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Editorial

É costume o editorial da revista ser 
escrito por Irma Akamine Hiray, diretora 
geral do Centro Educacional Pioneiro. É 
um espaço no qual ela faz comentários 
sobre os assuntos da publicação e apro-
veita para ter uma “conversa”, com os 
leitores.

Nesta edição, no entanto, um fato 
triste fez com que ela pedisse para que 
eu tomasse a palavra e fizesse uma breve 
homenagem a uma pessoa muito espe-
cial que nos deixou. Em 27 de maio per-
demos o senhor Antonio Akama, filho e 
braço direito da professora Michie Aka-
ma, instituidora da fundação mantene-
dora da escola. 

Desde a criação da Fundação Institu-
to Educacional Dona Michie Akama, em 
1958, dona Michie foi presidente da Di-
retoria, cargo que ocupou até falecer, em 
2005. Por todo esse período, o senhor An-
tonio exerceu o cargo de vice-presidente, 
assumindo todos os encargos adminis-
trativos. Após o falecimento de dona Mi-
chie, ele assumiu a presidência até 2008, 
quando se afastou para 
se dedicar aos cuidados 
de sua esposa. Nessa 
ocasião, o Conselho 
Curador o distinguiu 
com o cargo de Presi-
dente de Honra. 

Mesmo tendo pas-
sado as responsabilida-
des executivas ao seu 
sucessor, continuou 
colaborando com a ins-
tituição, prestigiando 
o legado de sua mãe e 
representando a enti-
dade perante o poder 
público, o corpo diplo-
mático, as agências go-
vernamentais e univer-
sidades do Japão, as entidades culturais, 
assistenciais e educacionais da comuni-
dade nipo-brasileira. Também participou 
ativamente das associações voltadas ao 
aperfeiçoamento e formação de professo-
res para a difusão da cultura e da língua 
japonesa no Brasil.

Em 25 de maio completou 84 anos, 

o mesmo dia em que 
foi inaugurado o novo 
paisagismo da Pra-
ça Michie Akama e o 
monumento em ho-
menagem à grande 
educadora. Hospitali-
zado, não pode parti-
cipar do evento, mas 
mostrou-se feliz vendo 
e comentando as ima-
gens da concorrida ce-
rimônia em seu quarto 
no hospital. Dois dias 
depois faleceu subita-
mente, enquanto re-
digia uma mensagem 
para os seus filhos.

Aos seus sucessores na instituição 
não deixou conselhos ou recomendações, 
mas um valioso exemplo e sua confiança.  

Katuoki Ishizuka
Presidente da Diretoria Executiva 

da Fundação Instituto Educacional 
Dona Michie Akama

Deixando marcas e exemplos

Antonio Akama
25/05/1930 – 27/05/2014
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Estudo do meio

As saídas de estudo do meio são ocasiões 
que motivam a busca do conhecimento e de 
informações. A fim de apresentar, ainda que 
de uma forma sintética, a dinâmica dessa ati-
vidade para os pais, a equipe do Pioneiro or-
ganiza uma caminhada que, neste ano, uniu 
os alunos das turmas de 5º e 6º anos, seus fa-
miliares, professores e funcionários da escola.

A Segunda Caminhada Pioneiro aconte-
ceu na linda manhã de 15 de março no Jardim 
Botânico de São Paulo. Divididos em grupos, 
os participantes percorreram roteiros previa-
mente estabelecidos, com paradas progra-
madas nas quais foram sugeridas atividades 
semelhantes às que os alunos desempenham 
em suas saídas de estudo do meio, sob a mo-
nitoria dos professores.

A equipe de Educação Física dispensou 
um cuidado especial ao bem-estar de todos, 
orientando o aquecimento antes da caminha-
da, acompanhando a frequência cardíaca dos 
participantes em vários momentos e promo-
vendo uma atividade de relaxamento ao final. 

Para encerrar o passeio, muitos aprovei-
taram a tranquilidade do parque para realizar 
um delicioso piquenique entre amigos.

Caminhada da família
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Tecnologia

O uso de tecnologias e distintas lin-
guagens digitais é uma realidade no Centro 
Educacional Pioneiro. Pensando em levar os 
docentes a ampliarem a aplicação dessa nova 
realidade social na educação, o departamento 
de Tecnologia Educacional recebeu neste ano 
os primeiros tablets para o emprego pedagó-
gico em sala de aula.

A utilização das tecnologias móveis nas 
escolas está redefinindo o espaço de apren-
dizagem. Os tablets dão a possibilidade de 
mobilidade, integração de mídias, conectivi-
dade e interatividade e todos esses elementos. 
Além disso, permitem consumir, produzir e 
compartilhar conteúdos como textos, fotos 
e vídeos; funcionando, assim, como grandes 
aliados do planejamento em sala de aula.

O melhor aproveitamento pedagógico 
com o uso dessas ferramentas depende muito 
de uma formação de qualidade oferecida aos 
profissionais. Por isso, em março, as profes-
soras das turmas de Educação Infantil e de 1º 

Uso pedagógico dos tablets na Educação Infantil e no 1º ano
ano do Ensino Fundamental participaram de 
uma reflexão coletiva e colaborativa sobre o 
planejamento para o uso dos tablets em sala 
de aula.

A formação foi pautada em três fases. A 
primeira foi a descoberta do dispositivo, seu 
manuseio e particularidades. A segunda foi 
uma dinâmica baseada na abordagem do 
Design Thinking para responder ao desafio: 
“como planejar aulas com o uso de tablets 
na Educação Infantil e no 1º ano do Ensino 
Fundamental?”. E a terceira fase contou com 
a experimentação em sala de aula junto aos 
grupos de alunos.

Do Maternal ao 1º ano, os alunos tiveram 
seu primeiro contato com os tablets na escola. 
Essas crianças, consideradas nativas digitais, 
realmente demonstram grande facilidade de 
manuseio, não apresentando nenhum tipo 
de problema de adaptação. Elas estão acos-
tumadas com games, Internet e TVs interati-
vas, com mensagens rápidas e atrativas; por 

isso, ficaram naturalmente motivadas com os 
tablets usados para aprender.

Os dispositivos móveis na Educação In-
fantil podem contribuir com o aprendizado 
da leitura e da escrita. O conhecimento é 
construído pelo próprio aluno e não apenas 
transmitido pelo professor. Existe também 
um impacto significativo sobre a sua motiva-
ção, a sua capacidade de pesquisar, bem como 
de colaboração com os colegas.

O Centro Educacional Pioneiro continua-
rá investindo na formação de professores e na 
integração cada vez mais presente de tecnolo-
gias em sala de aula.

Débora Sebriam é professora do setor 
de Tecnologia Educacional do Centro 
Educacional Pioneiro.
Débora Martins é coordenadora 
pedagógica da Educação Infantil e do  
1º ano do Ensino Fundamental do  
Centro Educacional Pioneiro.
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Uso pedagógico dos tablets na Educação Infantil e no 1º ano
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Notícias

A Fundação Instituto Educacional Dona 
Michie Akama, mantenedora do Centro 
Educacional Pioneiro, renovou recente-
mente a sua diretoria executiva para a gestão 
2014-2016. Parte da equipe é remanescente 
da gestão anterior e novos integrantes vie-
ram substituir alguns diretores que não pu-
deram continuar em seus cargos. 

Houve também um remanejamento de 
funções, para uma melhor adequação do 
perfil de cada diretor às exigências do cargo, 
de forma a se obter maior eficácia e siner-
gia na equipe e também preparar lideranças 
para as próximas gestões.

“A nova equipe é heterogênea, conta 
com pessoas cujas atuações profissionais 
são bastante variadas; são engenheiros, 
administradores, economistas, jornalistas, 
arquitetos e advogados, algumas com mais 
de uma formação acadêmica e todos com 
considerável bagagem profissional e a firme 
convicção de que dedicar uma parte de seu 
tempo, voluntariamente, em prol da edu-
cação é um investimento dos mais nobres e 
gratificantes em nosso país” avalia Katuoki 
Ishizuka , diretor-presidente da fundação.

Em cooperação com o corpo docente e ad-
ministrativo do Centro Educacional Pioneiro e 
do Akama Gakuin, esta equipe de voluntários 
almeja posicionar a instituição junto às “estre-
las” do setor educacional, com excelência na 
formação de cidadãos íntegros e proativos na 
sociedade e com destaque na classificação de 
seus alunos em provas oficiais.

Cada diretoria é eleita por dois anos e, 
considerando-se a heterogeneidade de expe-

riências de seus integrantes e o desconheci-
mento das particularidades da gestão escolar, 
este período é relativamente curto tanto para 
o entrosamento da equipe como para a fami-
liarização com este ramo de atividades. Assim 
sendo, é razoável considerar-se que cada perí-
odo de gestão é uma mescla de novos apren-
dizados e de introdução de formas de geren-
ciamento mais atualizadas e eficazes. 

“Nossa equipe está mais experiente e tra-

balhando de forma mais descentralizada, com 
maior delegação de responsabilidades e auto-
nomia. Dessa forma estamos preparados para 
novos desafios”, avalia Katuoki, citando como 
projetos mais importantes o apoio ao desen-
volvimento do projeto político pedagógico, a 
implantação de sistemas de informação cor-
porativos, de gestão de recursos humanos, de 
comunicação e de marketing escolar e a for-
mação da associação dos ex-alunos.

Os alunos das turmas de 9º 
ano realizam, ao longo dessa últi-
ma série do Ensino Fundamental, 
diversas ações a fim de arrecadar 
fundos para viagem de Estudo do 
Meio e confraternização dos alu-
nos. Essa atividade vai além da 
captação de recursos, ela contri-
bui para o desenvolvimento des-
ses jovens, promovendo o compa-

nheirismo, o trabalho em equipe e 
noções de responsabilidade e em-
preendedorismo.

O grupo de 2013 fez um exce-
lente trabalho e além da verba para 
seus planos, conseguiram um valor 
extra para doar para escola e tam-
bém deixar uma “caixinha” para 
que a turma de 2014 possa usar na 
mesma ação.

Katuoki Ishizuka – Presidente 
Lauro Tomio Hirata - Vice-presidente
Fernando Shiguemichi - Financeiro e TI 
Edson Moraes – Vice- financeiro
Carlos Uratani - Secretário 

Rosélys Koga – Cultural
Roberto Sadao Yoshihiro – Patrimônio
Massayoshi Kamimura - Assessor de 
Patrimônio
Tatsuo Hirai – Social

Diretoria-executiva  2014-2016

Marcos Tamai, Liliana Figueiredo e Marcelo Soga, 
pais de alunos, fazem a doação para a diretora 
Irma Akamine Hiray

A nova diretoria da Fundação

Uma doação bem especial 
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Atrás: Fernando, Roberto, Edson, Paulo Guilherme Toledo (presidente do Conselho Curador). 
Na frente: Rosélys, Tatsuo, Katuoki, Lauro e Carlos
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Investimentos, projetos e infraestrutura
Nossa equipe continuou trabalhando du-

rante as férias escolares para que 2014 tivesse 
um início animador. O resultado foi uma sé-
rie de projetos e ações de melhorias e, já no 
primeiro semestre, pudemos ver concretiza-
das muitas dessas mudanças. Destacamos a 
seguir algumas dessas realizações. 

 Política de adequação e ampliação dos 
espaços, com a criação de duas novas salas de 
aula e o remanejamento de espaços pedagógi-
cos, beneficiando muitos alunos.

 Alteração da distribuição física da direto-
ria, dos coordenadores e de alguns setores ad-
ministrativos, favorecendo a rotina de trabalho.

 Reforma no refeitório com nova pintu-
ra e troca de pisos, tornando o ambiente ainda 
mais agradável para o momento tão especial 
das refeições. O pátio interno também foi 

pintado e recebeu novas cores.
 Troca dos vidros de todas as janelas por 

laminados, mais seguros (evitam o estilha-
çamento) e o tratamento com uma película 
protetora para refletir os raios solares, ameni-
zando o efeito de calor e ajudando a controlar 
a claridade excessiva em alguns momentos.

 Instalação de travas e redes de proteção 
nas janelas de algumas salas de aula, com o 
objetivo de reforçar segurança dos alunos.

 Colocação de ventiladores nas salas de 
aulas, para que os ambientes tornem-se mais 
frescos, favorecendo a concentração de alu-
nos e professores.

 Instalação de placas em toda a exten-
são do teto da quadra coberta, com o objetivo 
de um tratamento acústico e térmico do am-
biente. Ficou bonito e funcional.

Já está virando até tradição o destaque 
dos alunos do Pioneiro em concursos cul-
turais, como os promovidos pela Panasonic. 
Todos os anos nossos jovens conseguem 
ótimos resultados e em 2013 tivemos duplo 
motivo para comemorar.

Nícolas Yuki Hosoni Teramae (5º ano 
em 2013) conquistou o primeiro lugar do 
concurso “Diário Ecológico”, recebendo por 
seu trabalho de desenho e redação uma má-
quina fotográfica e uma viagem para Paris a 
fim de representar o Brasil na premiação in-
ternacional. No ano passado, a vencedora do 
prêmio também foi uma aluna nossa (Tayná 
Koga Morishita).

Outra conquista em 2013 foi de um gru-
po de alunos que na época cursavam o 8º 
ano. Eles foram os vencedores do Projeto 
KWN Kid Witness News no Brasil. Trata-se 
de uma iniciativa educacional que consiste 
na produção de vídeos digitais por estu-
dantes, no intuito de proporcionar a inte-

ração de uma visão crítica da realidade e o 
contato direto com o mundo da tecnologia 
digital. É uma ação internacional, que en-
volve mais de 100 mil estudantes de cerca 
de 30 países. 

O trabalho teve como tema “Toque-me, 
sou teu”, que espalhou pianos por locais 
públicos de diversas cidades paulistas, para 
que os passantes pudessem tocar e trazer 
um pouco de delicadeza aos ambientes ári-
dos das cidades. Nossos jovens focalizaram 
o piano instalado no saguão central da Es-
tação da Luz.

Alunos vencem dois concursos da Panasonic
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Especial

A importância do ensino de programação
No mundo atual, quase tudo depende da tecno-

logia, ela faz parte do nosso cotidiano, seja nas di-
versas formas de comunicação, nas transações ban-
cárias ou na busca das informações desde as mais 
simples até as mais complexas. 

Nossas crianças e jovens, da chamada Geração Z, 
apresentam facilidade para explorar as novas tecno-
logias e conseguem manipular várias mídias ao mes-
mo tempo. É consenso entre os educadores que o uso 
das tecnologias na educação é essencial para desper-
tar o interesse dos alunos e promover um aprendiza-
do mais significativo.

No entanto, o potencial das tecnologias vai além 
da simples busca e seleção de informação ou até 
mesmo do uso de softwares e aplicativos prontos que 
pouco desenvolvem a capacidade criativa e de auto-
ria dos alunos. 

As profissões e as exigências de diferentes ha-
bilidades no mundo do trabalho vêm mudando ao 
longo do tempo. Novas profissões surgem com fre-
quência e, com isto, o perfil do profissional exigido 
sofre constantes alterações. Quando nossos alunos 
chegarem ao mundo do trabalho, muitas profissões 
terão deixado de existir e outras terão surgido. Nasce 
então a necessidade do indivíduo ampliar habilida-
des e lidar com novos desafios. 

Diante disso, o ensino de programação é cada vez 
mais valorizado, pois as crianças e jovens demonstram 
facilidade para comunicar, navegar e interagir na web, 
mas pouca capacidade de, sozinhos,  inventar com as 
novas mídias, de forma que precisamos incentivá-los 
a se tornarem também produtores de tecnologias, 
criando inclusive os códigos computacionais, deixan-
do, assim, de ser meros consumidores.

8 Centro Educacional Pioneiro

Como tudo começou...
Em dezembro de 2013 nossos professores do Ensino Fundamental I par-

ticiparam de uma formação para conhecer a linguagem de programação 
educacional chamada Scratch. A partir do início de 2014 os alunos do 4º e 
5º ano começaram a participar do Projeto Scratch, no qual, semanalmente 
recebem aulas no laboratório de informática para aprender a programar e 
criar diversos projetos relacionados a temas que estão sendo desenvolvidos 
em sala de aula. 

Programando com o Scratch, nossos alunos gerenciam múltiplas for-
mas de mídias ao mesmo tempo, criam seus próprios games e mudam a 
postura de usuário de computador para a de produtor de tecnologias.

Professores Laboratório de Tecnologia 
Educacional: Débora Sebriam, Elaine Silva 
Rocha Sobreira, Eva Ono Yamamoto e Olavo Ito
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A importância do ensino de programação

Como a escola pode desenvolver essas habilidades?
Diversas habilidades podem ser desenvolvidas com o ensino de 

programação, pois programar envolve resolver problemas inespera-
dos de maneira criativa, além de promover o trabalho colaborativo e 
a organização do pensamento de forma sistemática.

Aprender a programar auxilia as crianças a enxergarem as tec-
nologias não apenas como algo pronto para consumo, mas algo que 
pode ser criado para facilitar ou até mesmo transformar sua rotina 
diária e os diferentes problemas que venham a surgir e que podem 
ser solucionados com o uso das tecnologias. 

Nossos alunos aprendem a buscar soluções inovadoras para pro-
blemas imprevistos, chegando a novas alternativas para os desafios. 
E isto está acontecendo nas aulas de programação com Scratch. 
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O que é o Scratch?
O Scratch é uma linguagem de progra-

mação educacional, desenvolvida pelo 
MIT (Instituto de Tecnologia de Massa-
chusetts), com o intuito de ensinar pro-
gramação para crianças a partir de oito 
anos. Possibilita a criação de animações, 
simulações, jogos e histórias animadas, 
entre outros, e permite compartilhar as 

produções no site oficial.  É uma lingua-
gem livre, gratuita, de fácil instalação, 
compatível com Mac, Linux e Windows e 
pode ser usada na versão on-line ou por 
meio de download. Há diversos tutoriais 
disponíveis que permitem um apren-
dizado autônomo. Visite o site oficial: 
http://scratch.mit.edu  
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Especial

10 Centro Educacional Pioneiro

Os criadores do Scratch promovem desde 
2008 o Scratch Day, um dia especial no qual 
scratchers se reúnem em eventos em todo o 
mundo para compartilhar conhecimentos.

Em 2014 o Scratch Day aconteceu no dia 
17 de maio e o Centro Educacional Pioneiro 
participou da iniciativa, com palestras e ofi-
cinas para alunos, familiares e funcionários e 
também socializando as primeiras produções 
de nossos alunos, que orgulhosamente fize-
ram uma exposição.

O Scratch Day no Centro Educacional Pio-
neiro foi uma ação do Laboratório de Tecnolo-
gia Educacional, sob a coordenação da profes-
sora Elaine Silva Rocha Sobreira e com apoio 
de Eva Ono Yamamoto, Olavo Ito e Débora 
Sebriam. Participaram do evento os professo-
res convidados Verônica Gomes dos Santos, 
Edson Sobreira e Olga Kikue Takinami.

Scratch Day

Conheça a página oficial do Centro Educacional Pioneiro na comunidade do Scratch, 
prestigiando e comentando os trabalhos desenvolvidos por nossos alunos: http://scratch.mit.edu/users/Pioneiro/ 
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Metodologia

* Sathiko Fujino Rey

No Centro Educacional Pioneiro, de 
acordo com a organização do nosso cur-
rículo, a construção do conhecimento 
matemático se dá em forma de espiral, 
na qual o mesmo conteúdo é apresentado 
mais de uma vez em diferentes prismas 
e níveis de profundidade, respeitando a 
etapa de desenvolvimento de cada aluno. 

Da Educação Infantil ao Ensino Mé-
dio, o ensino da disciplina está organi-
zado em um entrelaçamento entre as 
diversas áreas da matéria, como a arit-
mética, a álgebra, a estatística, a combi-
natória e a probabilidade.

O objetivo final de nosso curso é levar 
o aluno a analisar, interpretar, formular e 
validar estratégias e resultados desenvol-
vendo as diversas formas de raciocínio e 
processos como intuição, dedução, analo-
gia e estimativa, usando conceitos e pro-
cedimentos matemáticos.

A área conta com professores com-
petentes que encaram o ensino com exi-
gência e seriedade. A todo instante pro-
curamos dar significado aos conteúdos, 
partindo da manipulação de materiais 
concretos nas áreas iniciais (Educação In-
fantil e Ensino Fundamental) até chegar à 
abstração necessária para o entendimen-
to da álgebra e de suas correlações (ao fi-
nal do Ensino Médio).

O grande destaque em nossa pedago-
gia é seguir diretrizes fundamentais para 
atingir nossos objetivos. Primeiro procu-
ramos despertar o interesse dos alunos 
para o assunto. Sabemos que eles gostam 
de matemática, então basta um incentivo 
correto para que eles vejam a disciplina 
como algo instigante e motivador.

Conquistando isso, fazemos a manu-
tenção do aprendizado por meio de treino 
constante, com muitos exercícios para que 
os alunos se acostumem a errar pouco e 
acertar mais, direcionando o ensino para 
benefícios concretos. Também trabalha-
mos com resolução de situações-proble-
ma, nas quais os alunos são desafiados a 
encontrar soluções de várias maneiras. 

* A professora Sathiko Fujino Rey é 
coordenadora de Matemática do Cen-
tro Educacional Pioneiro.
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A Matemática com desafios e benefícios concretos
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Há três anos uma tragédia no Japão cau-
sou tristeza mundial. Um terremoto e um 
tsunami devastaram parte da costa nordeste 
do país, deixando muitas vítimas. Comovi-
dos com o fato, a estilista Junko Koshino e o 
artista plástico Go Yayanagi trataram o tema 
em uma ação coletiva que envolveu crianças 
japonesas e brasileiras que residem no Japão. 
Elas foram convidadas a participar do projeto 
“Arte Caracol”, no qual receberam papéis cor-
tados em forma de caracol e neles puderam 
desenhar livremente, expressando a amizade 
entre os dois países.

A simbologia do caracol foi escolhida pelo 
fato de as crianças atingidas pela tragédia te-
rem ficado sem residência fixa passando a vi-
ver de forma nômade entre os abrigos. Assim, 
o trabalho buscou suavizar as dificuldades 
que as crianças enfrentaram para recuperar a 
rotina, ajudando esses jovens que ainda hoje 
sentem as consequências da catástrofe que 
atingiu suas vidas. Seus desenhos com espe-
ranças de um mundo melhor fizeram parte de 
uma exposição que a dupla trouxe para o Bra-
sil, intitulada “Opa! Uma Alegre Revelação”. 

Crianças aqui no Brasil também participa-
ram da ação e o Pioneiro foi uma das três enti-
dades escolhidas para a criação de mensagens 
de apoio às vítimas da catástrofe, na mesma 
forma de arte nos caracóis de papel kraft. As-
sim, no dia 11 de março, cerca de 200 alunos do 
Maternal ao 1° ano do Ensino Fundamental se 
reuniram na quadra da escola em dois horários 
para produzir os desenhos, que foram levados 
ao Japão pessoalmente por Noriteru Fukushi-
ma (cônsul geral do Japão em São Paulo). Em 
julho esses trabalhos estarão em uma exposi-
ção conjunta dos desenhos das crianças brasi-
leiras e japonesas no Art Square, em Tokyo.

A atividade contou com a participação 
do produtor do projeto aqui no Brasil Jo 
Takahashi (diretor da consultoria Do Cultu-
ral) e também de dois importantes apoiado-
res: João Figueiró (fundador do Instituto Zero 
a Seis) e Carla Taba (CEO da empresa Invel).

Destaque
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Operação Caracol
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Operação Caracol
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Evento

No ano em que o Brasil recebe a Copa do 
Mundo, é natural que o país fique orgulho-
so e celebre o fato em diversas ocasiões. Não 
foi diferente em nossa festa junina. O even-
to tão aguardado e que anima a nossa escola 
teve um colorido especial nesse ano, ressal-
tando as cores da bandeira nacional.

Foi um sábado de muita diversão para 
alunos, familiares, professores e demais fun-
cionários, que juntos puderam participar 
das danças, brincadeiras e ainda saborear 
delícias típicas da época, pratos da cozinha 
oriental e muitas outras gostosuras prepara-
das em grande mutirões de amigos.

A campanha de arrecadação de prendas 
foi um sucesso que mobilizou todos os alu-
nos, tendo como vencedores o 5° ano A e o Jar-
dim I B (respectivamente primeiro e segundo 
lugares). Destacamos também o empenho 
das turmas de 9° ano e do Ensino Médio, que 
aproveitam a festa para levantar recursos para 
promover a viagem de Estudo do Meio e de 
confraternização, respectivamente.

Confira em nosso site uma galeria de 
imagens da festa!

14 Centro Educacional Pioneiro

Festa junina verde e amarela
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Participação

Em 2011 um grupo de mulheres se reuniu 
para montar um curso de artesanato volta-
do para familiares de alunos e ex-alunos do 
Centro Educacional Pioneiro, com o objetivo 
de não só compartilhar técnicas de trabalhos 
manuais, mas também fortalecer a relação 
família-escola.

Assim surgiu o PioArt, ensinando como 
produzir peças de madeira e realizar traba-
lhos com tecidos, tricô, crochê e bordados 
diversos. Os encontros acontecem às quin-
tas-feiras e contam com a participação de 
mães, tias e avós que voluntariamente com-
parecem para desenvolver as habilidades e 
ainda trocar informações, experiências, re-
ceitas culinárias e noções de ecologia e sus-
tentabilidade.

Contando assim, pode parecer apenas 
uma atividade de lazer, mas na realidade é 
um trabalho que vai além e é feito com mui-
ta seriedade e dedicação. Toda a produção 
do grupo é vendida em bazares organizados 
pela escola, com metade da receita usada 
para a manutenção do projeto (compra de 
materiais). 

A outra parte era direcionada à Funda-
ção Dona Michie Akama para reformas e 
benfeitorias na escola. Mas em 2013 o grupo 
sentiu que poderia atuar de uma forma ain-
da mais nobre e passou a destinar essa outra 
metade da verba para beneficiar entidades 
assistenciais. 

E desta forma nasceu o PioArt Solidário, 
que teve sua estreia em uma linda ação social 
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de distribuição de sacolinhas com produtos 
de higiene pessoal e peças íntimas para os 
idosos de um asilo, o Lar Vivência Feliz. 

Essa iniciativa foi desenvolvida em conjunto 
com o Projeto Pioneiro Antidrogas. Os alunos 
do 9º ano, organizados pelo Propad, visitaram a 
entidade levando, não apenas os presentes, mas 
muito amor e carinho aos internos. 

Atualmente o grupo conta com quinze 
voluntárias e já está confeccionando diversas 
mantas de lã para uma nova doação, também 
em uma ação em parceria com o Propad. 

Que tal fazer parte do grupo? Os interessa-
dos podem entrar em contato com a coor-
denadora do projeto, Marina Mikie Nagata 
(e-mail: m.nagata@hotmail.com)

Pioneiro praticando a solidariedade
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Homenagem

A chuvosa manhã do domingo 25 de 
maio fez jus à fama da “São Paulo da garoa”; 
mas o mau tempo não tirou o brilho da oca-
sião festiva e tão esperada pela comunidade 
da Vila Mariana e por todas as pessoas liga-
das à Fundação Instituto Educacional Dona 
Michie Akama.

Nesta ocasião foi celebrada a conclusão 
do projeto de revitalização da praça cujo 
nome homenageia a admirável mulher que 
deu origem à entidade e que dedicou sua 
vida à valorização da educação.

A cerimônia contou com a presença de 
muitas pessoas, incluindo autoridades, fa-
miliares da educadora, dirigentes da funda-
ção e professores, colaboradores e alunos do 
Centro Educacional Pioneiro.

O evento foi marcado por momentos 
de grande emoção, com a apresentação de 
alunos cantando o hino nacional e a canção 
“Maria Maria”, discursos inspirados e algu-
mas homenagens.

A proposta de nomenclatura do logra-
douro (concretizada em 2007) e do projeto 
de revitalização da praça (concluído em maio 
de 2014) foram ações de iniciativa do vereador 
Aurélio Nomura, inspiradas pelo seu pai Dio-
go Nomura, que também foi vereador, depu-
tado federal e conselheiro da fundação.

A reforma da praça era uma antiga ex-
pectativa dos moradores do bairro e o Centro 
Educacional Pioneiro, em um gesto de cida-
dania e com a consciência de que a educação 
deve ir além das salas de aula, compromete-se 
em cuidar deste espaço público e assim con-
tribuir para o bem-estar da comunidade em 
que está inserido.

Praça enaltece o legado de Michie Akama


