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Fim do ano se aproximando. Momento de uma re-
trospectiva de nossas realizações e do anúncio das 
novidades para 2015. É com satisfação que afir-
mo que este ano foi intenso, permeado de desafios 
transpostos, conquistas e avanços. 

O apoio incondicional das famílias, que acreditam 
em nossa instituição, foi (e sempre será) a base de 
nossa solidez. Assim como a família, a escola desem-
penha um importante papel no desenvolvimento dos 
alunos, seja no plano intelectual, cultural ou pessoal. 
O respeito nessa relação resulta em uma confiança 
que se mantém há mais de quatro décadas.

Ao longo dos anos nossa proposta pedagógica vem 
se aprimorando e a nossa equipe tem sido estimu-
lada a buscar atualização, interatividade e diálogo 
permanente. Assim firmamos nosso compromisso 
com uma educação baseada na responsabilidade 
ética, social e ambiental.

Esta edição da revista mostra um pouco do que foi 
o ano de 2014 e destaca o que podemos esperar de 
2015, um novo ano com ótimas perspectivas. Res-
saltamos ainda a relevância dos cursos extracur-
riculares, que auxiliam quem quer ampliar suas 
atividades culturais, esportivas e acadêmicas. 

Aproveito para compartilhar a experiência que 
tive em uma viagem de estudo na qual visitei 
instituições norte-americanas que são referên-
cias em ensino. E foi com orgulho que constatei 
o quanto temos em comum com esses exemplos. 
Isso só reforça o nosso pioneirismo!

Somos assertivos com uma educação integral do 
cidadão baseada na independência com responsa-
bilidade, preparando nossos jovens para lidar com 
as diferenças e com as adversidades, de forma que 
busquem soluções inovadoras para os desafios 
que se lançam a cada dia.

Uma excelente leitura a todos! 

Irma Akamine Hiray
Diretora geral

EDITorIal

Porta decorada 
por alunos da 

escola High Tech 
de Chula Vista
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Agora estamos preparados para dar se-
quência aos investimentos materiais. 
Novos computadores e tablets já estão 
sendo utilizados e no próximo ano serão 
instalados equipamentos multimídia 
como projetores inteligentes ou TVs in-
terativas na maioria das salas de aula. 

Mas o investimento maior para o ano 
que vem será em recursos humanos, 
com a capacitação e atualização de nos-
sa equipe pedagógica. Esse é o desafio 
para 2015: instigar o professor a usar ao 
máximo os recursos, oferecendo a eles 
constante apoio e ainda mais incentivo.

A informação está disponível e qual-
quer pessoa é capaz de produzir e criar. 
É preciso mudar a concepção de que 
todo o processo educacional deve ser 
concentrado no professor como um ser 
soberano e absoluto. O professor tem 
que atuar como um mediador, pois o 
aluno tem conhecimentos e habilidades 
e isso deve ser levado em conta.

A questão é como conduzir isso, fazen-
do com que o aluno seja proativo, um 
indivíduo capaz de identificar proble-
mas e apresentar soluções. E a tecnolo-
gia tem papel fundamental no preparo 
deste ser pensante e crítico.

O alunO cOmO 
prOdutOr de tecnOlOgia

tecnologia educacional sempre 
fez parte da estratégia peda-

gógica do Centro Educacio-
nal Pioneiro, aplicada como 

forma de crescimento, na melhoria da 
qualidade do ensino e acima de tudo na 
formação do aluno com excelência. 

Acreditamos que ao desenvolver seu 
potencial tecnológico, o aluno se torna 
um produtor de tecnologia e não ape-
nas um consumidor. 

Nosso foco nunca foi informatizar a es-
cola e sim fazer da informática e das 
modernas tecnologias um recurso pe-
dagógico. Por isso somos pioneiros na 
tecnologia educacional. E nos últimos 
anos esse investimento tem sido muito 
mais focado e estruturado, parte de um 
longo plano de melhorias.

Quando citamos isso, não falamos ape-
nas da aquisição e do uso crescente 
dos equipamentos. É claro que as fer-
ramentas são importantes, mas o fun-
damental é a forma de empregar esses 
recursos.

Em uma primeira fase, que concluímos 
neste ano de 2014, garantimos a infra-
estrutura básica para a adaptação da 
escola às demandas dos equipamentos 
já existentes e tantos outros previstos. 
Destacamos o projeto de cabeamento 
estruturado, o sistema de rede sem fio 
(wi-fi) e a adequação da capacidade de 
acesso à Internet. Sem esses pré-re-
quisitos seria impossível ir adiante de 
forma eficaz.

InvestImentos

A
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estudo do meIo

uma fOrma 
de Olhar e ver O mundO

O Estudo do Meio é uma im-
portante maneira de viven-
ciar situações capazes de 
proporcionar relações inter-

disciplinares, integração e cooperação 
entre os estudantes e deles com os 
professores. É um aprendizado signifi-
cativo, que pode até mesmo gerar mu-
danças na forma de ver o mundo.

Nesse tipo de atividade, tanto os conteú-
dos pedagógicos como os sociais são tra-
balhados. Por isso em 2014 realizamos 
diversos estudos fora da sala de aula, 
desde atividades culturais (como visitas 
a museus, exposições e peças teatrais) 
até viagens com vários dias de duração. 

Todas as turmas, do Maternal ao 3º 
ano do Ensino Médio, tiveram a opor-
tunidade de participar de saídas de 
Estudo do Meio. Iniciamos nossos tra-
balhos com uma atividade diferencia-
da e de integração no Jardim Botâni-
co, pois além dos alunos (5º e 6º anos) 
e professores, participaram também 
coordenadores e familiares.  

SaídaS de eStudo do Meio eM 2014

Maternal Cia dos Bichos

Jardim I Teatro operilda

Jardim II Teatro operilda e Cidade do Livro

1º ano Parque CienTec USP e Zoológico (Mundo dos dinos)

2º ano Sítio do Picapau Amarelo, Toca da Raposa e Projeto Repapel

3º ano Sítio do Picapau Amarelo, Planeta inseto - Biológico e SABeSP

4º ano Sítio do Picapau Amarelo, Catavento Cultural e Cantareira (Núcleo engordador)

5º ano Sítio do Picapau Amarelo, Catavento Cultural, Jardim Botânico e Fazenda de Café

6º ano Jardim Botânico, Santos e Parque do ibirapuera

7º ano Templos Religiosos e Uberaba

8º ano Museu da Língua Portuguesa e PeTAR

9º ano Musical Homem de la Mancha, exposição Túnel da Ciência (Sociedade Max Planck) e Natal 

1º ano
Médio

exposição de Miró, Feira das profissões da USP, musical Homem de la Mancha, exposição 
Túnel da Ciência (Sociedade Max Planck) e Cananeia

2º ano
Médio 

Feira das profissões da USP, musical Homem de la Mancha,  exposição Túnel da Ciência 
(Sociedade Max Planck) e Cananeia

3º ano
Médio

Feira das profissões da USP, musical Homem de la Mancha, exposição Túnel da Ciência 
(Sociedade Max Planck), Cananeia e itacaré

Cananeia JardiM BotâniCo CienteC uSP



5 pioneiro.com.br

As nossas propostas são bem pensa-
das e elaboradas em um trabalho con-
junto entre a equipe pedagógica e os 
professores das diferentes áreas. Quer 
em uma longa viagem, em que os alu-
nos têm aulas in loco com coleta de 
materiais ou dados, quer em um curto 
passeio, cada uma dessas atividades 
contam com uma complexa organiza-
ção para que sejam instrutivas, enri-
quecedoras e divertidas.

Encerramos este ano letivo com uma 
caminhada ao Parque do Ibirapuera, 
com os alunos das turmas de 6º ano 
acompanhados por uma equipe de pro-
fessores, na qual realizamos medições, 
um mapeamento do trajeto e consul-
tas. Sem deixar de proporcionar mo-
mentos de lazer. Com essa proposta 
final, aproveitamos para ressaltar que 
não precisamos ir muito longe para re-
alizar vivências e experiências.

* Luciana Vannucci Maneschi é coor-
denadora de Estudos do Meio do Cen-
tro Educacional Pioneiro.

Sítio do PiCaPau aMarelo

MuSeu Catavento SantoS

ProJeto rePaPel

exPoSição túnel da CiênCia 
(SoCiedade Max PlanCk)

uBeraBa ZoológiCo – Mundo doS dinoSSauroS 

ZoológiCo – Mundo doS dinoSSauroS 
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cOnsciência cOrpOral 
e expressãO

Educação Infantil é a primeira 
etapa da educação básica e 
uma das mais importantes 
nas experiências escolares 

das crianças. É nesse momento que 
as crianças aprendem a conviver com 
outras crianças, iniciam suas experiên-
cias de dividir os brinquedos e  enten-
dem que alguns combinados são nego-
ciáveis e outros não. É também nessa 
etapa que as crianças se desenvolvem 
nas múltiplas interações que vão expe-
rimentando com o mundo social.

A entrada das crianças na educação for-
mal, que é um ambiente coletivo, pode 
propiciar interações diferentes e comple-
mentares ao ambiente familiar. “Nessas 
condições ela brinca com água ou terra, 
faz de conta, deseja aprender, observa, 
conversa, experimenta, questiona, cons-
trói sentidos sobre o mundo e suas iden-
tidades pessoal e coletiva, produzindo 
cultura.” (Parecer do Conselho Nacional 
de Educação - CNE/CEB nº 20/09)

A história da infância é socialmente 
construída e esse é um dos motivos 
pelo qual a Educação Infantil deve sa-
ber o que é do interesse das crianças 
para compor o currículo já estabeleci-
do pela escola, além de reconhecê-las 
como cidadãs de direito de aprendiza-
gem. Neste contexto, o adulto deixa de 
ser o centro do processo educativo e 
passa a ser o mediador do diálogo entre 
o que ensina e o que aprende.

Novidades para 2015
Um dos momentos preferidos das crian-
ças são as aulas de corpo e movimento 
desenvolvidas pelas professoras das 
turmas de Educação Infantil. Os jogos 
e brincadeiras são formas de integra-
ção e expressão individual e coletiva, 

educação InfantIl

exercitando a atenção, a percepção e a 
colaboração entre os integrantes do gru-
po. Quem os pratica tem mais facilidade 
para construir a imagem do próprio cor-
po, o que é fundamental para o cresci-
mento e a maturidade do indivíduo e a 
formação de sua consciência social.

O movimento para as crianças significa 
muito mais do que mexer partes do cor-
po ou se deslocar nos espaços. As crian-
ças têm a oportunidade de se expres-
sar, se comunicar por meio dos gestos 
e interagir utilizando o apoio do corpo. 
Com o propósito de qualificar as aulas 

de corpo e movimento e por compreen-
dermos que essas atividades são peda-
gógicas, em 2015 vamos inserir uma 
aula de Educação Física semanal para 
as turmas da Educação Infantil com 
um professor especialista.

Com as boas situações de aprendiza-
gem planejadas e propostas trataremos 
não só das atividades para melhorar a 
consciência corporal, mas educaremos 
as crianças para compreenderem o que 
são e terem uma consciência melhor so-
bre elas mesmas. 

*Débora Martins é coordenadora 
pedagógica da Educação Infantil e  
do 1 ° ano do Ensino Fundamental do 
Centro Educacional Pioneiro.

A

“Temos um corpo do  
qual devemos ter consciência; 
somos corpo, a consciência 

deve ser sobre nós mesmos.”
João Batista Freire

“O professor de Educação Física 
cumpre um papel essencial, 
pois é ele o responsável pelo 
oferecimento de situações de 
aprendizagens que promovam 

o desenvolvimento motor 
competente de seus alunos.”

Marcos Santos Mourão
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rentes formas de assumir as tarefas 
escolares propostas e em maneiras de 
contribuir para o bom andamento das 
aulas melhorando assim as condições 
de sua própria aprendizagem e do gru-
po a que pertence.  

A atuação do tutor caracteriza-se pelo 
olhar atencioso e a escuta ativa às 
questões trazidas pelos alunos ou ob-
servadas pelos professores. As expe-
riências mais significativas de cada 
grupo são discutidas, ensinamentos 
são compartilhados e cada contato 
gera novos aprendizados para cada 
um e para o grupo como um todo.

O trabalho de tutoria amplia os espa-
ços de participação dos alunos na vida 
escolar, oferecendo a eles oportunida-
des para trilhar os caminhos da cida-
dania e da democracia. 

Além dos docentes de tutoria, a escola 
conta com alunos representantes de 
classe, eleitos democraticamente. Os 
representantes de classe são elemen-
tos fundamentais para essa proposta, 
pois participam ativamente das dis-
cussões, das assembleias e da tomada 
de decisões que afetarão seu grupo. 

Responsabilidade, autonomia, cons-
ciência coletiva, capacidade de ne-
gociação e participação são aspectos 
importantes a serem vivenciados no 
ambiente escolar, visando o aprimo-
ramento e a formação humanizada 
de seus educandos/cidadãos. Esta é a 
nossa aposta!

*Kenia Amorim e Renato Luginick 
Ranieri são professores do Centro 
Educacional Pioneiro e atuam como 
tutores das turmas de 6° a 9° anos.

tutOria, uma nOva visãO 
de relaciOnamentO cOm 
a cOmunidade escOlar

preocupação em manter a es-
cuta atenta às necessidades 
dos diferentes grupos de 
alunos levou o Centro Edu-

cacional Pioneiro a criar o trabalho de 
Tutoria - atuação que amplia as pos-
sibilidades de compreensão e de ação 
dos professores na orientação e no pla-
nejamento do trabalho pedagógico.

Escolhidos e assessorados pela coor-
denação pedagógica, os professores-
-tutores – que também ministram au-
las regulares – dão suporte aos alunos, 
partilhando as ações e encaminhamen-
tos com o corpo docente e a direção da 
escola. Esse trabalho de tutoria amplia 
os espaços de participação dos alunos 
na vida escolar, oferecendo a eles opor-
tunidades para trilhar os caminhos da 
cidadania e da democracia. 

A tutoria tem como prioridade a dis-
cussão coletiva das questões que emer-

gem na dinâmica e no funcionamento 
do grupo, tanto nas relações internas 
como nas relações que o grupo estabele-
ce com as diversas instâncias no espaço 
escolar (regras e valores institucionais, 
relação professor/aluno e rotinas esta-
belecidas, entre outros). 

Além disso, os tutores auxiliam os alu-
nos na gestão de sua vida de estudan-
te, discutindo as várias possibilidades 
de se organizarem, pensando em dife-

PartIcIPação

“Gostei muito da experiência, foi 
diferente. Quando você ouve a 

palavra representante, você acha 
que é difícil, mas é uma coisa 
que dá para lidar muito bem. 

Basta pensar no que é melhor 
para a sua classe.”
Marina Mai, 7° ano

“Bacana essa oportunidade 
aberta para os alunos, 

na qual podem dar suas 
opiniões e sugestões para 

a escola por meio 
de representantes.”

Alexandre Kenji Okamoto, 9° ano

A
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esPecIal

Os benefíciOs 
das atividades 
extracurriculares

lém da sala de aula há um mundo 
de descobertas que pode com-
plementar a educação do aluno. 
São as atividades extracurricu-

lares que podem ser realizadas na escola.

Mas quais os benefícios dessas ativida-
des no desenvolvimento da criança ou 
do adolescente? E quais as opções mais 
indicadas para cada caso? São pergun-
tas frequentes e que merecem atenção 
na escolha.

É importante definir como será a rotina 
do aluno. Além de determinar os horários 
de descanso, de lazer e da lição de casa, 
resta saber qual o tempo disponível que 
ele terá. Então é possível pensar em um 
curso ou atividade complementar que 
contribua para o desenvolvimento de di-
ferentes capacidades.

Há opções clássicas, como o aprendizado 
de um segundo idioma ou a prática de 
atividades esportivas. Outras atividades 
podem ser escolhidas para que traba-
lhem aspectos como autoestima, timidez 
e criatividade (teatro), raciocínio lógico 
(desafios da matemática) ou comunica-
ção e expressão (oficina literária). 

No entanto, um fato é certo: todas  
contribuem para melhorar a convivên-
cia so cial e a disciplina, ensinado ain-
da gerir o tempo para que possam se 
organizar.

Mas para que essas atividades funcio-
nem, é fundamental que sejam agradá-
veis e jamais encaradas como uma obri-
gação. Por isso na escolha é importante 
ouvir a opinião do aluno e também ava-
liar suas expectativas e características. 

Silvia Emi Yamazaki, Mauricio Caires Brito e Moacir 
Shimmoto: técnicos dos treinamentos esportivos 
orgulhosos do trabalho desenvolvido

A
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Para ajudar os pais nesta escolha, dis-
tribuímos um folder descritivo com as  
opções que oferecemos. Aproveitamos 
aqui para destacar algumas novidades 
para 2015.

 O horário das atividades extracurri-
culares foi estabelecido de forma que o 
aluno possa realizá-las em horário con-
trário ao seu curso regular, na própria 
escola e na companhia dos amigos.

 O curso de Língua Japonesa teve sua 
grade de possibilidades ampliada no nível 
Youchien e a criação do nível SHO (inter-
mediário entre o Youchien II e nível 1).

 O curso de Língua Inglesa terá mais 
um horário, com aula semanal de car-
ga horária ampliada.

 Ampliação de modalidades e catego-
rias no Treinamento Esportivo.

 Dois programas apresentarão no-
vos enfoques. A atividade Resolução 
de Problemas se tornou Desafios da 
Matemática e Produção de Redação se 
transformou em Oficina Literária.

 A oficina de Teatro será oferecida 
aos alunos a partir do Maternal. Na 
educação Infantil a atividade é uma 
iniciação à prática cênica, na qual ele-
mentos teatrais serão trabalhados na 
forma de expressão e da brincadeira 
livre. A partir do 1º ano, essa brinca-
deira se transforma em forma de ex-
pressão e de escolhas. 

 A prática de natação em parceria 
com a academia Raia 4 foi estendida 
para todos os alunos da escola com 
alguns benefícios como preços diferen-
ciados, ampliação de horários e trans-
porte como cortesia da academia.

 Para os alunos do Período Integral 
Opcional haverá a possibilidade de 
realização de cursos extracurriculares 
durante o horário com preços especiais.

* Vera Lucia De Felice (diretora 
Institucional do Centro Educacional 
Pioneiro) e Mario Yoshiyuki Iwasaka 
são coordenadores dos Cursos 
Complementares e Extracurriculares 
da Fundação Instituto Educacional 
Dona Michie Akama.

cursOs extracurriculares
• Língua Japonesa

• Língua Inglesa 

• Oficina Literária

• Desafios da Matemática

• Soroban

• Atividades Educacionais

• Treinamento esportivo – iniciação 

• Treinamento esportivo – aperfeiçoamento

• Treinamento esportivo – basquete

• Treinamento esportivo – futsal

• Treinamento esportivo – handebol

• Treinamento esportivo – voleibol

• Judô

• Robótica

• Teatro

• Violão

• Natação
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em busca da 
redaçãO nOta 1000

Em 2014, o Centro Educacio-
nal Pioneiro estabeleceu uma 
parceria com os organizadores 
da plataforma “Redação nota 

1000” para proporcionar aos alunos do 
Ensino Médio mais uma ferramenta 
didática voltada para o Enem e os ves-
tibulares. Essa plataforma consiste em 
um ambiente virtual em que o aluno 
pode produzir redações do gênero dis-
sertativo-argumentativo – exigido pela 
grande maioria dos exames – e ter esses 
textos corrigidos por professores espe-
cializados em correção para vestibular. 
Essa avaliação é feita com comentários 
e atribuição de notas de acordo com as 
competências avaliadas no Enem.

Tendo em vista a importância do de-
senvolvimento da habilidade escri-
ta, especialmente ao final do Ensino 
Médio, nosso objetivo com o Redação 
nota 1000 era propiciar maior prática 
de redação aos alunos, de modo a com-
plementar a produção já realizada nas 
aulas de redação. Assim, os alunos dos 
2° e 3° anos poderiam escrever mais 
e obter um feedback sobre seus textos 
para poderem se aprimorar. Para que 
isso fosse possível, a disciplina Reda-
ção incorporou o uso da plataforma e 
passou solicitar que os alunos produ-
zissem textos não só em sala de aula 
como também em casa, utilizando o 
Red1000. O aluno pode escrever por 
conta própria, escolhendo no site o 
tema que desejar, ou pode fazê-lo como 
atividade da disciplina, escrevendo so-
bre um tema debatido em sala ou soli-
citado pela professora.

Essa parceria trouxe diversos benefícios, 
pois, além de escreverem mais textos, os 

Projeto

alunos puderam ter suas produções cor-
rigidas não só pela professora da escola, 
que os conhece, sabe dos avanços e das 
dificuldades de cada um, mas também 
por professores desconhecidos deles, si-
mulando uma situação de vestibular. O 
retorno, vindo numa situação como essa, 
reforça a confiança do aluno nas habili-
dades que ele já domina e o faz refletir 
sobre o que ainda precisa ser lapidado 
no seu modo de escrever, contribuindo 
para a preparação para o vestibular.

Quanto a essa preparação, é importan-
te mencionar que a escola dá foco a di-
versos vestibulares importantes e não 
apenas ao Enem. Pensando nisso e, 
portanto, nas particularidades de cada 
exame, a equipe do Red1000, a pedido 
da escola, corrige os textos de alunos 
do Pioneiro com exigência superior à 
do Enem, de forma a permitir que o 
feedback seja adequado também a exa-
mes conhecidos por uma maior rigidez, 
como é o caso da Fuvest. 

Além dessa correção criteriosa e detalha-
da, a parceria com o Red1000 também 
contribui para o trabalho com temas 
atuais que podem cair no vestibular. A 
equipe do projeto lança regularmente no 
site propostas de redação baseadas em 
importantes discussões ou fatos da atua-
lidade e, em sala de aula, os temas mais 
relevantes são discutidos para que o alu-
no possa produzir seu texto. Dessa for-
ma, não se trabalha apenas com provas 
de anos anteriores, mas com projeções 
do que ainda poderá ser cobrado.

Acreditamos que o uso dessa ferramen-
ta trouxe ganhos reais para os alunos, 
muitos dos quais apresentam avanços 
significativos em suas produções textu-
ais ao longo do ano e se mostram mais 
confiantes para os vestibulares que 
irão prestar. 

* Carolina Vendramini é professora de 
Redação do Ensino Médio e de Língua 
Portuguesa para turmas do 8º ano.
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Continuaremos investindo em uma edu-
cação que permita aos nossos alunos se-
rem bons questionadores, com a mente 
repleta de inquietações e deixando de 
simplesmente aceitar respostas prontas. 
Nossos projetos continuam e temos novi-
dades para 2015: 
 Os grupos do 2º ao 5º ano passam a ado-
tar o livro de Língua Portuguesa do Pro-
jeto Presente, que organiza o trabalho 
pedagógico de modo que o aluno partici-
pe de diferentes situações comunicativas 
usando textos com vários gêneros, auxi-
liando-os na compreensão e na produção 
de textos orais e escritos;
 A carga horária de História e Geografia 
será ampliada para três aulas semanais, 
com o intuito de ampliar a oportunidade 
de reflexão sobre as constantes transfor-
mações da humanidade.
 A disciplina de Artes será tratada como 
um meio de comunicação e de expressão 
dos alunos, com atividades de artes visu-
ais e o trabalho com a expressão corporal. 
 Especificamente para o 4º ano, haverá 
o aumento da carga horária de Inglês (se-
rão duas aulas semanais) e as notas das 
avaliações de Inglês, História e Geografia 
passarão a compor o boletim do aluno.
 
Proporcionar aos nossos alunos situa-
ções motivadoras para desenvolver co-
nhecimentos, habilidades e atitudes, 
capacitando-o para atuar como agente 
transformador, consciente de suas res-
ponsabilidades éticas, sociais e ambien-
tais é a nossa missão. 

* Cátia Hashimoto é coordenadora 
pedagógica do Ensino Fundamental I  
do Centro Educacional Pioneiro.

uando refletimos sobre o tem-
po que passou, a primeira coisa 
que vem à mente são os obstá-
culos. Em seguida já os relacio-

namos aos avanços e conquistas que eles 
nos proporcionaram. 

No decorrer desses dois últimos anos 
desenvolvemos projetos, estudos, plane-
jamentos e reflexões sobre o que se man-
tém, o que se altera e o que se exclui. Er-
ros, acertos... Sempre focados em trazer 
benefícios aos nossos alunos.

Pensar e repensar os processos de apren-
dizagem é uma maneira de garantir alu-
nos participativos e cientes de que são 
portadores de muitos conhecimentos. 
Caminhando pelos espaços da escola ouvi 
comentários e questionamentos interes-
santes, que renderam boas conversas e 
aprendizagens para todos. Esse processo 
de pensar e repensar a aquisição do co-
nhecimento é uma maneira de garantir 
alunos participativos e cientes de que são 
portadores de muitos conhecimentos

Certa vez, ao voltarem de uma saída 
de estudo do meio, os alunos do 2º ano 
me enviaram um convite (quase uma 
convocação) para uma conversa. Assim 
que cheguei, começaram a falar juntos, 
todos querendo ser ouvidos. Antes que 
eu fizesse qualquer coisa, alguém falou: 
“Genteeeee! Com essa bagunça não dá!”. 
Outro endossou: “Precisamos ‘se’ organi-
zar!”. E alguém finalizou: “Todo mundo 
senta e quem quiser falar levanta a mão, 
senão a Cátia não vai entender nada e a 
gente não vai conseguir o que quer.” E 
assim foi feito!

Resumindo: eles queriam um enorme 
escorregador de concreto, igual ao que 
tinham visto no local onde foram. De-
pois de argumentar e de responder a 
milhares de “Mas e se...”, finalmente 
consegui provar que não havia espaço 
suficiente para a construção do brin-
quedo e que se o fizéssemos todos ti-
nham mais a perder do que a ganhar. 
Além de render uma potente reflexão 
sobre os espaços da escola, ainda con-
seguimos negociar sobre algumas brin-
cadeiras, atitudes e brinquedos.

Outro grupo quis saber por que cada 
aluno não podia escolher os colegas 
com quem gostaria de estudar no ano 
seguinte. Surpreendentemente essa 
conversa foi mais rápida. Expliquei que 
para montar as classes, os professores 
se reúnem e analisam cada aluno, com o 
objetivo de formar grupos com grandes 
potenciais de aprendizagem e de conví-
vio social. Falei sobre a importância de 
ampliar os círculos de amizade, estrei-
tando algumas relações e conquistando 
outras. Foi uma conversa madura e ain-
da recebi um elogio de um aluno: “Nos-
sa! Quanta coisa você pensa. Parabéns!”

Muitas outras conversas aconteceram 
e ao perceber as atitudes das crianças, 
lembro-me da expressão “lição apren-
dida”, dita pela babá do filme “Nanny 
Mcphee, a babá encantada”, a cada ob-
jetivo conquistado. O diálogo, quando 
assertivo e adequado, é fundamental 
para o desenvolvimento do ser huma-
no em todas as fases da vida, sobretudo 
na infância, quando se forma a base da 
educação. 

ENsINo FuNDamENTal I

Q
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viagem de estudO à califórnia

entrevIsta

diretora-geral do Centro Educa-
cional Pioneiro, Irma Akamine 
Hiray, fez uma viagem de es-
tudos para conhecer escolas 

de referência nos Estados Unidos. Ela 
nos conta o que viu por lá e revela algu-
mas de suas conclusões.

Revista – Como se deu essa opor-
tunidade?
Irma - Recebi o convite para partici-
par de uma viagem de estudos cujo ob-
jetivo era conhecer escolas de referên-
cia nas cidades de San Francisco e de 
San Diego, na Califórnia. Decidi fazer 
parte desse grupo, composto por mais 
onze educadores, após muito pensar e 
refletir. Posso dizer que foi uma esco-
lha por demais assertiva e sem dúvida 
proveitosa. Obtive muitas respostas, 
ratifiquei algumas certezas e muitas 
ideias brotaram a cada dia que mer-
gulhei nas visitas realizadas. 

Revista - Quais institutos educa-
cionais vocês visitaram?
Irma - Foi um roteiro intenso, com 
visitas às escolas New Tech e High 
Tech, à Universidade de Stanford e a 
um centro de formação em tecnologias 
e mídia social, o Krause.

Revista - Qual foi o foco do grupo?
Irma - Nosso objetivo foi a reflexão e 
o aprofundamento diante dos modelos 
curriculares dessas escolas. Com esse 
propósito tivemos acesso a algumas 
propostas de participação dos alunos 
em seus próprios percursos de estudo. 

Revista - Dentre as práticas e 
comportamentos que vocês viven-
ciaram, houve algo especial que 

chamou mais a sua atenção? 
Irma - O fato mais surpreendente 
nesta experiência foi perceber a ma-
turidade que há na relação entre os 
alunos, espelhando que a diferença é 
plenamente respeitada. Para que os 
projetos produzam algo relevante e 
que tenham significado para aquela 
comunidade, todos precisam aprender 
a trabalhar em equipe, dividir tarefas, 
aperfeiçoar as ações, superar obstácu-
los, planejar e buscar a sinergia entre 
os pares. Sabemos que esta é uma es-
colha difícil frente a uma sociedade 
que muitas vezes é radicalmente com-
petitiva e individualista. Mas é uma 

opção possível e viável. Por isso os 
jovens que se formam nessas escolas 
ingressam em universidades que for-
mam profissionais preparados e que 
são disputados pelas grandes empre-
sas do Vale do Silício. 

Revista - De tudo o que você ob-
servou nesses encontros com es-
colas e educadores, quais os pon-
tos tangentes às práticas aqui da 
nossa escola?
Irma - Um ponto comum dessas escolas 
públicas americanas é o trabalho com 
projetos. Foi interessante descobrir 
isso, porque essa forma de desenvolver 

A
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os conhecimentos é muito semelhante 
aos trabalhos coletivos realizados aqui 
no Pioneiro. Quanto orgulho e satis-
fação em saber que já desenvolvemos 
esse tipo de atividade. Por isso somos 
pioneiros!

Outra constatação foi reconhecer que 
os pilares dessas instituições educa-
cionais estão baseados na equidade, no 
rigor, na personalização e na participa-
ção coletiva das propostas pedagógicas 
que seguem. Qualquer semelhança, 
não é mera coincidência. Entendemos 
que quando propomos o seguinte lema: 
“Ensinando todos, preparando cada 

um”, a diferença precisa ser vista com 
tolerância e o respeito a cada um na 
sua individualidade é sinônimo de su-
peração das adversidades, uma habili-
dade imprescindível para formar cida-
dãos conscientes e justos.

Revista – Qual a principal conclu-
são após esse contato com diferen-
tes formas de pensar a educação?
Irma – Nossas crianças e jovens de 
hoje são os futuros adultos de um mun-
do globalizado e cada vez mais “tec-
nológico”, que aproxima povos, ideais, 
sonhos e descobertas. Por isso a escola 
está se equipando e abraçando as tec-

nologias, permitindo que o mundo digi-
tal contribua para que os educandos fa-
çam desses recursos ferramentas para 
a construção do seu conhecimento.

Essa experiência ratificou o que já 
fazemos e nos incentiva a investir no 
que ainda falta. O Centro Educacional 
Pioneiro tem total consciência de sua 
função e de seu compromisso de pro-
porcionar uma formação integral e de-
senvolver jovens agentes transforma-
dores. Trabalhamos para que nossos 
alunos possam escrever uma história 
digna para a humanidade, alicerçada 
na liberdade com responsabilidade. 

Nas instituições norte-americanas uma forma de desenvolver os conhecimentos é semelhante 
aos trabalhos coletivos realizados aqui na escola

Similaridades do Pioneiro com as escolas 
visitadas: tutoria, incentivo à divulgação dos 
trabalhos para a comunidade escolar e uso da 
tecnologia como ferramenta educacional

Os espaços favorecem tanto as atividades coletivas como momentos individualizados com 
foco na autonomia
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um nOvO anO 
e O recOmeçO

Final de ano se aproximando... 
Um momento que se reveste 
de grandes expectativas. Es-
tamos atentos para finalizar 

uma longa jornada e ao mesmo tempo 
nos preparar para um novo ano.

Um recomeço é um tempo que renova 
a nossa existência e nos espera cheio 
de surpresas e desafios. A escola nos 
permite viver esses momentos mági-
cos. Percebemos ao final de cada etapa 
escolar que os alunos que findam o ano 
letivo são quase “irreconhecíveis”, e es-
sas transformações nos inspiram e nos 
movem a conhecer, a produzir, a criar 
e, sobretudo, a sonhar com dias cada 
vez melhores.

Ao analisar 2014, fica evidente que 
todo esforço e dedicação surtiram o 
efeito desejado. Podemos mencionar o 
envolvimento do corpo docente, a par-
ticipação da família, o sucesso dos pro-
jetos pedagógicos e de eventos como a 
Festa Junina e a Mostra Cultural, os 
trabalhos individuais ou em grupo, as 
inúmeras conquistas dos alunos fora 
da escola, o aprendizado no Estudo do 
Meio e as aprovações nos vestibulares. 

Além de assegurar que estamos no ca-
minho certo, essa avaliação tem uma 
função tão ou mais importante: é a 
base para planejarmos 2015.

Para o Ensino Fundamental II, nosso 
objetivo será a manutenção dos projetos 
exitosos, com eventuais ajustes necessá-
rios e pontuais. Um exemplo é a equida-
de com que pretendemos tratar as disci-
plinas, dando a cada uma o devido valor. 

Assim, Educação Física, Artes e Mú-
sica contarão com avaliações, sempre 
respeitando e especificidade de cada 
uma, e os alunos receberão notas que 
serão revertidas em médias trimes-
trais, consideradas como critérios para 
aprovação.

Outra novidade são os fechamentos 
parciais. Transcorrido a primeira me-
tade de cada trimestre, os docentes 
lançarão no sistema Web Classes os 
resultados (notas parciais) obtidos até 
o momento pelos alunos. Isso permitirá 
que as a famílias tenham a exata noção 
do desempenho do estudante e que a es-
cola faça intervenções pontuais, visan-
do o pleno desenvolvimento dos alunos. 

Para o Ensino Médio, a escola manterá 
o trabalho de excelência ora desenvol-
vido e colocará em prática ações que 
visam a aprovação dos alunos nos prin-
cipais vestibulares do país, seja pelo 
Enem, seja pelas avaliações tradicio-
nais. Não temos dúvida de que isso é 
possível e dentre os fatores que favore-
cem essa meta destacamos:
 A atenção individualizada que a esco-
la dispensa aos seus alunos, o que é ex-
plicitado no slogan “Ensinando todos, 
preparando cada um”; 
 O apoio, a parceria e o comprometi-
mento das famílias nas iniciativas da 
escola;
 Uma equipe de professores altamen-
te qualificados, com formações diferen-
ciadas e experiência para preparar a 
contento todos os alunos;
 Foco na preparação e nos resultados, 
oferecendo momentos exclusivos desti-
nados aos plantões, que são momentos 
privilegiados de aprendizagem, e por 
isso devem ser aproveitados e explora-
dos pelos alunos;
 Inovações tecnológicas na área edu-
cacional e o uso de modernos recursos 
como computadores, tablets e outros 
equipamentos;
 Simulados (internos e externos), que 
cumprem um papel fundamental na 
preparação dos alunos para os vestibu-
lares e ajudam a equipe pedagógica a 
avaliar os desempenhos e identificar os 
pontos a serem melhorados;
 Projeto Redação nota 1000, um com-
plemento para as aulas de Literatura, 
Gramática e Redação;
 Realização de fóruns e palestras com 
profissionais de diversas áreas, auxi-
liando os alunos na difícil missão de 
escolher uma carreira. Já temos con-
firmada para o mês de abril de 2015 
uma palestra para os alunos do Ensino 
Médio com um dos maiores cientistas 
brasileiros da atualidade, o professor 
Marcelo Gleiser.

Sabemos que a jornada será longa, mas 
estamos no caminho certo e faremos de 
2015 um ano especial para todos nós!

*Álvaro Vieira Neto é coordenador 
pedagógico do Ensino Fundamental II e 
Médio do Centro Educacional Pioneiro.

ensIno fundamental II e ensIno médIo
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CaPriChando no viSual

ConStruindo o roBô

CoMPetição CoM o roBô finaliZado

brincadeiras, jOgOs e 
brinquedOs pelO mundO

“É enorme a influência do 
brinquedo no desenvolvi-
mento de uma criança. É 
no brinquedo que a crian-

ça aprende a agir numa esfera visual 
externa, dependendo das motivações e 
tendências internas, e não por incentivos 
fornecidos por objetos externos.” 

Foi por inspiração nessa afirmativa do 
psicólogo e pensador bielo-russo Lev 
Vygotsky que desenvolvemos para os 
alunos do Período Integral Opcional o 
projeto “Brincadeiras, jogos e brinque-
dos pelo mundo”. 

Ao longo do ano, os alunos conheceram 
as várias formas das crianças brinca-
rem em diferentes partes do mundo, 
descobrindo que, em muitos lugares, 
as brincadeiras mudam de nome, mas 

basicamente são as mesmas. Ou seja, 
criança é criança em qualquer lugar e 
necessita brincar.

As crianças produziram brinquedos 
com diversos materiais e registraram 
a maneira de brincar e de jogar nas 
mais diversas culturas, por meio de 
vivências, desenhos, pinturas, fotos e 
até mesmo a produção de vídeos.

A construção de brinquedos manuais é 
muito significativa para o resgate das 
brincadeiras tradicionais, mas não 
podemos esquecer que os brinquedos 
eletrônicos despertam um grande in-
teresse em nossas crianças.

* Juára Salomão Miamoto é 
coordenadora do Período Integral 
Opcional e do Adicional.

Integral oPcIonal

Com o objetivo de despertar o fazer 
criativo, desenvolvemos nosso próprio 
brinquedo eletrônico, tornando nossos 
alunos criadores de tecnologia e não 
apenas consumidores.

O Beetlebot (robô besouro) foi construído 
com materiais reaproveitados, incenti-
vando a prática sustentável, e com moto-
res e peças de baixo custo, mostrando que 
a diversão e a criatividade são acessíveis.
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descOberta, vivência e 
enriquecimentO cultural

O estudo de música no Centro 
Educacional Pioneiro come-
ça já na Educação Infantil. 
A musicalidade nessa etapa 

é desenvolvida de forma muito lúdica 
e o corpo é o principal instrumento de 
expressão da criança. É a fase do faz de 
conta, de brincadeiras, canções, jogos 
e divertimentos. Assim, a música não 
poderia ser trabalhada de outra forma.

Já no Ensino Fundamental I, a criança 
é estimulada a conceituar o que tem sido 
vivenciado. A sensibilidade musical, a 
escuta consciente e o desenvolvimento 
rítmico que sempre foram trabalhados, 
são trazidos à consciência, até que o 
aluno esteja apto à escrita musical e à 
pratica instrumental conjunta.

Nesses momentos são formados grupos 
de flauta ou percussão, possibilitando 
a escuta criteriosa e seletiva, o respeito 
ao outro, o controle da emissão para a 
correta execução.

Quando eles chegam ao Fundamental 
II, estão prontos para que os elementos 
básicos da estrutura musical se concreti-
zem por meio da devolutiva dos próprios 
alunos, seja no fazer, na análise, seja na 

contextualização sócio histórica das obras. 
A elaboração ou produção de projetos são 
possíveis e ganham dimensão com os tra-
balhos interdisciplinares desenvolvidos. 

Encerrando o ciclo no Ensino Médio, os 
alunos desenvolvem as diversas lingua-
gens e possibilidades expressivas em 
seus trabalhos coletivos, sendo a música 
uma dessas linguagens a enriquecer o 
universo cultural do aluno.

Há uma intensa vida musical no Pioneiro. 
Os alunos podem vivenciar na prática o 

que é aprendido na sala de aula quando, 
por exemplo, visitam a Sala São Paulo e 
lá, apreciam os programas orquestrais; 
são levados para assistir a uma apresen-
tação de Jazz na Livraria Cultura;  re-
cebem na escola um grupo de Hip Hop, 
visitam uma fábrica de piano ou ainda 
recepcionam as filhas de Vinícius de Mo-
raes em um evento como aconteceu na 
nossa mostra cultural em 2013.

* Elisabete Koga e Elisa Varro são 
professoras de Música no Centro 
Educacional Pioneiro.

educação musIcal


