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Bom retorno às aulas!
Depois de férias, viagens, passeios e
descanso, espero que a vontade geral
dos alunos seja a de recomeçar nossas
atividades com as baterias recarregadas e muitas expectativas para o reencontro com amigos, professores e funcionários da escola.
Para dar as boas-vindas, preparamos
este número da revista com artigos
especiais que espelham nosso trabalho contínuo, destacando na capa o trabalho coletivo realizado dentro da proIrma Akamine Hiray
posta do projeto pedagógico do Ensino
Diretora geral
Médio, um projeto interdisciplinar muita determinação para inovar o traque envolve professores e alunos em balho que realiza em conjunto com o
uma experiência estimulante e envol- conselho de diretores. Finalmente ilusvente, que amplia seus universos e tramos algumas atividades desenvolsuas habilidades.
vidas no primeiro
Ensinar é mobilizar o semestre, como as saíAbordamos também a
desejo de aprender.
importância do ensino
das de Estudo do Meio, a
Mais
importante do que Festa Junina, o Mottaicom os recursos digitais,
que aqui é incentivado saber é nunca perder a nai e os eventos das féride forma a envolver os capacidade de aprender. as, entre outras.
pais, nossos principais
No entanto, mais
(Rubem Alves)
companheiros nesta jorimportante que nossas
nada tão essencial que é a educação. ações são as pessoas que nos cercam.
Um diálogo em que são importantes os Por isso sempre reservamos espaço
nossos encontros e a eficiência dos para compartilhar as experiências de
canais de comunicação, aproximando vida de pessoas ligadas à escola. Desta
a família de nossas atividades, com a vez contamos um pouco das emociotroca de experiências e o compartilha- nantes histórias da professora Teresa
mento de questões polêmicas que Hiroko, da funcionária Teruko Tsutsuenvolvem nossos jovens.
mi e dos ex-alunos Márcia Kayanuma e
Destacamos ainda a nova Diretoria Paulo Toledo, além da aventura no
Executiva da Fundação Instituto Edu- Japão do nosso aluno do Ensino Médio
cacional Dona Michie Akama, mante- Eric Huang.
nedora do Centro Educacional PioneiUma boa leitura e uma profunda
ro, que chega com novas propostas e reflexão!

Centro Educacional Pioneiro
Direção geral: Irma Akamine Hiray
Direção pedagógica: Fernando Isao Kawahara,
Irma Akamine Hiray e Vera Lúcia De Felice
Gerência administrativa: Shinji Ogura
Jornalista responsável: Mônica Aparecida de
Souza (Mtb 27.674/SP)
Diagramação: Maurício Yano
Fotos: Mônica A. de Souza, Ricardo Batista e
arquivo do Centro Educacional Pioneiro.
Ilustração da capa: Trabalho coletivo realizado
pelos alunos Danielle Meiry Nakamata,
Gabriela Harumi Ohno, Jessica Yana Kumeda,
Karina Loekmanwidjaja, Ricardo Fumio Ogata
e Thiago Dias Grejanin do 2º ano do EM da
turma de 2007.
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Nossa origem
Com empenho e dedicação,
Michie Akama foi uma visionária
que lutou para oferecer ensino de
qualidade aos jovens. Seu sonho
se concretizou e está sendo levado
adiante por seus descendentes e
colaboradores. Seu legado: uma
pequena escola que virou uma
importante e atuante fundação.
Centro Educacional Pioneiro

Evento

Escrevendo o futuro
Sorrisos orgulhosos de pais, alunos e
professores marcaram a Tarde de Autógrafos, o evento que encerrou um projeto muito especial da equipe de Língua
Portuguesa desenvolvido neste ano com
os alunos do Ensino Fundamental II.
A ideia de produzir um livro que unisse trabalhos de todos os alunos, editado e impresso em gráfica, parecia um
sonho. Mas foi uma ideia abraçada
com muito carinho pelos professores,
que aceitaram o desafio de trabalhar os
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estilos literários com os alunos e criar
uma obra de qualidade incontestável.
O resultado foi uma experiência que
não será esquecida, concretizada no
livro “Escritores Estreantes – Escrevendo o Futuro”. Nele estão publicados
os textos dos alunos em torno de um
tema em comum: Valores. São fábulas,
poemas, crônicas e dissertações que
envolvem o leitor, pérolas literárias de
nossos pequenos escritores, com suas
mensagens encantadoras e cativantes.
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Férias

Uma visita especial no opcional
A programação do Opcional durante
as férias trouxe deliciosas surpresas
para os alunos. Cada dia uma atividade
diferente, todas muito envolventes... E
o Sítio do Pica-Pau Amarelo como fio
condutor.
Professores e funcionários se transformaram em personagens das histórias de Monteiro Lobato e realizaram

diversas brincadeiras com as crianças. O ator João Acaiabe, que viveu o
Tio Barnabé na série da televisão, foi
convidado para um dia de “contação”
de histórias e deu um show de simpatia...
E para coroar tudo isso o ponto alto
da programação: uma visita ao Sítio do
Pica-Pau Amarelo em Mairiporã... Um

Acampamento legal
Três dias de aventuras e muita diversão com os amigos... Foi esta a proposta do acampamento de férias realizado
em julho pelos alunos do 5º ao 9º ano.
A divertida viagem foi para Bragança
Paulista, na Fazenda Ypê, um local lindo, com muito espaço e uma ótima
infraestrutura para o entretenimento
de todos.
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Brincadeiras, refeições deliciosas e
atrações que não acabavam mais... e
com muita segurança! Os 68 jovens
que participaram desfrutaram das quadras esportivas, piscinas, muito verde
e toda noite uma atividade especial
para encerrar o dia com muita alegria!
Um show de educação, respeito, diversão e integração.
Centro Educacional Pioneiro

Boas práticas

As belas lições do Mottainai
Evitar o desperdício, difundir a paz,
incentivar a solidariedade e promover a
harmonia entre as pessoas e os povos...
Estas nobres ações orientaram o Mottainai organizado pelos professores e
alunos do curso de Língua Japonesa da
Fundação Instituto Educacional Dona
Michie Akama neste ano de 2012.
O evento segue uma tradição japonesa focada na conscientização contra
o desperdício. A expressão, que não
tem uma definição específica, sensibiliza as pessoas para a importância da
preservação dos bens materiais e acima de tudo as relações humanas.
A festa aconteceu no dia 30 de junho
e reuniu os alunos e seus familiares. Os
participantes puderam trocar brinquedos e livros usados em um bazar e
se divertir nas oficinas de reciclagem e
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no campeonato de Doubutsu Shogi
(jogo japonês similar ao xadrez). Na
hora da fome, o almoço comunitário
(mochiyori) foi uma grande festa coletiva.
Os trabalhos realizados durante o
primeiro semestre pelos alunos dos
cursos de Língua Japonesa, Soroban e
Cerâmica foram expostos nos corredores e em salas de aula e o jardim recebeu um carinho especial com muitas
mudas de flores plantadas e outras confeccionadas com garrafa pet pelos alunos. A decoração do palco, onde houve
apresentações musicais, foi feita com
dobraduras e CDs usados. Para finalizar, um bingo com os brinquedos mais
concorridos do bazar.
O Mottainai resgatou outro conceito tipicamente japonês, o Omoiyari. A

ção exata. Representa o cuidado com
o próximo, ter amor ao próximo. É um
termo arraigado na cultura japonesa,
que os mais idosos transmitem aos
mais novos com perfeição. Por isso os
alunos prestaram uma homenagem
aos avós, que sabiamente preservam e
transmitem estes conceitos no seu dia
a dia por meio de seus gestos e de suas
atitudes.
“A adesão dos alunos foi maior que
nos anos anteriores e a ajuda que
deram na organização nos impressionou bastante. As mães participaram
em massa! Cerca de vinte delas contribuíram no almoço separando os pratos
e preparando o oniguiri. Os pratos estavam muito caprichados, tudo muuuuito delicioso!”, comemora a professora
Tsukasa Kurita.
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Questões modernas

Segurança e ética na Internet:

Escolas interativas e famílias participativas
A importância de educar para o uso
seguro das telas digitais e da Internet
exige, como ponto de partida, que os
encarregados de tal tarefa entendam
que novos meios são esses e tenham
ao menos uma visão geral de como
funcionam.
As escolas têm atualmente um
papel significativo no uso das redes e
telas para educar com os meios digitais, entretanto, é necessário educar
também para o bom uso dessas novas
interfaces. A família também tem um
papel fundamental nesse processo,
mas vemos que ainda são poucos os
pais que realizam algum tipo de atividade conjunta com seus filhos na
Internet.
Os novos meios de comunicação
digitais oferecem uma oportunidade
educacional singular: professores,
pais e mães podem recuperar espaços e
tempos perdidos transformando-se
em Escolas Interativas e Famílias Participativas.
Nesse sentido nasceu em 2011 a ideia
de instituirmos no Centro Educacional Pioneiro o projeto Segurança, Comportamento e Ética na Internet, que foi
estruturado em três fases:
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Débora Sebriam, Mestre em Engenharia de Mídias para a Educação
• Sensibilização: debates com alunos,
professores e pais.
• Produção de conteúdo: alunos autores criarão cartazes, folders, blogs, vídeos, sites e todo tipo de mídia da escolha deles.
• Disseminação: estamos estudando
licenciar todo material em Creative
Commons e compartilhar na rede.
Convidamos toda a comunidade escolar para participar: alunos, professores e
famílias. Debatemos o tema e realizamos
palestras, com exemplos e questões norteadoras adequadas a cada faixa etária.
Nas intervenções com os alunos,
todos tinham o direito à palavra e puderam esboçar suas opiniões. O conhecimento foi construído colaborativamente. Fizemos o exercício de nos colocar no lugar do outro e pensar sobre
nossos sentimentos em relação às situações abordadas para trabalhar questões como respeito, ética e solidariedade, assim como falamos das vantagens
e perigos ocultos nas interfaces e ferramentas mais usadas pelos jovens. Nessas dinâmicas falamos sobre alguns
temas gerais como:

•
•
•
•
•

Compartilhamento de dados pessoais
Privacidade
Mundo real X mundo virtual
Comportamento nas redes sociais
Compartilhamento de imagens e vídeos
• Videogames e games online
• SMS
• Sexting
• Uso da Webcam
• Ciberbullying
• Cidadania online.
Já as palestras aos pais deram um
retorno sobre os debates realizados
com todos os alunos (do ensino fundamental ao médio) e ofereceram informações básicas de como os pais
podem participar e orientar melhor os
seus filhos.
Continuaremos mobilizando as
famílias do Centro Educacional Pioneiro para participarem de palestras
sobre tão importante temática. E o trabalho com os alunos e professores continua, com a sensibilização e a produção de conteúdos. Acreditamos que é
papel fundamental da escola e das
famílias participar e orientar!

Centro Educacional Pioneiro

Fundação

Novas diretrizes e uma obra
em permanente evolução
Há pouco mais de meio século uma
educadora deu início a uma bela jornada em prol da formação dos jovens
brasileiros. Com muita dedicação e
determinação, Michie Akama instituiu um pequeno internato, mas já idealizado para ser muito mais do que isso:
uma fundação educacional.
E assim nasceu a entidade mantenedora do Centro Educacional Pioneiro,
uma fundação que há cinco décadas
vem realizando a sua missão de contribuir para uma brasilidade mais humana e desenvolvida, atuando na comunidade como uma obra em permanente evolução.
A fundação é uma entidade de direito privado dirigida por um corpo de
colaboradores voluntários que atuam
como diretores e conselheiros. O Conselho Curador é o órgão decisório que
dá orientações, acompanha e aprova

os projetos da fundação. A atual equipe foi sendo montada com muita cautela pelos fundadores, priorizando o
convite a pessoas comprometidas com
os valores da entidade, que valorizam
o trabalho da dona Michie e estão dispostos a dar continuidade à sua missão. Muitos são pais de ex-alunos e pessoas ligadas ao colégio.
Há também uma Diretoria Executiva que tem a função de cumprir e realizar as diretrizes do Conselho Curador.
São pessoas de diferentes formações e
experiências de vida, que contribuem
com seus conhecimentos para a organização da entidade. Não são necessariamente profissionais ligados à admi-

nistração escolar ou à pedagogia. O
objetivo desta variedade é aproveitar
ao máximo as diferentes visões no
suporte administrativo.
Sempre buscando se aperfeiçoar, a
Diretoria Executiva acaba de passar
por uma renovação, recebendo novos
membros e adotando mudanças
administrativas. O foco principal desta nova gestão é ampliar a cobertura
em áreas como tecnologia da informação e recursos humanos, adotando uma administração financeira dentro dos princípios mais modernos e
com o uso dos sistemas de gestão mais
avançados.
A valorização dos profissionais, com
programas de formação contínua e
incentivo à especialização, e os projetos de melhorias na infraestrutura e na
manutenção também estão entre as
prioridades.

Diretoria Executiva - biênio 2012/2014
Social:
Carlos Nobuyuki
Uratani
(engenheiro eletricista)

Vice-presidente:
Tatsuo Hirai
(administrador de empresas)
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Patrimônio:
Lauro Tomio Hirata
(economista)

Vice-financeiro:
Massayoshi Kamimura
(arquiteto)

Secretário:
Alexandre Fukumaru
(arquiteto)

Cultural:
Maria Rita de Cássia Marinho
(jornalista)

Presidente:
Katuoki Ishizuka
(administrador de empresas
e psícólogo)

Financeiro:
Fernando Shiguemichi
(engenheiro e
mestre em finanças)
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Capa

Trabalho coletivo: a formação do
aluno com desafios e descobertas
Uma jornada para mobilizar cada
aluno a articular seus conhecimentos
em um todo coerente para responder
às questões dos temas de cada trimestre. Esta é a proposta do trabalho coletivo, uma prática que não se preocupa
com o conteúdo particular de uma ou
outra disciplina.
O trabalho coletivo impõe desafios
que vão além dos limites de uma matéria específica. Com relação à organização e à disciplina, este método de trabalho dá ao aluno uma noção muito
mais abrangente desses dois importantes quesitos de sua formação. Não se trata mais de uma preocupação pontual e
restrita. Agora é preciso dar conta de
diversos assuntos, envolver outras pessoas, executar mais etapas, manipular
mais materiais e cumprir prazos. Tudo
se amplifica e se complica.
O planejamento requer capacidade
de pensar em médio prazo, de estabelecer com competência cada uma das

Oscar Itiro Kudo, Professor de Física
etapas, de distribuir a cada uma
delas o tempo disponível e saber
dimensionar e finalizar o trabalho dentro do tempo previsto. Como a produção em equipe está no cerne do trabalho, o bom andamento e o sucesso da
em-preitada dependem de uma equilibrada divisão de tarefas entre os
membros do grupo e do aproveitamento das habilidades de cada aluno.
Esse tipo de aprendizado dificilmente
ocorre no âmbito específico das disciplinas individualmente.
A pesquisa assume uma conotação
diferente. Não se trata de pesquisar um
assunto, que já está enquadrado em
conhecidas fronteiras de uma disciplina específica. O aluno precisa fazer
outro tipo de movimento e lançar mão
de todos os conhecimentos que adquiriu ao longo de sua formação escolar
para fazer uma leitura crítica de tudo

Resultado de trabalhos coletivos dos alunos
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com o que se deparar e então proceder sabendo estabelecer as devidas
conexões, organizá-las e delimitá-las
dentro de novas fronteiras. É esse material que servirá de suporte para a elaboração de seus pontos de vista e argumentos que fundamentarão o trabalho.
Finalmente, com relação à aprendizagem, o trabalho coletivo rompe com
a comodidade do pensamento linear
empregado nos estudos específicos
das disciplinas, em que o caminho é
previamente traçado, os assuntos
estão organizados em blocos e as ferramentas e os instrumentos de investigação são conhecidos e estão disponíveis aos interessados. Para lidar com a
complexidade dos desafios presentes
no trabalho coletivo, o aluno deve ter
um pensamento mais articulado, mais
encadeado e sincrônico.
O trabalho coletivo, de fato, amplia a
formação do aluno. Isso porque ele ativa e acentua o sentimento de participação e os compromissos para com os
demais membros do grupo, desperta a
curiosidade para novos assuntos e
abordagens, desafia tratar diferentes
opiniões e incentiva os esforços em
busca da qualidade.
Não podemos esquecer que cada disciplina se faz presente no trabalho coletivo por meio de seu representante,
que é o professor. Os alunos percebem
e estão sempre atentos na forma em
que ele se posiciona em relação a cada
etapa e às questões importantes do trabalho, observando a sua manifestação
quanto à exigência do planejamento,
ao rigor no cumprimento dos prazos, à
qualidade do que está sendo feito, ao
comprometimento e à participação de
cada integrante. A sua contribuição dá
um sentido ao trabalho em busca de
um produto final pertinente e coerenCentro Educacional Pioneiro

A importância para os vestibulares
e para a vida
O mundo é grande e complexo e a
ideia de que a fragmentação facilita a
compreensão do conhecimento científico orienta a elaboração dos currículos básicos em um certo número de disciplinas consideradas indispensáveis à
construção do saber escolar.
Muitos acreditam que estes saberes
desconectados são necessários para
alcançar o ingresso em uma boa universidade, mas o que vem ocorrendo é
exatamente o contrário. Os educadores e organizadores dos exames vestibulares reconhecem a necessidade da
dissolução das barreiras entre as disciplinas e buscam em seus testes valorizar uma visão interdisciplinar do
saber, que respeite a verdade e a relatividade de cada disciplina. É essa a
característica do aluno que as grandes
universidades buscam: pessoas que
demonstrem capacidade de análise e
síntese em um raciocínio dialógico.
O trabalho coletivo desenvolvido no

Maria Virgínia Scopacasa, Professora de Língua Portuguesa
Ensino Médio do Centro Educacional Pioneiro tem como objetivo essa
abordagem interdisciplinar, que desafia os alunos a encontrar respostas
para problemas de grande complexidade. Eles são estimulados a responder questões como “o que é qualidade
de vida?”, “como uma cidade se organiza para viver?” ou ainda “o que é natureza?”, entre outras.
Para produzir um trabalho que responda a esses desafios é preciso muita
leitura e pesquisa, cruzar e relacionar
informações das mais diferentes áreas, principalmente aquelas que no sistema fragmentário de ensino parecem infinitamente distantes entre si.
É necessário delimitar significados,
buscar como isso se constitui social
ou biologicamente e saber como se
manifesta estatisticamente em contextos diferentes.

Não basta procurar em um livro de
sociologia, história ou biologia. É fundamental questionar as informações,
analisando, sintetizando e redigindo
um gênero específico de texto (reportagens, ensaios e narrativas). Também
é importante conhecer e utilizar estruturas e gráficos que traduzam o que
dizem as palavras.
Os vestibulares buscam esse aluno
que pensa e não apenas demonstra ter
domínio de algumas capacidades e
conhecimentos compartimentalizados. Citando Leandro Tessler, excoordenador dos vestibulares da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp): “Acho que o caminho da interdisciplinaridade no vestibular é inevitável (...) se você quer um estudante
que saiba ler, pensar, utilizar diferentes competências para resolver um problema, esse é o caminho”.

Resultado de trabalhos coletivos dos alunos
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O que pensam os alunos?
Reunimos um grupo de alunos do Ensino Médio para um bate-papo sobre os
trabalhos coletivos, com o objetivo de saber suas opiniões e experiências. Para
uma visão mais abrangente, convidamos jovens dos três anos, assim alcançando vivências diferenciadas. Confira aqui o que destacaram:
• A interação entre eles e a dinâmica de trabalho é diferente do Ensino Fundamental. Eles desenvolvem a capacidade de trabalhar em
equipe e dividir tarefas e responsabilidades. O individualismo
não é aceito e o foco é no coletivo.

• Esta forma de trabalho não os prepara apenas para chegar a uma
boa faculdade, mas acima de tudo
para aproveitá-la melhor. Também é base para o futuro profissional e para a vida.

• Cada um contribui com o que tem
de melhor e assim há uma “compensação” das deficiências individuais.

• Desenvolve a disciplina, a organização, a interação e a colaboração.

• O trabalho é visto como uma união
de diversão e estudo. A expectativa
é grande em cada novo projeto.

• Incentiva a liberdade, tanto no
agir, como no pensar e no criar. O
professor não fica “em cima”.

• Em geral é tudo mais complicado
no início, mas a experiência vai
unindo a classe e os grupos, a colaboração e o comprometimento aumentam e eles passam a compreender tudo melhor.
• O desafio leva à pesquisa e a novas
descobertas. As situações são diferentes das vividas em sala de aula
e a busca vai além dos livros.
• Orgulham-se dos resultados e sentem que o trabalho que fizeram é
importante e tem um “sentido”.
• Mostra a utilidade do que aprendem e descobrem. Aplica o conhecimento no cotidiano.
• A união em torno de um objetivo
comum os envolve e ajuda a desenvolver amizades.

Participaram os alunos Kamylla Bernardo de Santana e Larissa Harumi Kogima
(1º ano), Luís Fernando Hashimoto Jorge e Gabriela Mayumi Kuroda (3º ano) e
Letícia Kogachi (2º ano).

CONCURSO DE FOTOGRAFIA
Seu trabalho na capa da revista!
Quando falamos nossa
revista, não queremos dizer
“da escola” e sim dos alunos, dos
professores, dos funcionários e das
famílias. Por isso é importante a
participação de todos.
Pensando nisso decidimos
democratizar ainda mais o nosso
espaço e a capa da próxima
edição será destinada a um
trabalho escolhido em um
concurso de fotografia que será
lançado em breve para os alunos...
Aguardem!
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Agenda
25/08
Apresentação do Coral
e homenagem
aos alunos vencedores
do concurso
Canguru sem Fronteiras.
20/10
Início do
Campeonato das Cores.
10/11
Dia da Vivência e
Tarde de Autógrafos.
Centro Educacional Pioneiro

Memória

Inspirando pioneiros
A arte de ensinar as “ciências” para os
jovens é uma das paixões da vida da professora Teresa Hiroko Imamura Shimofusa, que há 37 anos vem tornando esta
disciplina sempre dinâmica para os alunos do Centro Educacional Pioneiro.
“A minha maior preocupação sempre
foi (e ainda é) deixar as aulas atrativas,
despertando a curiosidade dos alunos e
aproveitando a tecnologia e o progresso
como um auxílio”, revela Teresa. “A
informática e metodologias como o estudo do meio e trabalhos em grupo são ferramentas importantes para conquistar
o interesse deles e também para incentivar o gosto pela pesquisa”, explica.
Teresa nasceu em Guararapes, no
interior de São Paulo. Fez os cursos de
magistério e o científico na cidade de
Regente Feijó e começou a dar aulas na
Capital, primeiro na rede pública e
depois instituindo a disciplina de Ciências aqui na escola.
“Era tudo muito diferente, uma escola pequena, familiar e com poucos alunos”, relembra. “Mas mesmo com toda
a evolução, fico feliz de ver que ainda
preserva sua forma acolhedora e mantém a filosofia formativa de oferecer

bases para um ser humano honesto,
com bom caráter e acima de tudo um
cidadão”, afirma.
Sempre buscou o aperfeiçoamento,
graduando-se em Ciências Biológicas e
fazendo cursos e especializações. O
incentivo ela encontra na política de formação contínua da instituição e acima
de tudo nos resultados de seu trabalho.
“Meu orgulho é ver os alunos saindo
da escola e se tornando grandes cidadãos e ótimos profissionais. Confesso
que é ainda mais emocionante ver
aqueles que seguem a carreira na área
de biológicas e sentir que posso ter feito parte desta escolha”, conta.
Casada há mais de 30 anos com Eurico, funcionário da Secretaria da
Fazenda, adora cuidar da saúde. Gosta
de nadar, jogar tênis e praticar yoga. A
jardinagem também é um hobbie que
a atrai nos momentos de lazer.
Da fundação guarda boas lembranças e referências. “Este é o meu segundo lar e pessoas incríveis como a dona
Michie, o seu Antônio e a dona Elza (família Akama) marcaram a minha vida.
Assim como as crianças que ajudei a
educar”, conclui.

Um trabalho temporário... Há décadas!
Ainda criança, Teruko Tsutsumi veio
para São Paulo para estudar na Escola
Profissional D. Pedro II. Depois fez os
cursos de língua japonesa e de corte e
costura na atual Fundação Instituto
Educacional Dona Michie Akama,
onde após formada trabalhou por cerca de três anos. Resolveu então voltar
para a cidade natal, Mairiporã. Anos
depois veio morar novamente na Capital para casar com o químico industrial
Yasujiro e aqui formou a família.
Escolheu o Centro Educacional Pioneiro para a educação de seu primeiro
filho, Ulisses. Foi nesta ocasião que
dona Michie a convidou para trabalhar
na escola, algo que seria temporário,
mas foi se estendendo. Quatro déca
Agosto/2012

das depois, continua com suas funções na tesouraria.
O elo com a entidade vai muito além.
Começa com a gratidão e consideração
que nutre pela família dos fundadores
e a admiração por dona Michie. “Eu a
considero um exemplo de mulher batalhadora, que muito me inspirou. Era
incrível a sua força, uma mulher de
fibra!”, relembra.
Também foi na escola que formou
seus outros dois filhos (Edson e Flávio). Acompanhou os altos e baixos
da fundação e fala com carinho de
todas as pessoas que conheceu e com
quem teve o prazer de trabalhar, que
sempre mostraram respeito por sua
experiência.
11

Notícias

Orientação nutricional
Incentivar a correta alimentação é
uma das prioridades em nossos projetos pedagógicos e o tema vem sendo
trabalhado com os alunos. Palestras e
aulas especiais integram a equipe de
Educação Física, o Propad, a nutricionista e psicólogo da escola em experiências muito produtivas.
Os alunos do 5º ano tiveram conceitos sobre uma alimentação balanceada
nas aulas de ciências. Como parte do
programa, assistiram a palestras com a
nutricionista e preparam uma refeição
saudável, com direito a degustação (café da manhã e lanchinho da tarde).
Já os alunos dos 6º e 7º anos participaram de uma atividade ilustrativa e
interativa, na qual estudaram a pirâmide alimentar, tiraram dúvidas com a
nutricionista, manipularam os alimentos e provaram um lanche nutritivo e saudável. Fizeram uma relação
direta e comparativa de fatores como
saúde, qualidade de vida, bons hábitos
alimentares, exercícios físicos e atividades comuns para esta faixa etária.

Finalmente uma palestra sobre
transtornos alimentares foi o método
escolhido para discutir este importante tema com os alunos dos 8º e 9º anos,
reforçando o que já havia sido tratado
em aulas de ciências. Ênfase em tópicos como a bulimia, a anorexia e obesidade mórbida.

Cuidados com o coração

Em março os alunos dos 8º e 9º anos
conferiram a exposição Amor pela
Vida, organizada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia no espaço Estação Ciência. O objetivo principal da
mostra foi o de educar as pessoas
sobre os cuidados com o coração e
12

conscientizá-las de que os fatores
de risco cardíaco, como a pressão alta,
obesidade, tabagismo e o sedentarismo, podem ser evitados com alguns
cuidados de prevenção, entre eles a
boa alimentação e a prática de atividades físicas.

Com atrações para diversos públicos, os destaques da exposição eram
o Espaço Kids, com jogos interativos
e exibição de vídeos para as crianças,
e a Cozinha Experimental, onde toda
a família aprendia a fazer pratos saudáveis.
Centro Educacional Pioneiro

Valorizando os símbolos nacionais

Como uma lição de cidadania e visando uma positiva divulgação da cultura nacional, neste ano estamos desenvolvendo uma interessante ação multidisciplinar com os alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Trata-se
do projeto de valorização do Hino Nacional e da bandeira do Brasil.
As crianças estudaram a história destes símbolos nacionais e desde março
fazem um ritual semanal, com o hasteamento da bandeira pela manhã e seu
arriamento à tarde, sempre com a entoação do hino. O programa vai até o
final do ano.

Alunos aprovam o simulado

Sucesso da Campanha
do Agasalho

Um sábado lindo e ensolarado... E
nossos alunos compenetrados em
salas de aula, resolvendo complexas
questões de todas as matérias. Por livre
e espontânea vontade! Surpreendente, mas foi o que aconteceu em 26 de
maio, durante o nosso primeiro exame
simulado.
O objetivo destes testes é o de ampliar os instrumentos de avaliação a que
os alunos são submetidos. É uma opção
pedagógica que investe na diversidade
para uma preparação integral dos nossos estudantes. As provas foram aplicadas para alunos a partir do 5º ano e contou com uma adesão de quase 95%!
Além de ser um ótimo treino para as
futuras avaliações pelas quais passarão
na vida acadêmica e também profissional, o simulado é uma experiência

Há alguns anos apoiamos a Campanha do Agasalho do Fundo Social de
Solidariedade do Estado de São Paulo
(FUSSESP). O objetivo é incentivar o
espírito de solidariedade em nossa
comunidade, ajudando os menos favorecidos.
As doações foram encaminhadas
para o FUSSESP, que coordenou a distribuição para entidades assistenciais,
hospitais e albergues na Capital e em
outros municípios do Estado de São
Paulo. Assim muitas famílias carentes
estão enfrentando o inverno com mais
segurança, dignidade e calor humano.
A iniciativa tem como parceiros as
Secretarias de Estado, empresários e a
sociedade civil.
Agradecemos a intensa participação
de pais e alunos neste ano de 2012!
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enriquecedora e que ainda pode
garantir ao aluno até meio ponto na
média final de cada matéria. E para os
alunos do 9º ano também será um dos
critérios para a concessão de bolsa
para o Ensino Médio.
O próximo acontece no dia 29 de
setembro. Esperamos que seja um
sucesso ainda maior...

Desafio Pioneiro
No simulado de setembro o Centro Educacional Pioneiro vai abrir
uma oportunidade para que alunos
de outras instituições participem e
concorram a bolsas de estudo para
o Ensino Médio. Divulguem para
os amigos!
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Estudo do meio

É viajando que se aprende...

Quando os alunos participam das atividades de Estudo do Meio eles mais
parecem estar saindo para uma grande
viagem de férias. O clima é de festa e
empolgação. Mas de forma alguma é
apenas uma diversão casual. Trata-se
de uma experiência enriquecedora em
todos os aspectos: educacional, cultural e social.
O aprendizado se dá de maneira interativa e interdisciplinar e o conhecimento é estimulado com práticas que
envolvem desafios, pesquisas, raciocínio lógico e muita colaboração. Algumas atividades são curtas e realizadas
aqui mesmo na cidade. No entanto
algumas são mais complexas e envolvem uma pequena viagem. Neste ano já
aconteceram três importantes saídas.
Em março os alunos do 7º ano foram
para a cidade de Paraty, no litoral do
Rio de Janeiro. Nos três dias de atividades analisaram os ecossistemas (manguezal, restinga, mata de encosta, praia
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e costão rochoso) e reconheceram
várias espécies marinhas e suas características. Também compararam os
organismos vivos e suas adaptações
para estes ambientes específicos. Foi
uma ótima forma de compreender a
importância da conservação do meio
ambiente por meio de áreas protegidas.
A viagem permitiu ainda o estudo do
histórico da cidade e de questões sociais abordadas durante entrevistas realizadas na região central e em uma aldeia indígena.
Em abril os alunos do 6º ano passaram um dia em Salesópolis, no interior
de São Paulo, onde está a nascente do
Rio Tietê. O passeio teve vários objetivos como sensibilizar o grupo para a
problemática da captação, purificação
e distribuição de água para os centros
urbanos e conscientizar sobre a
importância da conservação da região
rural e da preservação de recursos
hídricos, minerais e vegetais.

Eles visitaram parte da Mata Atlântica
e puderam ver onde nasce este importante rio, tão maltratado aqui na cidade
e tão belo em sua origem. Discutiram
ainda a importância da mata ciliar.
Em junho foi a vez dos alunos do 8º
ano irem ao Parque Estadual Turístico
do Alto Ribeira (PETAR), região no
interior paulista que abriga cerca de
300 cavernas e que possibilita a abordagem de diversos temas como geomorfologia, espeleologia, biodiversidade, preservação ambiental, movimentos sociais e a função de unidades
de conservação e parques estaduais.
Neste roteiro visitaram as cavernas
de Santana, com seus incríveis salões
decorados, a Morro Preto e a Alambari
e também o quilombo Ivaporunduva,
comunidade constituída por mais de
80 famílias. Um passeio de três dias em
que discutiram a história, a tradição, a
cultura, a sustentabilidade e a situação
atual dos moradores da região.

Centro Educacional Pioneiro

Diário de viagem

Experiência inesquecível no Japão
Uma viagem cheia de descobertas,
lindas paisagens, novas amizades, pessoas incríveis e muito conhecimento.
Assim posso descrever minha experiência no Japão, viagem realizada graças à Fundação Japão, a quem devo
agradecer muito.
Tudo começou com uma atividade
para que os participantes se conhecessem. Tivemos orientações sobre o programa, as instalações e a viagem de quatro dias por Kyoto, Hiroshima e Tokyo.
Conhecer Kyoto com toda a sua história e seus templos, como o Kinkakuji,
Kiomizudera e outros, foi uma experiência única, assim como o jantar típico
japonês que nos ofereceram no hotel.
Fomos para Hiroshima no famoso trem
bala. Lá vimos o museu, monumentos
que lembram o ataque da bomba nuclear e saborearmos um Okonomiyaki.
Em Tokyo o tour começou já no aeroporto de Haneda. De lá fomos para Asakusa e para a famosa Tokyo Tower, que
podíamos ver da janela de nossos quartos do hotel. No dia seguinte conhecemos o Templo Meiji e o Panasonic Center, aonde vimos várias inovações tecnológicas.
Voltamos ao Kansai Center e continuamos com discussões sobre a viagem e atividades relacionadas à cultura japonesa, como Ikebana (arte de
arranjar flores, com uma simbologia),
Yukata (vestimenta típica japonesa de
verão), Shado (cerimônia do chá) e o
Shodo (escrita com pincel e tinta).
Dias depois fomos a um colégio japonês, chamado Sumiyoshi, onde fomos
muito bem recebidos pelos alunos e
professores. Infelizmente foi menos de
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um dia. Então veio uma das melhores partes do programa, o Home Stay.
Ficamos dois dias hospedados na casa
de um aluno do colégio. Lá conhecemos mais sobre a vida no Japão, fizemos um tour por Osaka e conhecemos
o famoso Osaka-jo (castelo). Foi uma
ótima experiência, com uma família
muito animada, atenciosa e acolhedora.
De volta à Fundação Japão tivemos
mais algumas atividades e no dia da
apresentação final que fizemos sobre o
programa estavam presentes algumas
das famílias que nos acolheram. Foi
uma grande festa de despedida, com
direito a muitas fotos, troca de lembrancinhas e agradecimentos. Pessoas
incríveis: os funcionários, as professoras da Fundação, as famílias do Home

Percebemos as inúmeras novas amizades que fizemos e os aprendizados,
bem como aprimoramos nosso idioma. Realmente uma experiência incrível, com o desenvolvimento da língua
e muitas descobertas. Uma experiência que eu jamais esquecerei! Assim
como as pessoas e os locais que visitei.
* Eric Huang (de camisa verde na foto
abaixo) é aluno do curso de Língua Japonesa oferecido pela Fundação
Instituto Educacional Dona Michie
Akama e do Ensino Médio do Centro
Educacional Pioneiro. Ele foi a aprovado em uma acirrada seleção da
Fundação Japão para participar de
um programa de intercâmbio cultural no Japão que aconteceu entre os
dias 21 de junho e 5 de julho. Do Brasil foram apenas três representantes.
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Ex-alunos

Sobre conquistas e gratidão
A vida do juiz e professor universitário Paulo Guilherme Amaral Toledo
está repleta de conquistas e momentos
de sucesso. Ex-aluno do Centro Educacional Pioneiro, Paulo fez o antigo
curso primário na rede pública e veio
para o colégio para cursar o ginásio. A
adaptação tinha tudo para ser difícil,
mas a determinação do jovem fez com
que fosse bastante tranquila.
“A escola foi muito acolhedora. Fui
bem recebido pelos professores e pelos
outros alunos. Além disso, tive um
bom preparo antes do início das aulas,
estudando muito durante as férias
para que pudesse acompanhar o alto
nível de exigência que já sabia que
encontraria”, relembra.
Paulo conta que o incentivo dos pais
foi primordial em sua formação.
Ambos eram professores e sempre
foram muito presentes. E percebe-se o
efeito disso. Conquistou bolsas de estudo não só no período em que estudou
aqui, mas também nas escolas em que
fez o curso colegial (na época ainda
não disponível no Pioneiro).
Ingressou na disputadíssima Faculdade de Direito do Largo São Francisco

Paulo Guilherme, com a esposa Patrícia e os filhos Pedro e Luiza: só boas
lembranças da escola.
(USP). “Foi uma experiência apaixonante, que começou com uma forte
base humanística e depois foi se tornando mais prática, oferecendo ótimas condições para que pudesse refletir o pensamento jurídico”, avalia.
Fala com carinho de sua passagem
pelo Pioneiro. “Lembro de cada professor que tive com admiração. As “tias” Teresa, Elza, Vera, e tantas outras
sempre tão maravilhosas! E o professor Paulo, o herói dos alunos, não apenas nas atividades esportivas, mas na
formação do nosso caráter”, afirma.
Cita com ar de saudade os amigos
que fez e eventos como a Festa Junina e
torneios esportivos. Ressalta ainda o
aprendizado de matemática, que descreve como natural e estimulante. Não
é de se estranhar então que ele atualmente seja o presidente do Conselho
Curador da fundação que mantém o
colégio e também que seus filhos
Pedro e Luiza sejam nossos alunos...

Superando desafios

Márcia, com o marido Edson e as filhas
Carolina e Isabela: respeitando a infância
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A ex-aluna Márcia Alexandra Kanamaru Kayanuma também veio para o
colégio transferida de uma escola
pública na época do curso ginasial. No
entanto confessa que no seu caso a

mudança foi muito difícil, pois a diferença na qualidade do ensino era enorme e as exigências eram muitas.
“Mas foi uma experiência incrível,
um desafio que me ensinou a batalhar,
a ser dedicada e serviu de base para
muitas conquistas que tive”, afirma.
“Sem contar as amizades que fiz e preservo até hoje”, complementa.
Márcia destaca que uma das coisas
mais importantes que levou da escola
foi a disciplina, não apenas para o estudo, mas principalmente na sua aplicação no dia a dia em relação ao comportamento e nos relacionamentos.
Iniciou uma faculdade de Nutrição,
mas optou pelo curso de Administração
de Empresas (UNIP). Trabalhou em
grandes companhias e estava desenvolvendo uma sólida carreira quando decidiu se afastar por um tempo com a chegada da primeira filha, Carolina. Pouco
depois veio uma segunda herdeira, Isabela. Então a administradora resolveu
se dedicar a um ambicioso projeto: ser
“mãe” em tempo integral.
Hoje as meninas também frequentam o Pioneiro. “Criança tem que estudar muito, mas acima de tudo tem que
aproveitar a infância. E o Pioneiro sempre respeitou isso”, conclui.
Centro Educacional Pioneiro

