De forma calculada, jogou-se nas águas e coordenou a
reanimação da respiração e dos batimentos cardíacos 
de um senhor de 68 anos. A situação era crítica, mas o
procedimento foi exemplar e um mês depois teve a fe-
licidade de reencontrá-lo totalmente recuperado e sem
sequelas! Certamente uma experiência inesquecível... 

Ex-alunos
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Projetos

Exercitando o comportamento leitor
O hábito da leitura é funda-

mental em todas as fases da vida, 
mas o incentivo a esta prática deve 
começar ainda na infância. O ser 
humano aprende logo cedo a viajar 
no mundo das palavras e esta
descoberta tem que ser prazerosa e 
natural, sem pressões. 

Mas engana-se quem pensa que 
um leitor só nasce ao ser alfabeti-
zado. O processo pode (e deve) ser 
iniciado antes mesmo da criança 
aprender a juntar as letrinhas, com 
a proposta de “ler sem ainda saber 
ler”. É o caso dos textos que os alunos 
sabem de cor (não a escrita deles, 
mas o conteúdo), em que a tarefa é 
descobrir o que está escrito em cada 
parte, tendo apenas a informação do 
que trata o texto.

A tarefa de ler esses textos
incentiva os alunos a ajustar o que 
sabem que está escrito, permitin-

do que se orientem para descobrir 
“onde está escrito o quê” e receben-
do informações parciais sobre o con-
teúdo. É uma atividade que propõe 
um desafi o compatível com suas 
possibilidades.

Na escola promovemos situações 
que possibilitam a aprendizagem 
da língua por meio de atividades 
de leitura e escrita com textos de 
tradição oral: adivinhas, cantigas
de roda, parlendas, quadrinhas e 
trava-línguas.

Em outras oportunidades tam-
bém desenvolvemos a ação da lei-
tura pelo professor, seja comparti-
lhada com os alunos em ação coletiva 
(cantando, recitando ou por meio
de jogos) ou nas famosas rodas de 
conversa ou de leitura (socializando 
as experiências e conhecimentos).

Uma vez que se afl ora esse desejo 
pela leitura, a criança desenvolve 

o comportamento leitor, que é
diferente simplesmente do ato de 
ler. É aqui que o aluno passa a ser 
capaz de comentar ou recomen-
dar algo, mesmo que lido por outra
pessoa, compartilhando a experiên-
cia com os colegas e confrontando
as interpretações geradas por um 
livro ou uma notícia.

Para os que já estão alfabeti-
zados e entrando em um processo
de aperfeiçoamento da leitura, a 
importância de aulas de incen-
tivo aumenta. Neste ano, além da
programação do currículo regu-
lar, cada professora das turmas do
segundo ao quinto ano desenvolveu 
um projeto específi co de estímulo.

O objetivo foi o de proporcionar
atividades originais e inovadoras 
para os chamados momentos de 
leitura. Os resultados são surpreen-
dentes. Confi ra aqui alguns relatos:

A cada semana uma das crianças está levando para casa
uma mala recheada de livros e, entre eles, escolhe um para ler.
Depois cria um personagem e o descreve em um caderno de
anotações coletivo, que também está na mala.

Na aula seguinte destinada à atividade, o aluno conta a história
para o restante da turma e apresenta o personagem que inventou, 
podendo inclusive levar objetos para ajudar na narrativa.

O projeto contempla outras ações de incentivo à leitura, como 
visitas à biblioteca da escola ou a leitura em outros ambientes com a “biblioteca
móvel” criada para a turma (um simpático gaveteiro cheio de livros).

Ao criar a atividade, associei a leitura a uma rotina de curiosidade e encanta-
mento. Quis dar um ar de magia e ao mesmo tempo de serenidade com a proposta. 
Os alunos estão muito envolvidos e a cada sorteio a expectativa é grande. 

Percebo uma evolução da classe com relação à leitura e à escrita. Eles estão
mais receptivos com os livros e estão se tornando
mais criativos. Procuro elogiá-los e ressaltar a impor-
tância desses momentos.

A mala guarda alguns outros segredinhos... Que só 
serão revelados quando o projeto terminar, no mês de 
outubro, com a participação de todas as crianças.

Rosana Cabral - 3°B

A mala mágica
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Leitor

O jornal da turma
Com um projeto desafi ador e divertido quis incentivar o 

pensamento e a imaginação dos alunos. Em uma primeira 
atividade, pedi para que lessem um livro e de lá levantassem 
temas e ideias para a produção de um jornal.

Esse informativo apresentou notícias da turma, abordan-
do coisas que aprendemos em aula, curiosidades, previsão 
do tempo, esportes, tecnologia, diversão, notícias do mundo, 
nossos projetos e também opiniões.

Em uma tentativa de trazer a realidade para a sala de aula, os alunos leram alguns jornais, o que permitiu
que tomassem ciência de notícias variadas e pudessem discutir e opinar sobre elas.  

O jornal é um material rico em textos, palavras e fatos, despertando a curiosidade e o interesse das
crianças. Cada aluno se tornou um “jovem jornalista” ao editar, digitar e imprimir sua matéria, exibindo
com orgulho sua participação no jornal da turma.

Thais Sarra - 3°D

Li, gostei e recomendo
Em meu projeto, cada aluno trouxe um livro paradidá-

tico que gostou de ler e achou interessante recomendar
a um amigo. Desta forma, as crianças apresentaram e
trocaram os livros entre si. Nos momentos de leitura em 
sala de aula, o aluno emprestava o livro ao colega que se
interessou. Ao terminar a leitura, cada um fazia sua
avaliação e escrevia uma cartinha de agradecimento ao
colega que emprestou o livro. O objetivo inicial da ativi-
dade era despertar o gosto pela leitura, mas o resultado 
foi bem além, pois despertou nas crianças princípios como 
respeito, responsabilidade e companheirismo.

Marcilia Kawata - 4°C

O projeto que realizei com minha turma foi bem simples, mas os
alunos se empenharam e participaram com entusiasmo. É uma turminha 
que gosta muito de fazer leitura oral, então todos se empolgaram com 
esse trabalho. 

A atividade tinha início em casa. Solicitei que cada aluno pesquisasse 
um texto que gostaria de ler para os colegas e para a professora. Eles pode-
riam optar por uma poesia, um conto, um texto curto de um livro, alguma 
reportagem de revista ou jornal ou mesmo uma historinha de gibi. Depois 
disso, pedi para que treinassem em casa a leitura do texto em voz alta, 
ensaiando para a etapa seguinte, quando deveriam trazer o texto para ser 
apresentado em sala de aula.

Em cada dia dedicado ao projeto haveria um sorteio para saber quem 
se apresentaria na ocasião. Eu comecei o processo lendo uma crônica
chamada “Ponta da língua”, de João Anzanello Arrascoza, que falava
sobre a língua portuguesa. Eles gostaram muito e conversamos sobre o 
entendimento oral desse texto. Assim, em cada aula, um aluno virava o 
“leitor do dia”, de forma inesperada e desafi ante. 

Regina Garcia - 5°A

Leitor por um dia



Esbanjando simpatia e cordiali-
dade, o cônsul geral do Japão em São 
Paulo veio conhecer a nossa insti-
tuição. Noriteru Fukushima chegou 
pontualmente no horário agendado 
e foi recepcionado por dirigentes e 
conselheiros da Fundação Instituto 
Educacional Dona Michie Akama 
(mantenedora do colégio) e pelos
diretores da escola.

Após um café da manhã de boas-
vindas, a comitiva assistiu a um
vídeo institucional e o cônsul recebeu
livros e material sobre a fundação, a 
escola e a educadora Michie Akama. 

A cerimônia de recepção foi na 
quadra coberta, com a apresentação 
dos hinos do Brasil e do Japão e de 
uma canção coreografada pelos
 alunos da Educação Infantil, regi-
dos e coordenados pela professora
de música Elisabete Koga.

O cônsul foi homenageado com 
a medalha de honra “Michie Akama” 
e em seu discurso elogiou o trabalho 
da fundação, o alto nível da escola e 
aconselhou os alunos a estudar muito 
e aprender outro idioma. Relatou sua 
experiência por vários países para
ilustrar a importância de se conhecer 
outros povos e culturas.

Os convidados partiram para
um passeio pela escola, visitando
algumas salas de aula, o  refeitório,
a biblioteca e outros espaços, con-
versando com os alunos e conhe-
cendo trabalhos desenvolvidos pelos

estudantes. Foi certamente um tour 
esclarecedor e instrutivo.

O diplomata recebeu ainda pre-
sentes, como pequenas peças de 
cerâmica produzidas pelos alunos, e 
o livro “Escrevendo o Futuro” (com 
obras das turmas do Ensino Funda-
mental II). Em um momento espe-
cial, foi surpreendido por alunos, 
que cantaram para ele “Garota de 
Ipanema”, explicando a homenagem 
ao poeta Vinicius de Moraes, que 
completaria cem anos em 2013.

Destaque

Visita ilustre do cônsul japonês 

Antonio Akama (presidente de honra da fundação) 
concede a medalha de honra D. Michie Akama ao 
cônsul
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