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Editorial

Um momento
muito especial
Este ano está marcado por comemorações: os 40 anos do Centro Educacional Pioneiro e os dez anos de ensino
médio. Quantas vitórias, quantos obstáculos superados, quantas histórias
envolvendo vidas especiais, a perseverança, os sonhos concretizados, as esperanças cultivadas... Enfim, um imenso ideal na educação. Ideal este semeado pela nossa querida mestre e fundaIrma Akamine Hiray
dora: Dona Michie Akama.
Diretora geral
É com muita emoção que preparamos esta revista, que tem o objetivo Junina, o evento do Mottainai e divermaior de compartilhar com pais, alu- sas atividades organizadas fora da sala
nos, ex-alunos, parceiros, funcioná- de aula. O bullying e o espírito de solirios e educadores os nossos projetos pe- dariedade frente à tragédia vivida pelo
dagógicos e mergulhar também em povo japonês também estão entre os asnossas conquistas.
suntos escolhidos para discussão.
A publicação chega para informá-los
Esperamos que o material ajude a disobre temas relevulgar um pouco as
vantes que envolatividades
desen“O homem não é nada
vem nossa escola e
volvidas por nosalém daquilo que a educação sos alunos e mostre
as novidades que
faz dele."
estão coroando eso nosso trabalho
(Immanuel Kant)
te momento partipedagógico. Socular. A rica histómos PIONEIROS
ria da Fundação Instituto Educacional pois não limitamos nossa missão apeDona Michie Akama, que completa 51 nas à transmissão de informações e coanos, é o destaque desta edição, que nhecimentos, mas complementamos
mostra estas quatro décadas do colé- com a conscientização destes jovens
gio e a implantação do ensino médio para a importância dos valores humahá exatos dez anos.
nos. Acreditamos que por meio da eduAs páginas também compartilham cação podemos mudar e transformar o
alguns momentos marcantes deste pri- mundo.
meiro semestre de 2011, como a Festa
A todos uma excelente leitura!
Um agradecimento especial ao casal
Antonio e Elza Akama. Pela nobreza de
dar continuidade ao trabalho pioneiro
de dona Michie, que em uma decisão
extremamente corajosa doou seus bens
pessoais para instituir a fundação que
leva o seu nome e que hoje mantém o
Centro Educacional Pioneiro.

Diagramação: Maurício Yano
Fotos: Mônica A. de Souza, School Picture
e arquivos pessoais de professores e
do Centro Educacional Pioneiro.
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Atualidade

Tragédia no Japão desperta
solidariedade entre os alunos
Tema vira recurso pedagógico multidisciplinar
No dia em que um terremoto iniciou
uma série de tragédias no Japão, os alunos do Centro Educacional Pioneiro tiveram suas rotinas alteradas e os acontecimentos passaram a ser o tema de todas as conversas.
“Nossa preocupação foi trabalhar pedagogicamente estes problemas, incorporando nas aulas discussões sobre
a tragédia e envolvendo os alunos por
meio de atividades culturais”, afirma a
diretora geral Irma Akamine Hiray.
Ela explica que os alunos passaram a
ter conversas diárias sobre o assunto e
que cada turma desenvolveu um projeto de solidariedade às vítimas, produzindo mensagens, desenhos e outras formas de comunicação. O desastre foi tratado multidisciplinarmente,
sendo pauta para trabalhos e aulas de
todas as matérias.

União de forças
Os alunos do curso de Língua Japonesa da Fundação Instituto Educacional Dona Michie Akama confeccionaram um tradicional enfeite de Tanabata (Festival das Estrelas), com a ajuda
de familiares, professores e funcionários. Trata-se de uma bola forrada de
flores de papel de seda, com uma cauSetembro/2011

da formada por mil dobraduras de tsurus (pássaros), simbolizando a união
de forças para desejar paz e tranquilidade. A festa é típica da Província de
Miyagui, região fortemente atingida
pelo terremoto e terra natal de dona
Michie Akama, fundadora do colégio.
Estes alunos também enviaram
mensagens de apoio às vítimas, juntamente com alguns produtos com o gos-

tinho do Brasil (café, chás e chocolates) para tentar amenizar a dor daquele povo que passa por um momento
tão terrível. “A tragédia não pode ser
descrita e tentar qualificar o que isso
significa ou quantificar as perdas é inimaginável”, lembra a professora Tsukasa Yoshida Kurita. “Por isso esta solidariedade dos alunos é tão importante”, conclui.

Além da sala de aula
Por coincidência os alunos que ficam em período integral estavam estudando o Japão nas aulas complementares, pesquisando a cultura e a sociedade da região de Sendai, área mais
atingida pelo fenômeno.
“Foi uma semana de muitos questionamentos, histórias e ações para entender o que houve. Foi um tempo de
pensar como levar nosso recado de
amor e amizade ao Japão”, explica a professora Débora Sebriam.
Ela conta que o incidente mudou a
programação e os alunos foram buscar
material na Internet para desenvolver
o tema, produzindo um pequeno vídeo com uma mensagem de esperança
para as vítimas e também desenhos para expressar seus sentimentos, dividindo com eles as tristezas e procurando a esperança em um futuro melhor.
3

Festa Junina

Êita arraiá bão!!!!

O sol brilhou naquele belo sábado
de junho, anunciando nossa tradicional Festa Junina. Foram mais de três
mil convidados aquecendo a escola
com muita animação e cooperação.
Logo cedinho os pais e alunos da comissão de formatura e o pessoal da organização já tomavam um apetitoso café da manhã se preparando para começar um dia de muito trabalho, mas de
muita alegria. A comissão de formatura foi responsável pelos comes e bebes
da festa, com exceção do delicioso yakissoba preparado pela equipe da cozinha do Pioneiro.
Quanta coisa gostosa... Milho verde,
canjica, pipoca, churrasco, bolos, oniguiris, pasteis, guioza e muito mais! Os
alunos do 9º ano se empenharam no
“delivery”, proporcionando comodi-
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dade aos visitantes que ficaram confortavelmente sentados nas mesas espalhadas no pátio aberto.
Conversas animadas, abraços e histórias contadas com saudades marcaram o encontro de gerações e famílias
nesse evento tão esperado e marcante
na vida dos alunos. E quanta vibração e
alegria nas danças! Casamento, quadrilha e orgulho ao mostrar as nossas
raízes e o folclore brasileiro.
As divertidas brincadeiras tradicionais encheram de prendas as sacolas
ecológicas preparadas pela equipe do
bazar, que vendeu diversos produtos e
artesanatos confeccionados com tanto
esmero por mamães, vovós, titias, amigos e pelos próprios alunos. A torcida
para ganhar os prêmios do Bingo foi
uma diversão à parte.

O 3º D e o 6º C foram as classes que
mais arrecadaram prendas para a Festa Junina e por isso foram contemplados com uma tarde de muita animação
em um parque de diversões, prêmio
por tamanho empenho e espírito de coletividade.
Mais que uma festa. Um momento
de confraternização e encontro de todos da família Pioneiro
Um agradecimento muito especial
aos alunos, pais, amigos, funcionários,
patrocinadores e conselheiros da Fundação Instituto Educacional Dona Michie Akama, que voluntariamente doaram seu trabalho neste evento tão importante.
Até a próxima! Esperamos todos vocês em 2012...

Centro Educacional Pioneiro

Novidades

Diversão nas férias

Neste mês de julho o Projeto Férias
Divertidas na Escola levou os alunos
do 5º ano do fundamental ao 1º do ensino médio para o Acampamento Aruanã (em Embu-Guaçu).
Muitas aventuras, brincadeiras e momentos de recreação, com marcante
participação dos alunos e o coleguis-

mo entre eles. “Foi a primeira vez que o
colégio organizou um evento como este e a receptividade foi muito grande,
com a adesão de 61 alunos”, conta a professora Juára Salomão Miamoto. A viagem foi entre os dias 1 e 3 de julho.
Já para os alunos do Integral Opcional e do Adicional Noturno, as ativida-

des de férias foram bem recreativas.
Houve apresentação de teatro, passeio
ao parque Villa-Lobos, visita a uma loja de produtos hortifrutigranjeiros
(que rendeu uma deliciosa salada de
frutas). Dias temáticos, como o das rodas e o da fantasia, também proporcionaram momentos especiais de lazer.

Mudanças para 2012
A ciência pedagógica está em constante evolução e não acompanhar estes avanços é fechar os olhos para o
futuro. Por isso o Pioneiro planeja
sempre com antecedência e critério
todas as mudanças a serem implantadas, avaliando e discutindo com a
equipe de educadores todas as sugestões e opiniões.
Desde o primeiro semestre estamos analisando melhorias a serem
adotadas e uma delas será a alteração
da carga horária, ampliada para que
os alunos desenvolvam novos projetos educacionais que estão em desenvolvimento.
A proposta dos novos horários de
Setembro/2011

cada período está sendo estudada conjuntamente com a CET (Companhia
de Engenharia de Tráfego) para termos
procedimentos de entrada e saída mais
funcionais e adequados aos pais.
É uma medida que trará ainda mais
benefícios para o desenvolvimento dos
nossos alunos e que confirma nossa opção por um ensino de qualidade e com
atendimento individualizado, que nos
tem garantido merecido destaque em
olimpíadas, concursos e campeonatos.
Um sucesso que nos enche de orgulho.

Carga horária
Educação Infantil: será ampliada
para cinco horas diárias.

Ensino Fundamental do 1º ao 5º
ano: será ampliada para cinco
horas diárias.
Ensino Fundamental do 6º ao
9º ano: atualmente os alunos
têm cinco aulas diárias e um
dia com oito aulas (28 aulas semanais). será ampliada para 30
aulas, divididas igualmente
em seis aulas por dia, não havendo mais o dia em período
integral.
Ensino Médio: manterá a mesma
carga horária, contando com os
dois dias em período integral e
os outros dois em esquema de
plantão de dúvidas.
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1971
1981
1991
Quarenta anos de excelência no ensino
Capa

O Centro Educacional Pioneiro se dedica à educação integral
do cidadão, baseada na independência com responsabilidade
A vida de dona Michie Akama ref lete a história de uma mulher de visão, que deixou um grande legado para a educação dos milhares de jovens
que há 40 anos são formados pelo
Centro Educacional Pioneiro. Quatro décadas comemoradas em 2011
com a sensação de que os sonhos desta idealista estão cada vez mais próximos da realidade.
A educadora começou sua caminhada humildemente com um pequeno internato de formação feminina, inicialmente ensinando corte e costura e ampliando para outros cursos. Em 1959, a
escola se tornou uma fundação e desde
então não parou de crescer.
O ano de 1971 é fundamental nesta
narrativa. Foi quando teve início o Cen6

tro Educacional Pioneiro, com as primeiras turmas do Jardim da Infância e
da primeira série do antigo Primário.
“Tia Vera” (como é carinhosamente
chamada a diretora Vera Lucia De Felice) talvez seja a melhor pessoa para
contar esta história. Ela foi a primeira
professora da pré-escola e em todos estes anos tem acompanhado a evolução
do colégio que ajudou a formar.
“Os primeiros anos, nos quais trabalhamos em conjunto eu e as professoras Tomoca Kassahara Yamana, Regina Danielleto, Ana Lúcia Aun e Maria
Tereza Vivas, foram momentos marcantes e de muito aprendizado, cheio
de expectativas e esperanças”, conta Vera, com uma emoção que se percebe
em seus olhos.

Em poucas linhas é difícil sintetizar
a riqueza das lembranças que traz e
que relata com carinho. “O crescimento foi rápido, os alunos se multiplicaram de forma impressionante e a escola passou a ser uma referência no ensino paulistano”, afirma.
Uma evolução que não deixou de lado o que o Pioneiro tem de mais característico e que pode ser traduzido em
um lema: Preparando todos, ensinando cada um.
“O respeito pela educação e pela experiência sempre foi o que norteou a filosofia de nosso trabalho. Nossos valores são baseados em um triângulo formado pela liberdade, independência e
responsabilidade”, acrescenta, para explicar o “pioneirismo” de estar sempre
à frente, com um ensino de qualidade e
moderno.
Centro Educacional Pioneiro

Ensino médio, uma nova conquista
Outro marco nesta história é o ano de
2001. Há exatos dez anos foi formada a
primeira turma do ensino médio, mais
um passo rumo à concretização do sonho de dona Michie em oferecer uma
instituição de ensino completa. Neste
capítulo à parte, a narrativa do diretor
Fernando Isao Kawahara é bem pertinente, já que acompanhou (e foi pessoa
fundamental) para este grande passo.
“Nosso objetivo com esta ampliação
não era apenas o de preparar um aluno
para a aprovação em vestibulares e sim
formar um jovem consciente e que valoriza a honestidade e a integridade, entre outras virtudes”, avalia Fernando.
“Respeitando as individualidades dos
alunos, proporcionamos uma educação cultural ampla, garantindo os meios necessários para que eles enfrentem
os desafios da vida”, complementa.

1
0
0
2

Setembro/2011

Por isso o Centro Educacional Pioneiro apostou em uma equipe pedagógica de profissionais experientes,
com uma visão multidisciplinar e integrada, que priorizam o trabalho em
conjunto.
As atividades coletivas são valiosas
para a prática didática da escola, usadas para incentivar atitudes e procedimentos importantes, como a solidariedade, a fluência nas várias linguagens
(verbais, matemáticas, científicas e artísticas) e a pesquisa.
Tudo isso se traduz em um sucesso
que fica evidente nas conquistas da instituição em olimpíadas, concursos,
vestibulares e campeonatos. E mais
ainda: está refletido nas ricas trajetórias profissionais e pessoais de exalunos, cidadãos que nos enchem de
orgulho.

Dona Michie Akama: idealismo marcado
por vitórias e sonhos concretizados

2011
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Notícias

Um Dia do Índio bem especial

Um grupo com sete integrantes da tribo Kariri Xocó proporcionou uma aula
bem original e interativa para 537 alunos do fundamental no dia 26 de abril.
Após apreciar danças e cantos e participar de uma palestra sobre a vida na aldeia, eles puderam trocar ideias, fazer
perguntas e esclarecer curiosidades sobre o cotidiano do povo indígena.
Esta etnia se mantém viva por meio
da divulgação de sua tradição com
apresentações culturais e a venda de artesanato (feito com materiais coletados na mata da aldeia). “A receptivida-

de dos alunos foi muito boa e os pais
elogiaram a iniciativa, que pedagogicamente foi muito rica, colocando em

prática as aulas teóricas e trabalhando
o conteúdo de forma vivencial”, explica
a professora Maria Laruccia.

Adrenalina para o aprendizado

Para conseguir uma melhor fixação
do aprendizado do primeiro semestre
em diversas disciplinas e ao mesmo tempo ter momentos de diversão, os alunos
do oitavo ano foram levados para um estudo do meio no Petar (Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira), região rica
em cavernas no interior de São Paulo.
No total foram 64 alunos, que entre
os dias 15 e 17 de junho exploraram ca8

vernas, passearam pela cidade Iporanga e visitaram uma comunidade quilombola na região. O estudo interdisciplinar abordou como o organismo se
comporta na ausência de luz, as teorias evolucionistas, a escravidão, as características da paisagem da região e as
condições socioeconômicas da comunidade local.
“Nem é preciso dizer que os alunos

adoraram, adrenalina é com eles mesmos!”, avalia a coordenadora de Ciências Luciana Vanucci. A equipe pedagógica do projeto contou também com
a participação da coordenadora Maria
Laruccia (História e Geografia) e dos
professores Lilian Guimarães de Campos (Ciências), Lorena Feres da Silva
Telles (História) e Mauricio Caires Brito (Educação Física).
Centro Educacional Pioneiro

O melhor da música e da arquitetura
Conhecer a bela Sala São Paulo, que
está entre as mais modernas salas de
concerto do mundo, já valeria o passeio dos alunos do 6º ano a este deslumbrante marco da arquitetura paulistana. Mas assistir a uma apresentação didática da Orquestra Sinfônica
de Heliópolis, dirigida pelo maestro
Edilson Venturelli, realmente superou as expectativas. A excursão foi no
dia 20 de junho.
Já na entrada, a grande surpresa. O
teto se movendo, o elevador de pianos
do palco descendo e a série de tecnolo-

gias que dão suporte à excelente qualidade sonora dos concertos. Finalmente a apresentação, com uma entrada nada convencional: jovens entram dançando discretamente ao som da percussão, seguidos do maestro, cativando o público.
Músicas clássicas, um pout porri brasileiro, o tema do filme O Senhor dos
Anéis e hinos para times de futebol. “A
combinação levou os adolescentes ao
puro encantamento, provando que a
linguagem musical é universal e que
não há distanciamento entre o clássico

ou popular, apenas precisamos tornála acessível”, avalia a professora Elisa
Maria Prevedel Varro.

Redes sociais, cyberbullying, privacidade, uso de imagens e dados pessoais, o real e o imaginário... Estes e outros assuntos foram abordados nos debates organizados nos meses de abril e
maio para alunos do ensino fundamental ao médio com o objetivo de discutir o comportamento, a ética e a segurança na Internet.
“Este contato foi primordial para despertar a consciência para temas relati-

Gabriel Hideki Izuka Moraes (9º ano)

Internet Segura
vamente simples, entretanto ignorados. Acredito que demos um direcionamento a uma nova forma de educação na escola, a educação para os meios digitais”, avalia a professora Débora
Sebriam.
A experiência foi muito positiva e está rendendo estudos para novas ações.
Uma delas foi levar o tema também para os pais, em dois encontros realizados nos meses de junho e agosto.

Vem aí a Mostra Cultural!
A tão esperada exposição de trabalhos acontece no dia 24 de setembro, das 9h às 12h30.
Venham nos visitar e confiram os projetos desenvolvidos ao longo do ano pelos alunos do
Centro Educacional Pioneiro.
Setembro/2011
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Boas Práticas

Evitando o desperdício
Que tal passar um dia agradável com
a família e os amigos sem gastar nada?
Foi esta a proposta do Mottainai, uma
tradição japonesa que é focada na conscientização contra o desperdício. A expressão não tem uma definição específica, mas serve para sensibilizar as pessoas para a importância de preservar
não só os bens materiais, mas também
das relações humanas.
“Nosso intuito foi transmitir uma
mensagem positiva aos nossos alunos,
de que há maneiras criativas de diver-

são com o consumo consciente”, explica a professora Tsukasa Yoshida Kurita. A festa aconteceu no dia 11 de junho
na unidade da Guapiaçu, reunindo alunos dos cursos de Língua Japonesa, Soroban e Cerâmica e seus familiares.
O evento começou com um bazar de
troca de brinquedos e livros usados, oficinas de reciclagem e campeonato de
Othello (jogo japonês de tabuleiro).
Na hora do almoço um delicioso banquete de confraternização comunitário (mochiyori), no qual cada convida-

do levou um prato de doce ou salgado
para colaborar. O encontro seguiu com
uma emocionante apresentação musical dos alunos de japonês e terminou
em um animado bingo com os brinquedos mais concorridos do bazar.
Mas o destaque foi o oniguiri, bolinho de arroz preparado por uma legião
de pais, com um significado especial.
“Um grão de arroz não é nada, mas juntos eles significam muito. Precisamos
unir forças para ajudar o planeta, como
os bolinhos de arroz”, finaliza Tsukasa.

Cantina saudável e a correta alimentação
A má alimentação é um problema
preocupante entre os jovens e causa frequente de doenças como obesidade, hipertensão e diabetes. Por isso o colégio
está incentivando opções de lanches
saudáveis na cantina da escola, com o
objetivo de melhorar a qualidade nu10

tricional dos alimentos oferecidos.
Quanto mais cedo optarmos pela alimentação saudável, maiores serão os
benefícios. Por isso a partir de 2012 pretendemos oferecer o lanche para os alunos menores, do infantil ao 1º ano do
fundamental. Essa refeição será pre-

parada em nossa cozinha, sob a supervisão da nutricionista da escola. Isso
garantirá benefícios para a saúde dos
pequenos e comodidade para os pais,
servindo ainda de ferramenta pedagógica no ensino da melhor forma de se
alimentar.
Centro Educacional Pioneiro

Questões modernas

Nem tudo é bullying
O termo tem origem na palavra inglesa bully (gíria para valentão, brigão) e a situação é encontrada em vários contextos sociais - em geral na escola - mas também em clubes, condomínios, convívio familiar e outros espaços em que há concentração de jovens.
É uma experiência que pode causar
isolamento, queda do rendimento escolar, doenças psicossomáticas e outras situações traumáticas que perduram na
vida das vítimas. Formas comuns de
bullying são agressões físicas e psicológicas, ameaças reais e virtuais, humilhações, opressão, intimidação, uso de
apelidos pejorativos e maus tratos.
O problema não deve ser banalizado
ou minimizado como algo que acontece entre jovens. Toda forma de bullying é agressiva, mas nem toda agressão
é bullying. Para que assim seja caracterizada, é necessário que a agressão
ocorra dentro de um protocolo mínimo: desproporção de poder (mais velhos, mais fortes), falta de motivo aparente, ocorrência mínima de três episódios seguidos em pouco tempo e preferencialmente com menores de 18
anos (acima disso há no código penal
brasileiro a tipificação do fenômeno como assédio moral).
Assim convergem as opiniões de muitos especialistas no tema, um problema que não é recente, mas ganhou visibilidade em função das consequências
trágicas amplamente divulgadas pela
mídia.

O agressor e a vítima
Mas o que leva à prática do bullying?
As hipóteses para o fenômeno trafegam desde questões psicológicas internas (problemas com autoestima,
egocentrismo exagerado) até as de natureza social (família, desejo de pertencer a certos grupos) ou novos modelos comportamentais (uso abusivo de
mídias eletrônicas, redes sociais, telefones celulares). Pesquisadores relatam ser o agressor alguém que não conSetembro/2011

Lívia Toshiko Gondo (5º ano)

Forma de violência crescente, o fenômeno é marcado por agressões intencionais e repetitivas.

segue transformar questões pessoais
em diálogo e não se importam com o sofrimento alheio.
O alvo costuma ser uma pessoa com
baixa autoestima e retraída, características que dificultam uma reação. Pode apresentar particularidades físicas,
culturais, étnicas ou religiosas. Quem
sofre bullying enfrenta medo e vergonha de ir à escola e pode até abandonar
os estudos por não se achar apto para
integrar o grupo.
“O grande aliado do bullying é o si-

O que fazer?
• Intervir imediatamente.
• Distinguir o limiar entre uma piada aceitável e uma agressão.
• Incentivar a solidariedade e o respeito às diferenças, por meio trabalhos pedagógicos.
• Favorecer a comunicação entre
os alunos.
• Observar agressões fora do ambiente escolar, como na Internet.
• Estimular a denúncia e valorizar
o combate ao problema.
• Criar regras de disciplina coerentes com o regimento escolar.

lêncio: de quem pratica, de quem sofre
e de quem testemunha”, explica o psicólogo David Sergio Hornblas, orientador educacional do Pioneiro. “Muitas vezes, as informações sobre esses
episódios de intimidação aparecem
tardiamente, quando os danos já ocorreram. Por isso a prevenção ainda é a
melhor estratégia de combate”, avalia.

Ações pioneiras
O combate ao problema não é novidade no Pioneiro e o trabalho preventivo ocorre há anos. Palestras e discussões realizadas no ano passado apresentaram resultados marcantes em todas as turmas.
Recentemente lançamos um concurso de cartazes em que o tema é o
“não” ao bullying. São três categorias
(Fundamental I, Fundamental II e
Ensino Médio) e os trabalhos podem
ser em qualquer técnica artística (pintura, desenho, colagem e grafite, entre
outras). A eleição será feita por uma comissão profissional e por votação popular via Internet. Os cartazes serão expostos em uma campanha de conscientização para a comunidade. O resultado será divulgado em setembro, na
Mostra Cultural.
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Ex-alunos

Dez anos depois...
O tempo frio que fez no dia 23 de julho não intimidou o calor humano que
marcou o animado encontro de exalunos da turma que se formou em 2001
no ensino fundamental... O churrasquinho, conversas para colocar em dia,
experiências... Muita coisa aconteceu
nestes dez anos. O contato nem sempre é tão frequente, mas todos continuam muito ligados pela convivência de
anos inesquecíveis. Afinal, muitos estão juntos desde o jardim de infância!
As crianças cresceram e hoje são
adultos. Estudantes em conclusão de
curso, profissionais com carreiras promissoras... Em comum, a admiração
pelo que aprenderam no Pioneiro, os
laços de amizade, a disciplina, a formação do caráter e muitas outras lições de vida.

Alguns depoimentos:
“Aqui não somos apenas mais um número na chamada, eles nos enxergam
como pessoas”. Aline Inokuchi, jornalista, atualmente fazendo mestrado
em Marketing na Inglaterra.
“Os amigos que fazemos aqui levamos para sempre”. Eloisa Miyahara, arquiteta.
“Foi quase uma vida! Aprendi muito
com os professores e fiz bons amigos”.
Fernando Koga, estudante de administração (Mackenzie).

“Somos incentivados a dar valor aos
deveres e responsabilidades”. Henrique
Takahashi, estudante de engenharia
da Computação (USP).
Aprendemos o respeito à união e temos uma formação mais humana”. Jessica Furumoto, formada em administração e hotelaria.
“A base que temos aqui nos prepara
para qualquer escola”. Leonardo Ken

Yamamoto, estudante de engenharia
Mecânica (Unesp)
“A educação é voltada para o ‘bom caminho’, mostrando o que é o certo e o
que é errado”. Lie Sasaki, estudante de
Medicina (USP).
“Somo tratados como indivíduos e
não ‘mais um’. Essa atenção personalizada cria uma grande proximidade entre nós”. Marcus Nakata, publicitário.

veitem. Não simplesmente pensando
em notas e passar no vestibular, não cedam a essa pressão. Pensem em conhecer e conviver com seus colegas de classe, essa é a lição mais valiosa que tirei
dos três anos que tive aí.
Nenhum cursinho pode te ensinar e
te mostrar o quão diversas são as pessoas que nos cercam e como nossas
ações influenciam a vida de cada uma
delas. Por isso eu peço: olhem para o
seu dia a dia e avaliem suas ações, esqueçam antigos preconceitos e façam
novas amizades, não existe nada me-

lhor do que um amigo te retribuir um
sorriso no final do dia ou de sentir dores de tanto rir.
Só sei que, além de toda a matéria, deixei o Pioneiro com boas amizades e novas experiências de vida, por isso minha
mensagem final para vocês é simplesmente: "I hope you had the time of your
life!" (título de uma canção do Greenday
que adoro, que significa “Espero que você tenha curtido o tempo de sua vida”).
Felipe Arima,
publicitário (ESPM). Formando
do ensino médio em 2004

Conselho
O ensino médio foi um momento de
muitas mudanças em que eu fazia muitas perguntas. O que eu quero ser? No
que quero trabalhar? Como devo estudar para vestibular? Que faculdade vou
fazer? E se eu não passar?
Aposto que muitas dessas coisas passam pelas cabeças de vocês. Eu sei que
passavam pela minha e também entendo que essa reflexão é válida e faz parte
do tal processo de "amadurecimento"
por qual todos passamos. Mas acho
que agora o melhor conselho que eu
posso deixar pra vocês é que vocês apro12
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