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Editorial

Estamos chegando ao fim de mais um 
ano letivo. Um ano muito especial, mar-
cado por conquistas, desafios, obstáculos 
superados, empenho, determinação e a 
crença no nosso ideal maior: trilhar pelos 
caminhos da educação. 

Neste ano de 2013, Dona Michie Aka-
ma, nossa instituidora, completaria 110 
anos. Uma verdadeira mestra. Resgata-
mos muitas histórias entrevistando aque-
les que tiveram o privilégio de conviver 
com essa mulher que viveu muito à frente 
de sua época. 

Essas recordações trouxeram emo-
ções que se transformaram em lágrimas 
saudosas daqueles que conviveram muito 
próximo dela. Foram relembradas suas 
falas, seus ensinamentos; aquele ser hu-
mano determinado e forte em seus prin-
cípios. Ela ensinou a 
importância do nosso 
papel de educador e va-
lorizava cada aluno que 
fazia parte de nossa es-
cola. Ela sabia que o co-
nhecimento era a porta 
de entrada para um uni-
verso infinito que cada 
ser deveria desvendar. 

Seu legado é visível 
nas realizações e con-
quistas do Centro Educacional Pioneiro. 
Basta acompanhar nesta edição os mara-
vilhosos trabalhos expostos na Festa das 
Nações e na Mostra de Artes, dois grandes 
eventos que apresentaram a dedicação, o 
empenho e a criatividade de nossos alunos.

Tudo isso é fruto da busca incessan-
te pela excelência em toda sua plenitu-
de, que também pode ser exemplificada 
em outras vitórias significativas. Que tal 
enumerar algumas? Dez de nossos alunos 
foram finalistas na Olimpíada Paulista de 
Matemática. Dentre esses, Bruno Kenzo 
Ozaki e Mariana Miwa Okuma Miyashi-
ro conquistaram o ouro e a prata res-

pectivamente. Também o aluno Nícolas 
Yuuki Hosomi Teramae, do 5º ano, foi o 
vencedor do Concurso Diário Ecológico 
(Panasonic) e irá a Paris para represen-
tar o Brasil na apresentação mundial da 
competição. Além dessas, comemoramos 

também uma infinidade 
de conquistas em campe-
onatos esportivos. 

A participação social 
também foi marcante em 
2013, resultante de ações 
do PROPAD (Projeto Pio-
neiro Antidrogas), do tra-
balho das voluntárias do 
PIOART e da campanha 
de arrecadação de dona-
tivos durante o Torneio 

das Cores, esta última responsável pela 
distribuição de leite, fraldas, produtos de 
higiene e brinquedos para instituições be-
neficentes.

Por tudo isso faço um agradecimento 
especial a todos os pais, alunos, familia-
res, amigos, funcionários e parceiros que 
confiam em nosso trabalho e que nos 
apoiam em nossa missão. Que a leitura 
da revista permita um mergulho no dia a 
dia de nossa escola, mostrando o porquê 
dela ser tão especial. 

Irma Akamine Hiray
Diretora Geral 

O legado de Michie Akama é a sua história, 
marcada por ideais e sonhos, presentes na 
expressão maior desta notável educadora: 
a perseverança. Viva os seus 110 anos! 

Elza e Antonio Akama

“O sucesso nasce do 
querer, da determinação 
e da persistência em se 
chegar a um objetivo. 
Mesmo não atingindo o 
alvo, quem busca e vence 
obstáculos, no mínimo 
fará coisas admiráveis.”

(José de Alencar)

Uma vida em prol da educação de qualidade
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meio da escrita, de esquemas ou de desenhos. 
Também é fundamental que a criança apren-
da a identificar características específicas em 
um objeto ou fenômeno e como utilizar tais 
características para classificar ou ordenar es-
tes elementos.

O foco do ensino de Ciências, sobretudo 
na Educação Infantil e no Ensino Funda-
mental I, deve estar na vivência de situações 
de aprendizagem e na capacidade de refletir 
sobre elas e de elaborar hipóteses explicati-
vas para tais situações ou fenômenos. Isto 
não quer dizer que os conteúdos ou conceitos 
serão desprezados, pois não há como pensar 
sobre o vazio! Eles precisam estar conecta-
dos entre si e com a experiência dos alunos 
por uma rede de significação que só pode ser 
construída pelo próprio aluno, sob a orienta-
ção do professor. Se não for assim, tais concei-
tos ou conteúdos serão apenas memorizados 
e “vomitados” em avaliações, que no fundo 
são cobranças sem sentido.

Em qualquer situação em que o mesmo 
conhecimento seja exigido em um contexto 
diferente, o aluno fatalmente fracassará. É 
preciso que o conhecimento científico se en-
tranhe em sua vida e que ele se encante com 
as suas descobertas. Os conteúdos serão tra-
balhados de forma mais potente. Assim, um 
aluno do Ensino Fundamental I terá muito 
mais ferramentas intelectuais para aprofun-
dar os seus conhecimentos em Ciências no 

Ciências

Por que os pernilongos precisam picar a 
gente? O que as baratas comem? As minho-
cas têm boca? Afinal, o que é DNA? Qual a 
importância desse tal Bóson de Higgs?

Estas perguntas estão cheias de curiosi-
dade e ânsia de descobrir algo novo. As três 
primeiras foram feitas a mim por crianças 
muito novas e estão expostas no mural da mi-
nha sala. As outras duas poderiam aparecer 
em qualquer sala de aula de Ensino Médio ou 
mesmo em uma conversa entre adultos.

São questões que nos mostram que a 
curiosidade sobre assuntos científicos não 
tem idade. Nossos alunos, crianças ou ado-
lescentes, são capazes de fazer boas pergun-
tas. Mas a curiosidade não basta para susten-
tar o conhecimento científico. É preciso que 
haja uma orientação dos esforços dos alunos, 
uma forma de sistematizar os conhecimentos 
que já sejam do domínio de quem elabora as 
perguntas, direcionando a observação e o ra-
ciocínio em busca de novas formas de inter-
pretar os dados e a realidade que se apresenta.

Sem tal sistematização, a curiosidade se 
torna estéril, não produz conhecimento. Não 
se trata de falarmos em um “método científi-
co” único e infalível, mas em modos de orga-
nização do pensamento, que potencializam o 
conhecimento adquirido e exploram as pos-
sibilidades de novas formulações conceituais. 
Mesmo quando se trata de crianças.

Muito já se discutiu sobre quais os obje-
tivos de se ensinar Ciências da Natureza nas 
escolas. A visão mais tradicional privilegia a 
retenção de fatos e teorias. Mas não é de hoje 
que se desenvolve a ideia do ensino de Ciências 
como a forma de promover uma alfabetização 
científica, interpretada como o processo de 
formação do cidadão capaz de não só identifi-
car o vocabulário científico, como também de 
compreender conceitos e usá-los para enfren-
tar desafios e refletir sobre o seu cotidiano. 

Este processo deve ter como ponto de par-
tida o desenvolvimento de um repertório de 
habilidades essenciais do pensamento, entre 
as quais se destaca a capacidade de observar 
e representar uma situação ou fenômeno por 

“Assim como casas são feitas de pedras, a ciência é feita de fatos, mas uma pilha de pedras não 
é uma casa e uma coleção de fatos não é, necessariamente, ciência”. (Jules Henri Poincare)

“Toda a nossa ciência, comparada 
com a realidade, é primitiva e 
infantil – e, no entanto, é a coisa 
mais preciosa que temos”.

(Albert Einstein)

“Existem muitas hipóteses em ciência 
que estão erradas. Isso é perfeitamente 
aceitável, elas são a abertura para 
achar as que estão certas”.

(Carl Sagan)

Por que as crianças devem estudar Ciências da Natureza?

Ensino Fundamental II e, sobretudo, no En-
sino Médio.

Para muitos, a Ciência apresenta afirma-
ções tidas como verdades absolutas. No en-
tanto, o fundamento da Ciência é a dúvida. 
Tudo aquilo que é dogmático não pertence ao 
escopo da Ciência. É claro que existem conhe-
cimentos consistentes, universais e que po-
dem ser tomados como certezas, mas a Ciência 
avança sempre por meio dos questionamentos 
destas certezas, para reafirmá-las ou refutá-las. 
Muitos dos conhecimentos em Biologia que a 
minha geração aprendeu na universidade nos 
anos 80, hoje já se mostram superados. Alguns 
conceitos que eu ensinei para os meus alunos 
de Ensino Médio nestes últimos cinco ou dez 
anos já foram reformulados. Esta é a beleza da 
Ciência! E é esta dinâmica que devemos trans-
mitir às nossas crianças.

Durval Barbosa Alves Ferreira Filho 
é professor de Biologia e coordenador do 
Ensino Fundamental II e do Ensino Médio
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Especial

A Festa das Nações foi uma superprodu-
ção que envolveu toda a escola: alunos, pro-
fessores, funcionários e familiares. O evento 
contemplou a produção cultural dos alunos 
da Educação Infantil ao Ensino Médio, com 
a exposição de trabalhos e apresentações in-
tegrando todas as disciplinas e áreas de co-
nhecimento. O tema central foi a diversidade 
cultural, social e econômica de várias nações, 
proporcionando uma volta ao mundo por 
meio de projetos educacionais.

A festa marcou o encerramento da semana 
comemorativa dos 110 anos de Dona Michie 
Akama. Os destaques ficaram por conta da 
exposição de trabalhos dos alunos do Ensino 
Infantil e do 1° ano do Fundamental sobre suas 
pesquisas e atividades de resgate da história 
da escola e da educadora e a radionovela “O 
sentido da vida”, produzida pelos alunos das 
turmas de 9° ano sobre a trajetória da nossa 
fundadora.

Outra personalidade homenageada na 
festa foi o poeta Vinicius de Moraes, esco-
lhido por ocasião das comemorações de seu 

Festa das Nações: uma volta ao mundo em projetos culturais
centenário. Foram organizadas uma exposi-
ção na biblioteca e uma apresentação musi-
cal do coral de alunos das turmas de 5° ano, 
cantando Garota de Ipanema com a parti-
cipação especial de duas filhas do artista:  
Georgiana e Maria.

O dia foi recheado de apresentações 
musicais das crianças: The Hello Song (1° e 
2° anos), dança russa (2° C e D), Oi, Hello 
(Educação Infantil) e Yellow Submarine (3°e 
4° anos). Houve ainda uma mostra de ritmos 
dos países de língua espanhola (9°ano) e 
uma apresentação da dança Soran Bushi (6° 
e 7° anos).

Para finalizar, a apresentação da ban-
da musical Grasshoppers, formada por três  
ex-alunos da escola (Anderson Nakashima, 
Luis Shiguemichi e Marcelo Suzuki), que 
animaram a plateia com alguns exemplos do 
rock pelo mundo.

Com uma proposta mais abrangente, o 
evento também proporcionou o encontro da 
comunidade escolar, oferecendo opções de 
comidas e bebidas típicas de diversos países, 
colaborando com o espírito multicultural 
da festa. Foi uma ação organizada por pais e 
alunos do 9° ano (Fundamental) e do 3° ano 
(Ensino Médio).
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Festa das Nações: uma volta ao mundo em projetos culturais

Um dia para ficar na 
memória de todos, 

resultado de um trabalho 
marcado pela colaboração, 

pelo empenho e acima de 
tudo pela dedicação de 

cada participante
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Especial

Histórias da Dona Michie
Uma série de atividades coordenadas 

pela equipe de Educação Infantil e do 1º ano 
do Ensino Fundamental promoveu a vinda 
de algumas pessoas que fazem parte da 
história do Centro Educacional Pioneiro. 
O objetivo foi aproximá-las dos alunos em 
agradáveis encontros, para que as crianças 
pudessem saber mais sobre a escola e a vida 
de Michie Akama.

Foram chamadas pessoas que convive-
ram com a educadora e que conhecem bem 
a instituição fundada por ela, colaborado-
res de longa data. Cada professora desen-
volveu uma dinâmica diferente de entrevis-
ta ou bate-papo, de acordo com o perfil de 
seus alunos. 

O resultado foi a surpreendente parti-
cipação dos pequenos, que demonstraram 
muito interesse pelas histórias e produzi-
ram criativos portfólios que foram expostos 
na Festa das Nações.

A identificação de um povo
O folclore é uma das manifestações 

mais marcantes na cultura popular e o 
Brasil coleciona verdadeiras riquezas 
quando se trata do assunto. Por isso, os 
alunos das turmas do 3º ano do Ensi-
no Fundamental acertaram em cheio ao 
abordar o tema na exposição que monta-
ram para a Festa das Nações. As lendas, 
os costumes, as comidas... Tudo retratado 
em trabalhos de muita criatividade.

O que fazem as crianças em outros lugares do mundo?
Descobrir as brincadeiras, os jogos e outras formas de diversão das crianças em países com 

culturas bem diferentes da nossa foi o desafio dos alunos das turmas do 2º ano do Ensino Fun-
damental para a mostra da Festa das Nações. Os grupos pesquisaram os costumes e tradições 
de nações como Japão, Marrocos, Rússia e Quênia e perceberam que há muitas diferenças, 
mas também semelhanças.
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A cafeicultura no Brasil 
Uma saída de Estudo do Meio realizada 

pelos alunos de 5º ano rendeu uma ótima ex-
posição para ilustrar uma atividade agrícola 
que influenciou não só a história econômica 
do Brasil, mas toda a sociedade e cultura do 
país. Os jovens visitaram uma antiga fazenda 
de café no interior de São Paulo, onde pu-
deram observar vestígios de uma época mui-
to rica em termos de tradições e costumes. 
Uma atividade multidisciplinar que propor-
cionou além do aprendizado, muita diversão 
e interação para o grupo.

Cubo versátil 
e poliedros com origami

Os alunos de 5º ano também foram res-
ponsáveis por umas das atividades mais di-
vertidas e interativas da mostra. Aliando arte 
e matemática, eles montaram uma exposi-
ção de cubos versáteis e poliedros feitos com 
origami, com direito a uma oficina para ensi-
nar aos visitantes o processo de montagem. 
A sala ficou lotada e muita gente aproveitou 
para aprender a técnica.

O dinheiro pelo mundo
As moedas em outros países e a evolução 

do dinheiro no Brasil foram os temas que ilus-
traram a mostra dos alunos do 4º ano na Festa 
das Nações. Eles fizeram painéis de exemplos 
em países como África do Sul, Canadá, China, 
Estados Unidos, Itália, Japão, México e Por-
tugal e também contaram a história de nosso 
dinheiro desde o século passado, marcada por 
uma série de mudanças e planos econômicos. 
Além disso, apresentaram como funcionam 
outras formas de pagamento, como os cartões 
de crédito e débito e cheques.
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Fábulas e contos:  
uma viagem pelo mundo

Desafiados a se tornarem autores de suas 
próprias fábulas, os alunos do 6º ano criaram 
e-books, histórias em quadrinhos e vídeos 
contando as fábulas de vários países em stop 
motion, uma técnica de animação quadro a 
quadro, usando máquina fotográfica e com-
putador. Eles fizeram as ilustrações para os 
e-books e realizaram todo o processo dos víde-
os, como a roteirização, a criação de cenários e 
de modelos reais (como pequenos bonecos e 
objetos) e a edição. O material produzido foi 
apresentado na Festa das Nações e também 
está disponível para consulta pela Internet.

TeCamões
Qual o resultado da união de temas 

como as grandes navegações e a obra “Os 
Lusíadas” com a tecnologia? Pois foi essa a 
ideia dos alunos das turmas do 7º ano, que 
desenvolveram uma curiosa e interessante 
exposição sobre este período histórico. De 
forma interdisciplinar, eles proporcionaram 
aos visitantes uma viagem no tempo e por al-
gumas regiões brasileiras.

Pioneiros da ciência moderna
Os grandes nomes do Renascimento 

Científico marcaram presença nos trabalhos 
expostos pelos alunos das turmas do 8º ano, 
que adotaram como tema o pioneirismo e a 
modernidade que nortearam as ciências e a 
tecnologia dos séculos XIV ao XVI. Leonar-
do Da Vinci e seus experimentos foram os 
destaques da mostra, que foi bem interativa. 
Uma forma legal de mostrar a atualidade dos 
gênios de uma época tão distante.

Especial
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Poética homenagem a 
Vinicius de Moraes

Que coisa mais linda e cheia de graça! 
Até a praia de Ipanema foi recriada na bi-
blioteca para homenagear o poeta Vinicius 
de Moraes no ano de seu centenário. Linha 
do tempo, pôsteres, mensagens, textos, mú-
sicas e histórias encheram de poesia e lite-
ratura o ambiente, um trabalho dos alunos 
das turmas do 9º ano, que revelou o talento 
escondido de muitos deles. Com a ilustre vi-
sita e participação de Maria e Georgiana de 
Moraes, filhas do “poetinha”.

Passeios que ensinam e educam 
O Estudo do Meio é uma atividade de 

ensino interdisciplinar que leva os alunos 
ao contato direto com uma realidade que se 
decida estudar, proporcionando a imersão 
orientada na complexidade de um determi-
nado espaço geográfico e o estabelecimento 
de um diálogo inteligente com o mundo. 

Estas saídas também foram retratadas 
por meio de uma exposição coletiva dos alu-
nos do Ensino Fundamental, que mostraram 
o resultado de suas viagens pelo interior do 
Estado de São Paulo e pelo litoral.

Desafios e descobertas  
do Trabalho Coletivo

Planejamento, produção em equipe, pes-
quisa e divisão de tarefas são apenas algumas 
das diretrizes que envolvem uma atividade 
especial desenvolvida pelos alunos do Ensi-
no Médio, conhecida como Trabalho Coleti-
vo. Na Festa das Nações, os alunos apresen-
taram os resultados destas experiências.

Trata-se de uma vivência que impõe de-
safios que vão além dos limites de uma ma-
téria específica. É uma proposta que não se 
preocupa com o conteúdo particular de uma 
ou outra disciplina e sim com a articulação 
de todos os conhecimentos, mobilizando os 
alunos a buscar respostas para desafios e os 
levando a grandes descobertas.
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A importância da língua inglesa é indis-
cutível. Por isso algumas turmas pesquisa-
ram nações em que ela é o idioma oficial e 
montaram exposições para revelar aspectos 
sociais, culturais e econômicos e um pouco 
de suas histórias e geografias.

Em “All about England” os alunos das 
turmas do 5º ano mostraram fatos relaciona-
dos à Inglaterra, por meio de painéis e car-
tazes distribuídos pelo corredor do segundo 
andar. Neste mesmo piso, alunos de 1º e 2º 
anos do Ensino Médio fizeram apresenta-
ções sobre temas ligados à cultura e à histó-
ria da Irlanda no projeto “Ireland: the land of 
legends and luxurious landscapes”.

No terceiro andar, os alunos das turmas 
de 6º e 7º anos apresentaram o resultado da 
pesquisa que fizeram sobre todos os esta-
dos norte-americanos em “United States of 
America: what do you know about them?”

O quarto andar foi o espaço reservado para 
a divulgação da terra de Nelson Mandela pelos 
alunos do 8º ano com a exposição “South Africa: 
culture and politics” e para a mostra das turmas 
do 9º ano “Canada: culture and geography”.

Especial

Inglês, um idioma universal



11Novembro / 2013

Argentina, Espanha e México foram es-
colhidos pelas turmas do 9º ano para pro-
mover os países de língua espanhola. Na ex-
posição, além de cartazes com informações 
sobre a cultura, a história e a geografia destas 
nações, havia vários objetos típicos e trajes 
usados por esses povos. 

O destaque ficou por conta das datas co-
memorativas, dos costumes e das manifesta-
ções populares, mas havia espaço também 
para informações sobre turismo, gastrono-
mia e artes. Reciclagem solidária 

Durante a Festa das Nações, a equipe do 
curso de Língua Japonesa mantido pela Fun-
dação Instituto Educacional Dona Michie 
Akama promoveu entre os alunos da unida-
de Guapiaçu e também do Centro Educacio-
nal Pioneiro uma atividade digna de desta-
que: o Arigatou Recycle.

A ideia é bem simples. Os alunos trouxe-
ram brinquedos, livros e CDs em bom estado 
que estavam “aposentados” em algum can-
to da casa e receberam cupons para trocar 
por itens trazidos por outros alunos. Assim 
formou-se uma grande feira de trocas. As 
crianças saíram felizes com seus novos pas-
satempos e o excedente foi doado para uma 
entidade assistencial, a Cotolengo Paulista, 
que beneficia crianças carentes.

Nossos jovens jornalistas
Que tal ser repórter por um dia? A per-

gunta feita para os alunos foi respondida 
com uma proposta: ajudar na cobertura jor-
nalística da Festa das Nações para o site da 
escola. Uma turminha muito dedicada acei-
tou o desafio e no dia do evento o grupo divi-
diu as pautas e percorreu os corredores e sa-
las buscando informações para seus artigos.

Mas não foi um trabalho improvisado. 
Os alunos receberam orientações e dicas de 
alguns professores e de uma jornalista antes 
e depois da festa. Confira no site!

Julia Ito, Daniella Miki Nishimatsu Mitani, 
Hannah Ito, Livia Tazima, Arthur Issao 
Akamine, Rafael Hamamoto Ferreira Lima 
e Alexandre Kenji Okamoto (8º ano)

Willian Hideo 
Westenberg
(9º ano) 

¿Que tal um viaje por algunos paises 
de habla hispana? 



“Miguilim olhou. Nem podia acredi-
tar! Tudo era uma claridade, tudo novo e 
lindo e diferente, as coisas, as árvores, as 
caras das pessoas. Via os grãozinhos de 
areia, a pele da terra, as pedrinhas meno-
res, as formiguinhas passeando no chão 
de uma distância. E tonteava. Aqui, ali, 
meu Deus, tanta coisa, tudo... (...) Olhou, 
mais longe, o gado pastando perto do bre-
jo, florido de são-josés, como um algodão. 
O verde dos buritis, na primeira vereda. O 
Mutum era bonito! Agora ele sabia.” 

No livro de Guimarães Rosa, Miguilim, 
um sensível e sonhador menino do sertão, 
descobre-se em um novo mundo após experi-
mentar os óculos de Dr. Lourenço. Até então, 
o menino não se sabia míope e, ao colocar os 
óculos pela primeira vez, tudo aquilo que lhe 
era tão familiar pareceu dotado de uma beleza 
que Miguilim nunca vira antes. Escolhi colo-
car essa passagem neste texto porque, talvez, 
essa seja a melhor maneira de expressar o que 
minha experiência no Pioneiro significou para 
mim: a transformação do meu modo de ver o 
mundo se deu através dos óculos do conheci-

mento, que me foram entregues por essa esco-
la e pelos professores que aqui encontrei. 

O que vivi no Pioneiro ao longo do Ensino 
Médio (2003-2005), os trabalhos coletivos – re-
vistas, painéis, instalações –, as viagens de estu-
do do meio – Cananeia, Ilha do Cardoso, Joanó-
polis –, o contato com a tão fascinante proposta 
pedagógica do Ensino Médio – ainda dando 
seus primeiros passos – tudo isso me fez acre-
ditar no poder que o conhecimento tem e em 
como ele pode enriquecer a vida das pessoas. 

É claro que tudo o que aprendi no Pionei-

ro foi ação direta dos professores que tive, e 
que faço questão de mencionar aqui: Acácio, 
Ana Carolina, Cláudia, Dadá, Durval, Fernan-
do, Hiakuna, Jorge, Lucimara, Malu, Marco, 
Marcos, Maria Helena, Oscar, Simone, Victor 
e Virginia. Cada um deles foi parte da inspira-
ção que tive para escolher, com tanta convic-
ção, minha profissão: professora. E essa é a ra-
zão pela qual estou de volta, oito anos depois. 

Retornar para trabalhar nessa escola que 
amo tanto é uma felicidade e uma realização. 
Talvez essa seja também uma tentativa de re-
tribuir de algum modo as oportunidades que 
a escola me ofereceu – além de tudo o que eu 
já mencionei, meu ingresso no Pioneiro se 
deve à bolsa de estudos ainda hoje oferecida 
aos alunos oriundos de escola pública. Ve-
nho com muitas ideias e com muita vontade 
de ajudar a continuar construindo (porque a 
educação é uma construção que nunca está 
finalizada) o Pioneiro, meu Dr. Lourenço. 

Carolina de Carvalho Vendramini fez facul-
dade de letras (bacharelado e licenciatura) 
na USP e começou a dar aulas de Português 
em agosto deste ano para as turmas de 8° ano.

Ex-alunos

Foi assim que a ex-aluna Fabiana Narumi 
Kuroda descreveu para a revista a sua passa-
gem pelo colégio, que frequentou desde a in-
fância ao Ensino Médio. Para nós, motivo de 
comemoração e que só nos deixa orgulhosos 
ao acompanhar o caminho que seguiu depois 
que se formou.

Sempre teve o sonho de ajudar as pessoas 
e estava determinada a estudar medicina até o 
dia em que seu irmão perguntou o motivo. A 
resposta “Porque quero ajudar as pessoas!” fez 
com que ela refletisse que não seria necessário 
ser médica para realizar esse sonho. Foi então 
que se interessou pelo amplo curso de Gestão 
Ambiental, que frequenta na USP, o qual está 
lhe proporcionando conhecimentos não só na 
área ambiental, como também na social. 

Participou em diferentes ações sociais, 
desde atividades individuais com crianças em 
datas comemorativas até atuação em ONGs 
como a TETO (construção de casas emergen-
ciais para o combate da situação de pobreza 
em que vivem milhões de pessoas em comu-
nidades precárias).

Em fevereiro deste ano conseguiu uma 

bolsa de estudos pela Agência de Inovação da 
USP para estagiar na Universidade Tecnoló-
gica de Monterrey (México), onde ficou por 
quatro meses realizando uma pesquisa sobre 
empreendedorismo e inovação social. Lá re-
cebeu uma proposta de trabalho na Confia 
ME, uma OSCIP (Organização da Socieda-
de Civil de Interesse Público) na área de mi-
crocrédito e empreendedorismo, na qual é 
coordenadora do departamento de Projetos 
Sociais. 

“Ser apaixonada por aquilo que faço é algo 
que me faz não conseguir dizer que vou ‘tra-
balhar’. Vou me divertir e conviver com pes-
soas tão loucas quanto eu porque acreditam 
na transformação social!”, comenta Fabiana 
sobre seu primeiro emprego.

A Confia se descreve assim: “Somos lou-
cos por realizar os sonhos das pessoas. Loucos 
o suficiente para acreditarmos que podemos 
mudar o mundo a partir da inovação social e 
melhorar o país a partir da educação”. 

Realizando os sonhos de outras pessoas, 
Fabiana certamente está realizando o seu pró-
prio sonho! O sonho de mudar o mundo!

12 Centro Educacional Pioneiro

“Devo muito ao Pioneiro que foi mais que uma escola para mim. Lá aprendi valores para a 
vida e muitos dos princípios e conceitos que carrego comigo. Fiz grandes amizades que ainda 
preservo e passei por ricas experiências de formação e questionamentos”.

O sonho de realizar sonhos

Minha escola - novos olhos para ver o mundo 
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Infantil

A roda de leitura na Educação Infantil 
e no 1º ano do Ensino Fundamental é o mo-
mento mais esperado na rotina escolar das 
crianças. Cada turma tem o seu ritual: col-
cha de retalhos para organizar a roda, roda 
com os livros ao centro ou uma cadeira para 
a professora. “O que será que a professora 
vai ler hoje?” Qual o mistério da leitura em 
voz alta do dia? Começa, neste momento, o 
ingresso das crianças na cultura escrita for-
malizada pela escola, o gosto pelas palavras 
e o encantamento pelas histórias e pelas 
ilustrações.

Mesmo antes de serem leitores conven-
cionais, as crianças precisam estar em con-
tato com a literatura. Ao ver um adulto len-
do, ao ouvir histórias contadas por ele, as 
crianças começam a perceber o que é texto 
e o que é imagem, a identificar que a leitura 
é feita da esquerda para a direita na língua 
portuguesa e a entender que as frases são 
escritas separadamente formando outras 
frases que dão sentido ao texto. Ler para 

A leitura não é privilégio das crianças alfabetizadas

Histórias preferidas das crianças

as crianças e comentar a história com elas 
é importante para começar a desenvolver o 
que chamamos de comportamento leitor.

O que ler?

Os contos de fadas - histórias de ficção 
- são os preferidos das crianças, mas ofere-
cemos diversas obras para que elas tenham 
bom repertório. Nossa preocupação na se-
leção dos livros é com a qualidade da lin-
guagem literária dos textos e, por isso, esco-
lhemos para os momentos de leitura textos 
que têm descrições ricas e que estimulem a 
imaginação.

As famílias podem auxiliar em casa, 
compartilhando com os seus filhos histó-
rias que ouviram quando eram crianças, 
possibilitando que elas imaginem outras 
histórias baseadas nas que acabaram de ou-
vir, disponibilizando bons livros pela casa 
e mostrando que ler é um prazer, mas tam-
bém é coisa séria.

“Quando o que se 
pretende é formar 
leitores críticos, 
competentes 
e felizes não é 
didaticamente 
adequado 
pretender 
homogeneizar 
leitores nem 
leitura.” 
(Mirta Castedo)

O caso do bolinho
Tatiana Belinky, 32 páginas.

Editora Moderna 

A bruxa Salomé
Audrey Wood, 30 págs.

Editora Ática 

A casa sonolenta
Audrey Wood, 30 páginas.

Editora Ática 

Débora Martins Machado é 
coordenadora da Educação Infantil  
e do 1º ano do Ensino Fundamental

Veja em nosso site um vídeo com momentos da rotina de leitura de nossos alunos! 
Acesse http://www.pioneiro.com.br/acon_mostrar_noticia.php?codigo=171
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Projetos

A pergunta surgiu no início do ano para 
a equipe de artes, que decidiu que a questão 
poderia ser o fio condutor para alguns dos 
trabalhos que seriam desenvolvidos em 2013, 
promovendo um diálogo no olhar das disci-
plinas de artes visuais e música. 

Mas como abordar um mesmo tema de 
formas diferentes e para várias idades? Cada 
um no seu segmento e interagindo com o 
outro, os professores abraçaram o desafio e 
desenvolveram projetos para sensibilizar os 
alunos e ampliar suas visões artísticas. O re-
sultado foi uma série de trabalhos muito cria-
tivos, que de várias formas envolveram todas 
as turmas, do Ensino Infantil ao Médio.

Parte desta produção foi escolhida pelos 
próprios alunos para ser exposta, dando origem 
a uma mostra pelos corredores e outra áreas do 
colégio, com o objetivo revelar essa rica experi-
ência para toda a comunidade escolar. 

As árvores estiveram presentes nas canções, 
nos cartazes e nos jogos que marcaram as ati-
vidades dos alunos do Ensino Fundamental I. 

Qual a relação da árvore com as artes? 
As turmas de 2º ano trabalharam a paisagem 
sonora da cidade e do campo, comparando os 
sons que ouviram saindo de casa até chegar à 
escola com os do campo. O 3º ano estudou a 
palmeira e pesquisou sobre os instrumentos 
de percussão que são criados a partir dela e as 
músicas folclóricas que falam do coco.

O Norte e o Nordeste do país foram os fo-
cos dos estudos do 4º ano, levando os alunos 
a perceber as músicas regionais e construções 
que usam a madeira, como a casa de farinha, o 
monjolo, a peneira e a jangada. Estas turmas 
também produziram violões com sucata.

As atividades do 5º ano foram voltadas para 
o estudo dos instrumentos da orquestra feitos 
de madeira, analisando o timbre, a forma e a 
construção, culminando na criação de um jogo 
interativo gigante sobre as famílias da orquestra.

Já os trabalhos do Ensino Fundamental II 
tiveram o tema da árvore perpassando vários 
trabalhos, incentivando a observação da paisa-
gem e a reflexão sobre a presença e a ausência 
de árvores em nossa cidade. 

As turmas de 6º ano, por exemplo, foram 
responsáveis pelas pinturas de paisagem ex-
postas na quadra e pelas gigantescas “árvores 
dos desejos” no pátio. Também realizaram 
uma investigação sonora com instrumentos 
que utilizam recursos provenientes das árvo-
res (como caixas de ressonância).

Os alunos do 7ºA optaram por um traba-
lho de apelo sensorial, provocando experiên-
cias táteis, visuais e auditivas para a fruição 
estética. O ambiente foi cuidadosamente 

pensado para provocar relaxamento e sus-
citar a sensação de contato com a natureza.

 As turmas do 7º B e C pesquisaram ins-
trumentos de origem africana que têm a ár-
vore como matéria-prima e transformaram as 
informações em linguagem informatizada.

Para interagir com jovens de outras ida-
des, os alunos do 7º ano participaram de uma 
troca de correspondências sobre o tema com 
alunos de turmas do 5º ano e também do 3º 
ano do Ensino Médio. As cartas foram expos-
tas em uma pasta na recepção.

Uma árvore de ossos e caveiras executada 
pelos alunos do 9º ano B é a possível forma 
de interpretação para questões como o des-
matamento e a extinção de animais que vi-
vem nas matas.

Os grupos do Ensino Médio também 
relacionaram a natureza em seus projetos, 
guiados por temas como o piano e uma ob-
servação “fotográfica” das árvores da cidade 
(1º ano), o impressionismo (2ºano) e instru-
mentos musicais medievais (3º ano). 

14 Centro Educacional Pioneiro
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Qual a relação da árvore com as artes? 

Equipe de Artes: 
Acácio Arouche

Daniela Elias
Elisa Varro 

Elisabete Koga
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Eventos

Dona Michie Akama se emocionaria 
com as lindas homenagens que recebeu em 
comemoração aos 110 anos de seu nascimen-
to. Foi uma semana marcada por eventos 
que lembraram as realizações desta mulher 
notável, que nos deixou um legado educa-
cional de valor inestimável.

O sábado 14 de setembro foi escolhido 
para a abertura das celebrações, com a re-
alização da cerimônia de entrega da meda-
lha “Ordem do Mérito Michie Akama”, pre-
miação criada em 2003 com a finalidade de 
homenagear personalidades que prestaram 
notáveis serviços para a Fundação. 

No dia 18 de setembro, data em que a edu-
cadora completaria 110 anos, os alunos das 
turmas de 9° ano apresentaram uma radio-
novela que narra sua trajetória tão especial. 
Com o título “O sentido da vida”, o trabalho 
traduz o que norteou a vida da fundadora: a 
devoção por um sonho que, após muita luta, 
tornou-se realidade. Uma pequena escola de 
corte e costura que se transformou em uma sólida instituição 
educacional. Na ocasião foram distribuídos bótons comemo-
rativos e biscoitos decorados com a mensagem: Michie Akama 
- 110 anos. Certamente uma doce recordação...

Finalmente no dia 21 de setembro a nossa Festa das Na-
ções encerrou as comemorações com uma série de referências 
à fundadora da escola. Um trabalho que pode ser visto na re-
portagem especial da revista.

Uma semana para guardar na memória
As cinco personalidades agraciadas com a medalha

Outros homenageados

General Akira Obara: primeiro 
militar de ascendência japonesa a 
ser promovido a General do Exército 
Brasileiro.
Seizi Oga: ex-diretor da Faculdade 
de Farmácia da USP.
Tomiko Kimura: ex-professora do 
curso médio de Língua Japonesa da 
Fundação.
Tomoe Suzuki: ex-professora do 
curso de corte e costura da Fundação.
Mine Uchida: presidente da 
Associação das Antigas Alunas de Dona 
Michie (Dossokai). Foi representada 
pela sua filha Júlia Uchida.

A professora Elza 
Babá Akama, diretora 
Honorária do Centro 

Educacional Pioneiro, 
em reconhecimento 

a uma vida inteira 
dedicada à escola

O engenheiro Mário 
D’Anna Mendes, 
responsável técnico 
pela construção da 
quadra poliesportiva 
e do atual edifício 
escolar do Centro 
Educacional Pioneiro, 
que voluntariamente 
realizou os trabalhos

O vereador 
Aurélio Nomura, 
em gratidão pela 

denominação 
da Praça Michie 

Akama e 
pelas obras de 

revitalização do 
logradouro


