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No momento em que a Mostra Cultural de 2015 encer-
rou-se, a excitação era tamanha que resolvi escrever 
para tentar transmitir a satisfação e o orgulho que sen-
ti pelos trabalhos dos nossos alunos. Tanta dedicação, 
perseverança, descobertas e pesquisas culminaram nas 
apresentações que inspiraram os projetos deste ano. No 
Ano Internacional da Luz, o Pioneiro promoveu uma 
viagem pelo mundo da ciência, da tecnologia e das artes. 

A participação das famílias foi marcante, deixando claro 
que o envolvimento dos pais é um diferencial que colabo-
ra imensamente para o sucesso das atividades desenvol-
vidas. Essa parceria ajuda-nos a levar nossos alunos a 
se encantarem com o conhecimento e a compreenderem 
que o processo de aprendizagem é infinito e que é por 
meio dele que ampliamos nosso repertório cultural e nos 
tornamos agentes transformadores da sociedade.

Confiantes nessa parceria e em nossos ideais e princí-
pios, anunciamos algumas novidades importantes para 
2016, como o projeto English Plus, que ampliará a carga 
horária da Língua Inglesa dentro da grade curricular 
do período regular, e o novo espaço físico que permitirá 
mais opções de horários e de modalidades para os cursos 
extras, acolhendo as expectativas resultantes da pesqui-
sa realizada recentemente com os pais.

Ressalto ainda a merecida homenagem ao professor 
Roberto Forte Katchborian (judô) e a envolvente pa-
lestra sobre ética e cidadania digital ministrada por 
Débora Sebriam, mestre em mídias educacionais que 
faz parte da equipe pedagógica.

Finalmente destaco algo especial da edição, que é um 
“resgate” de nossos ex-alunos, por meio de notícias de 
gente que faz parte de nossa história. Formandos que 
se reencontram após muitos anos, jovens que buscam 
novas experiências em instituições norte-americanas e 
alunos aprovados nos concorridos exames das universi-
dades públicas brasileiras. Histórias de sucesso que são 
os maiores indicadores da qualidade do nosso trabalho.

Irma Akamine Hiray
Diretora geral



INVESTIMENTOS

Pais e alunos podem esperar por boas notícias para o ano que vem. São novidades 
que trarão benefícios para todas as turmas. Adiantamos aqui algumas delas.

O PIONEIRO EM 2016: PROJETOS E NOVIDADES
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Projeto English Plus: uma nova 
grade curricular de Língua Ingle-
sa, que ampliará a carga horária do 
idioma para algumas turmas e in-
cluirá aulas diferenciadas no Ensino 
Médio, focadas na conversação. As 
mudanças intensificarão o ensino do 
idioma para alguns segmentos, fun-
damental para o desenvolvimento 
cognitivo dos alunos e também para 
o seu aprimoramento acadêmico e 
cultural.  

Novo espaço físico: um imóvel 
em frente a nossa sede está sendo 
preparado para possibilitar melhor 
infraestrutura para as aulas e ativi-
dades dos cursos extras, ampliando 
também os horários e as oportuni-
dades. Já estará em funcionamento 
no primeiro semestre.

TECNOLOGIA A FAVOR DA APRENDIZAGEM

Os investimentos da escola em re-
cursos tecnológicos têm sido bas-
tante expressivos nos últimos anos. 
Computadores, tablets, softwares, 
máquinas fotográficas, TVs intera-
tivas e kits de robótica. Mas é im-
portante registrar que não se trata 
apenas da aquisição de equipamen-
tos e sim de todo um projeto envol-
vendo o aprimoramento pedagógico 
apoiado nas melhorias técnicas e 
nas novas tecnologias.

“Acreditamos que apenas levar os 
recursos tecnológicos para as escolas não 
é o suficiente. O maior desafio é favore-
cer o desenvolvimento de uma cultura 
que valorize a integração da Tecnologia 
Educacional ao currículo escolar”, afir-
ma Eva Ono Yamamoto, coordenadora 
do setor de Tecnologia Educacional. Ela 
explica que é por isso que a escola apos-
ta na capacitação dos professores no uso 
eficiente dos recursos.

Período Integral Opcional 
estendido para o Ensino 
Fundamental II:  uma alterna-
tiva para que os alunos do 6°ao 
9° ano possam aproveitar parte 
do dia na escola realizando um 
curso de l íngua estrangeira (in-

Outro ponto que ela destaca é o 
fato de contarmos com uma escola 
“conectada”, com acesso total à In-
ternet, boa estrutura de rede e am-
bientes preparados para receber os 
equipamentos. 

Em 2015 todas as salas de aula das 
turmas do Fundamental II ao En-
sino Médio passaram a contar com 
TVs interativas, permitindo que as 
TVs móveis já existentes sejam de 
uso exclusivo das turmas da Educa-
ção Infantil e do Fundamental I.

Desta forma, a equipe de Tecnologia 
Educacional do Pioneiro está cons-
tantemente pesquisando inovações 
para melhor integrar as novas tec-
nologias às práticas pedagógicas, 
buscando uma educação significati-
va e conectada.

glês ou/e japonês) e aulas dife-
renciadas como as de mangá, de 
xadrez,  de soroban e de robóti-
ca.  Além disso,  terão a oportu-
nidade de participar de ativida-
des culturais e educativas.



O TRABALHO DO ACOLHIMENTO 
NA ADAPTAÇÃO

Débora Martins
Coordenadora da Educação Infantil e 

do 1° ano do Ensino Fundamental

Saiba mais:
• A Construção do Real na Criança - Jean Piaget (Editora Ática).

• Adaptação e Acolhimento: Um cuidado inerente ao 
   projeto educativo da instituição e um indicador de qualidade do   
   serviço prestado pela instituição - Cisele Ortiz (Instituto Avisa Lá).

• A Língua das Mariposas - Filme de José Luiz Cuerda.

EDUCAÇÃO INFANTIL 
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Por isso a equipe escolar planeja 
atividades de leitura e brincadeiras, 
preparando o ambiente para que as 
crianças se sintam acolhidas. Al-
gumas crianças logo se adaptam à 
nova rotina; outras necessitam de 
um tempo maior. 

Mas o mais importante nesta cami-
nhada é saber que o acolhimento se 
faz necessário e que as crianças pre-
cisam se sentir seguras e estar cer-
tas de que as suas emoções e angús-
tias podem (e devem) ser expressas.

Mariposas”, que conta a história de 
uma criança que chega à escola cer-
ta de que a liberdade é o maior pre-
sente que um ser humano pode ter. 
Logo no início, há uma cena em que 
o menino perde o sono só de imagi-
nar como será a sua escola. No dia 
seguinte, a mãe o leva à aula e so-
licita ao professor que ajude o “seu 
bem mais precioso”. 

Com muito medo, a criança perde 
o controle sobre as suas emoções e 
acaba fazendo “xixi” na roupa. Esta 
situação é comum também entre 
nossas crianças e é nosso papel e 
dos pais diminuir o reflexo que a 
possível separação casa-escola pos-
sa gerar. 

Oano letivo está terminan-
do e em breve os alunos 
iniciarão um novo ciclo na 
vida escolar. Embora mui-

tos pais acreditem que seu filho não 
terá dificuldades em se adaptar é 
fato que para a mudança de ciclo os 
alunos necessitarão de adaptação.

Não há dúvidas de que as crianças 
que apresentam uma experiência 
escolar já saibam, de alguma for-
ma, o que é a escola. Mas isso não 
significa que não precisarão de uma 
atenção especial no retorno das fé-
rias para se ajustar aos novos ami-
gos e professores e à nova rotina.

Resgato aqui o filme “A Língua das 



ENQUANTO ISSO, NO RECREIO...

Kenia Amorim e Renato Luginick Ranieri
Professores que atuam como tutores das turmas do 6° ao 9° ano.

TUTORIA
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Cantando juntos, dividindo as palmas com 
todos e com aqueles ou aquelas que ainda 
virão.

A escola é como a própria vida. Aprende-
mos sempre, em todos os lugares!

“Quem canta seus males espanta” já diz 
o ditado... Assim, espantando a timidez e 
cantando a alegria, os professores abriram 
o caminho, estimulando as participações: 

“Aristóteles, Camões, Pessoa, Guimarães, 
De Pitágoras às Cruzadas,

Muita História nessa estrada.”

Os intervalos de recreação das 
terças-feiras ficaram mais 
animados! Desde o início de 
setembro um projeto promove 

momentos de confraternização entre alu-
nos, professores e funcionários da escola 
com atividades culturais e divertidas, tais 
como apresentações musicais, experiências 
científicas, ritmo com copos e coreografias.

Não aprendemos apenas assistindo às 
aulas em sala, mas também em outros 
espaços da escola. Qualquer lugar ou mo-
mento pode ser uma oportunidade para o 
desenvolvimento integral de nossas capa-
cidades. Então por que não aproveitar os 
intervalos?

Da teoria veio a prática e o desafio: apre-
sentações rápidas, manifestações artísticas 
ao alcance de todos, sejam elas científicas, 
imagéticas, musicais ou qualquer outra 
forma que vier à cabeça. 



ESCOLAS E FAMÍLIAS CONECTADAS: 
COMO NAVEGAR COM SEGURANÇA?

Débora Sebriam
Tecnologia Educacional

TECNOLOGIA EDUCACIONAL
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Redes sociais, games, compar-
tilhamento de fotos, vídeos 
e pensamentos diários, par-
ticipação em comunidades 

de interesse... Nesses ambientes estão 
crianças, adolescentes e adultos. Mui-
tas vezes, todo mundo junto e mistura-
do, uma miscelânea que nem sempre dá 
certo.

Para nossas crianças e adolescentes não 
existe um mundo que não seja digital. 
Para eles, um mundo que não seja per-
meado por tecnologia definitivamente 
não faz sentido. Estar conectado é algo 
natural.

A internet é sem dúvida uma fonte de 
aprendizagem, oportunidades, entrete-
nimento e socialização. Mas não pode-
mos negar que o uso intenso das mídias 
digitais acompanha também situações 
de risco, seja por vírus ou relacionadas a 
conteúdos inapropriados, intolerância, 
violência e contato com pessoas desco-
nhecidas. 

Ter um olhar cuidadoso sobre o com-
portamento e atividades de crianças e 
adolescentes na rede é primordial para 
traçar estratégias que potencializem os 
benefícios e minimizem os eventuais da-
nos associados a essa experiência. 

Nesse contexto, a mediação de pais e 
professores se torna essencial. Escola 
e famílias podem e devem se unir para 

garantir um diálogo aberto e sincero 
com nossas crianças e adolescentes, 
para que se defendam de pessoas mal- 
intencionadas e de situações adversas 
que possam vir a enfrentar enquanto 
navegam na “segurança” de suas casas 
e das salas de aula. 

Para proporcionar esse espaço de inte-
ração, desde 2011 o Pioneiro promove 
bate-papos e palestras com crianças, 
adolescentes, funcionários e famílias 
com o objetivo de proporcionar condi-
ções para que nossos alunos explorem 
plenamente o potencial da Internet e 
sejam orientados para o seu uso seguro, 
assim como auxiliando pais e responsá-
veis na busca de informações para que 
consigam se inserir no mundo digital e 
tenham condições de orientar os seus 
filhos.



ENCONTRO COM OS PAIS: 
ÉTICA E CIDADANIA DIGITAL

7pioneiro.com.br

No dia 17 de outubro o Centro 
Educacional Pioneiro con-
vidou pais de alunos para 
debater diversos assuntos 

relacionados ao uso seguro da Internet, 
como proteção de dados pessoais, priva-
cidade on-line, atitudes e compartilha-
mento nas redes sociais, cyberbullying e 
sexting, entre outros.

O evento foi conduzido pela professora 
do setor de Tecnologia Educacional e 
Mestre em Engenharia de Mídias para 
a Educação, Débora Sebriam. Conta-
mos com a participação de cerca de 60 
pessoas, em um produtivo encontro que 
certamente ajudou a esclarecer muitas 
dúvidas e levantou interessantes pro-
postas para projetos e ações envolvendo 
alunos, famílias e professores.



diador, um facilitador do diálogo, 
garantindo que as negociações se 
baseiem no respeito mútuo, que re-
sultem numa solução para o conflito 
e na percepção sobre a necessidade 
de uma ação ajustada à situação.

conflito, que proporciona ao educa-
dor um potente instrumento para o 
trabalho com regras e valores. 

As situações de impasses vivencia-
das na escola geram uma necessida-
de real de discussão e acordo no gru-
po, causando um desequilíbrio que 
motiva todos a uma reflexão para 
que se estabeleça um diálogo verda-
deiro, visando o bem comum. 

Uma prática importante é a organi-
zação de rodas de conversa, assem-
bleias, e discussões em pequenos 
grupos e em particular, para que 
todos possam exercitar suas habili-
dades de argumentação, negociação, 
cooperação, empatia e consigam to-
mar consciência das próprias atitu-
des. O educador age como um me-

É uma importante função da 
escola a promoção de uma 
educação que vise a boa 
convivência dos alunos, 

para que exerçam, competentemen-
te, a cidadania, apoiados em prin-
cípios éticos e de responsabilidade 
social.

Diversos valores morais são sub-
jetivos e variam de acordo com as 
concepções ideológicas de cada famí-
lia, mas existe um consenso sobre a 
necessidade de desenvolver alguns 
comportamentos que contribuam 
para uma relação social harmônica.

As crianças e os jovens passam gran-
de parte do seu tempo na escola, e 
nesse espaço vivenciam importantes 
experiências sociais. Uma delas é o 

A IMPORTÂNCIA DOS CONFLITOS PARA A 
CONSOLIDAÇÃO DO TRABALHO COM VALORES

FUNDAMENTAL I
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Cátia Cristina Gaspar Hashimoto 
Coordenadora do Ensino Fundamental I 



um importante trabalho de pesqui-
sa sobre ela.

Os encontros dos alunos com a pesqui-
sadora foram diferenciados para cada 
grupo, houve encenações teatrais para 
os pequenos, um bate-papo com os alu-
nos do Fundamental I e uma exposi-
ção mais aprofundada para os jovens 
do Fundamental II e Médio. 

Anualmente comemoramos a oca-
sião promovendo eventos e home-
nagens; assim, em 17 de setem-
bro, iniciamos convidando Regina 
Akama para uma série de apre-
sentações sobre a vida e a obra da 
nossa fundadora, voltadas para os 
alunos, professores e funcionários. 
Regina é esposa do neto de Dona 
Michie (Edson Akama) e realizou 

organizou uma pequena cerimônia 
de homenagem à Dona Michie, rea-
lizada na praça que leva o seu nome. 

O dia seguinte, data oficial, coinci-
diu com os preparativos da Mostra 
Cultural. Mas a comemoração acon-
teceu mesmo com toda agitação e 
os alunos foram presenteados com 
docinhos, entregues um a um pela 
nossa diretora geral Irma Akamine 
Hiray.

O Centro Educacional Pio-
neiro é fruto do sonho de 
Dona Michie Akama, uma 
obra que se destaca no 

importante legado educacional que 
deixou para a sociedade. Por isso a 
data escolhida para celebrar o Dia 
da Escola não poderia ter sido ou-
tro senão o dia do nascimento dessa 
notável educadora: 18 de setembro.

No dia 19 de setembro, como fina-
lização das comemorações, a direto-
ria executiva da Fundação Instituto 
Educacional Dona Michie Akama 

COMEMORANDO O DIA DA ESCOLA
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EVENTO



Outra atividade desenvolvida por nós 
foi uma avaliação de expressão oral 
feita nos moldes do “speech-contest”. 
Os alunos apresentaram um texto 
produzido por eles a uma banca 
de professores e foram avaliados 
em relação à postura, à pronúncia 
e à gramática. Também opinaram 
sobre a própria apresentação, o que 
trouxe elementos pedagógicos de 
uma riqueza ímpar.

Nesse encantamento pelo ensinar, 
encontro nas palavras do Maiku-
sensei, amigo e professor em 
Manaus, uma analogia que define 
bem a nossa arte: “Ensinar é como 
alimentar peixinhos: no início vou 
dando o alimento, pouco a pouco, até 
chegar o momento em que o peixinho 
virá pedir para que o alimente”.

to. Aprendemos isso com os princí-
pios dos samurais, com a disciplina 
militar dos soldados na Segunda 
Guerra Mundial e com a postura ja-
ponesa de respeito para com o próxi-
mo, sem nenhuma alusão a valores 
religiosos. Explorar estes aspectos e 
tornar o aprendizado do idioma pra-
zeroso é a proposta do nosso curso.

O público infantil está completa-
mente aberto para aprender outras 
línguas e isso ocorre de forma bas-
tante natural se forem desenvolvi-
das atividades em que a criança se 
sinta brincando em aula, incorpo-
rando o idioma em ações comuns de 
seu dia a dia. Descobrir quais são 
essas ações, quais os interesses dos 
alunos e pensar em algo motivador é 
o grande desafio do professor.

Existe ainda outro desafio: a práti-
ca. Nem sempre o aluno tem a opor-
tunidade de utilizar o que aprendeu 
fora do contexto escolar ou encontra 
com alguém para conversar em ja-
ponês. Pensando nisso, criamos al-
gumas oportunidades para a prática 
do idioma. Um exemplo é um inter-
câmbio que estamos promovendo 
entre nossos alunos e estudantes ja-
poneses, em um projeto no qual vão 
intercambiar brinquedos e corres-
pondência. Dessa forma esperamos 
uma troca cultural e o desenvolvi-
mento de amizades sem fronteiras.

P or que estudar a Língua 
Japonesa? Como professo-
ra e admiradora incondi-
cional da arte de ensinar, 

essa pergunta é o que tem norteado 
as minhas escolhas na construção 
de um novo olhar sobre o ensino do 
idioma. 

Falo de um lugar especial, o lugar 
do encantamento ao desvendar as 
diversas faces do idioma japonês, 
um lugar que não é o de ensinar, 
mas o de aprender. Afinal, o verda-
deiro professor não é aquele que só 
ensina, é aquele que, principalmen-
te, aprende.

Estudar a Língua Japonesa não se 
limita apenas ao ato de falar japo-
nês. É um processo que nos envol-
ve em um mundo de conhecimentos 
com uma riqueza cultural e histó-
rica intrinsecamente ligada a nós, 
que somos descendentes. Para os 
que não são descendentes, é a opor-
tunidade de descobrir característi-
cas singulares de um povo guerreiro 
e vencedor. 

Sem nenhuma pretensão ou interes-
se, aprendemos sobre esse povo que 
defende o cuidado para com a limpe-
za e a manutenção do bem público, o 
cumprimento à risca das leis, a ma-
nutenção de valores milenares como 
a honestidade e o comprometimen-

A LÍNGUA JAPONESA E SEUS ENCANTOS
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Edna Tanaka 
Coordenadora de Língua Japonesa

CURSOS EXTRAS



Irma Akamine Hiray, Lilian Guimarães 
de Campos e Valter Barlleta.

No dia 12 de setembro a festa reuniu a 
turma que comemorou 30 anos de forma-
tura. Foram 15 ex-alunos, que comparti-
lharam lembranças com seus familiares e 
convidados, como as professoras Eva Ono 
Yamamoto, Irma Akamine Hiray, Midori 
Katayama Makita  e Teresa Hiroko Ima-
mura Shimofusa.  

avô e tio tenistas, ele é o caçula de 
quatro irmãos (um arquiteto e dois 
judocas e professores como ele). 
É casado há 20 anos com Rosane, 
uma união que lhes trouxe três fi-
lhos: Maurício, Caio e Clara. 

Há uma década ele assumiu as au-
las de judô do Pioneiro, trazendo 
com sua experiência uma renova-
ção para o curso. “Gosto da auto-
nomia que tenho aqui. A tradição 
japonesa e os valores adotados 
pela escola, aliados ao perfil dos 
alunos, fazem com que o trabalho 
seja estimulante”, revela.

a própria escola onde passaram por tantas 
coisas juntos? Foram dois eventos em que 
reviveram momentos agradáveis entre 
amigos.

No dia 15 de agosto aconteceu o reencontro 
dos formandos de 2005, que celebraram 
os dez anos de formatura com um almo-
ço, partidas de futebol e voleibol e, claro, 
muito bate-papo. Participaram 29 ex-alu-
nos, seus acompanhantes e os professores 

resultados em dois mundiais e um 
pan-americano.

Optou pelo curso superior em 
Educação Física, tornando-se pro-
fessor, profissão que exerce com 
orgulho e dedicação desde 1986. 
“O judô é minha vida e esta expe-
riência tem sido maravilhosa. É 
gratificante acompanhar o desen-
volvimento de meus alunos, mui-
tos se tornando companheiros de 
trabalho ou atletas consagrados”, 
comemora. 

O esporte é forte na família. Com 

Alguns amigos que fazemos na escola se-
rão companheiros por toda a vida, mas 
muitos dos relacionamentos dessa fase tão 
marcante se perdem com o tempo. Depois 
da formatura, cada um segue o seu desti-
no. E nos momentos de saudosismo pensa-
mos: “Como estarão nossos colegas?”

Essa nostalgia levou alguns ex-alunos a 
organizarem encontros para matar a sau-
dade. E que lugar poderia ser melhor que 

Como reconhecimento de um tra-
balho exemplar, prestamos uma 
homenagem ao professor de judô 
Roberto Forte Katchborian, apro-
veitando para parabenizá-lo pela 
conquista da Faixa Preta 6° Dan, 
honraria que é uma espécie de con-
sagração como “mestre da arte”.

Inspirado pelo professor Luiz Ca-
talano Calleja, grande nome do 
judô, Roberto entrou para o mun-
do das competições e conquistou 
importantes títulos nacionais. 
Também participou de torneios 
internacionais, com expressivos 

ENCONTROS ESPECIAIS E MUITAS LEMBRANÇAS
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NOTÍCIAS

UMA BELA HISTÓRIA NOS TATAMES



A inspiração de nossa mos-
tra cultural foi o tema 
adotado pela UNESCO, 
que elegeu 2015 como o 

Ano Internacional da Luz. Com o 
apoio e orientações fundamentais da 
equipe pedagógica, os alunos produ-
ziram uma exposição de trabalhos e 
atividades interativas referentes à 
ciência e à tecnologia baseadas na 
luz e nos demais recursos naturais, 
explorando diversas áreas do conhe-
cimento. 

Certamente foram experiências que 
contribuíram para a educação e a 
formação dos estudantes da Edu-
cação Infantil ao Ensino Médio, em 
um processo de construção do conhe-
cimento que envolveu abordagens 
conceituais e intervenções criativas 
e lúdicas, refletidas nos projetos. 

O evento surpreendeu os visitantes 
pelo alto nível de qualidade, pela 
criatividade e, acima de tudo, pela 
demonstração de empenho. Que tal 
dar uma olhadinha na produção por 
meio de algumas imagens?

Infantil III: Vamos brincar 
com as cores?

Atividade teatral com sombras em 
um interativo jogo de descobertas.

MOSTRA CULTURAL PIONEIRO: ANO INTERNACIONAL DA LUZ

Infantil II: 
A luz e suas técnicas 

Experiências sensoriais marcaram 
os trabalhos criados pelas turmas, 
despertando sensações por meio do 

tato, do olfato e da visão.
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CAPA



Infantil I: Animais noturnos 
As crianças estudaram algumas 
particularidades de animais com 
hábitos noturnos e apresentaram 

suas descobertas em forma de belos 
trabalhos manuais.

MOSTRA CULTURAL PIONEIRO: ANO INTERNACIONAL DA LUZ
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1º ano: Luz e cores
 A presença da luz e a ausência 
dela demonstradas por meio de 

experiências como um canhão de 
luz e o Disco de Newton.

2º ano: Animais com 
hábitos noturnos 

As turmas estudaram como a luz 
solar influencia os hábitos de 

alguns animais e produziram um 
cenário interativo de descobertas.

3º ano: Os iluminados
 Os alunos apresentaram a magia, 
o brilho e a alegria que a luz nos 

proporciona, trabalhando com a cor 
e o brilho das estrelas e as sombras.
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CAPA

4º ano: A captura da noite... 
um sentido sobre o mundo

A ausência do sentido visão 
mostrou que “para vermos o 

mundo, precisamos enxergar com 
os olhos de dentro”. 

5º ano: Em defesa 
da Terra e da Lua 
Usando a linguagem de 

programação Scratch, os alunos 
desenvolveram jogos sobre o 

Sistema Solar.

6º ano: 
Experimentos científicos 

Curiosas experiências de ilusão de 
ótica, a construção (e lançamento) 
de foguetes movidos a propulsão e 
o uso de garrafas pet na criação de 

hortas sustentáveis.

6º ano: Paisagem sonora 
Trabalho que exigiu pesquisas de sons e muita criatividade e imaginação 
para produzir imagens sonoras com base em temas como o Egito Antigo 
(6º A), as invenções de Hugo Cabret (6º B) e o tempo das cavernas (6ºC).
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6º ano: 
Tecnologia & leitura 

Animações e jogos criados com 
o aplicativo Scratch, inspirados 
na análise do livro (e do filme 

homônimo) “O Menino e o Espelho”, 
de Fernando Sabino.

7º ano: Mitolojogos 
Jogos criados a partir dos estudos sobre mitologias e o 

caminho dos heróis nas obras “A Odisseia” e “Os Lusíadas”.

7º ano: Harpa laser 
Nas aulas de Música e de 

Tecnologia Educacional, os alunos 
captaram sons na Internet para a 

construção de harpas programadas 
por sensores a laser.

6º ano: 
Mural “Veículo de 

comunicação da História”
Releituras das obras de cinco 

artistas: Joan Miró, Lasar Segall, 
Marc Chagal, Salvador Dalí e 

Tarsila do Amaral. 
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CAPA

7º ano: Plantas 
Usando métodos científicos, os projetos foram desenvolvidos para 

esclarecer dúvidas sobre características dos vegetais.

7º ano: HQ Islã 
Criação de histórias em 

quadrinhos abordando diversos 
aspectos da cultura, da sociedade e 
da arquitetura do Mundo Islâmico.

8º ano: Nosso labirinto 
e perspectiva 

Textos combinatórios criados a partir 
de textos literários labirínticos e do 
trabalho da autora Maurem Kayna 
(“Labirintos Sazonais”) e trabalhos 

de perspectiva frontal e oblíqua 
desenvolvidos ao longo do primeiro 

semestre.

8º ano: Vida saudável
Propostas para uma alimentação saudável associada à pratica de 

atividades físicas, visando combater o sedentarismo, a obesidade e 
demais problemas de saúde.

8º ano: 
O Auto da Compadecida

Apresentação teatral baseada no 
texto “O Auto da Compadecida”, de 

Ariano Suassuna.
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1º ano – Ensino Médio: 
Água e energia

Trabalho coletivo sobre a 
preocupação voltada para o 

consumo racional desses dois bens. 

9º ano: Projetos de Física e Química
Projetos variados desenvolvidos a partir das duas 

disciplinas.

9º ano: A fotografia e 
o cinema na História 

Ensaios fotográficos e vídeos de um minuto, com 
apresentação oral e escrita bilíngue em inglês e espanhol.

9º ano: Jogos geográficos
Jogos criados como base no tema da 
Revolução Industrial pelo mundo.
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CAPA

2º ano – Ensino Médio: Ensaio imagético 
A água foi o fio condutor dos projetos desenvolvidos 

pelas turmas. 

3º ano – Ensino Médio: Instalações 
Resposta à questão “O que eu deixo e o que eu levo do 

Pioneiro?”. A ideia é que os alunos transmitissem o 
resultado da reflexão sobre os anos vividos na escola. 

Período Opcional: 
O mundo animal

Os animais deram vida aos criativos 
projetos das turmas, transformando 
o espaço físico do Período Opcional 
Integral em uma mostra cultural 

temática dentro da própria mostra.
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Praça de alimentação
O evento foi também uma grande 

festa de confraternização que reuniu 
professores, funcionários, alunos 
e familiares, que juntos puderam 

apreciar as comidas e bebidas 
vendidas no espaço gastronômico 

criado especialmente para a ocasião. 
As barracas foram montadas com a 
organização dos pais dos alunos das 
turmas de 9º ano, pais de ex-alunos, 

membros da equipe da escola e 
alunos do Ensino Médio.

PioArt Solidário
A venda de trabalhos manuais e de artesanato confeccionados por 
mães, avós e outros familiares de alunos que participam do projeto 

sociocultural também fez parte dessa festa de conhecimentos.

Alunos premiados
Na abertura do evento foram feitas homenagens 

aos alunos que se destacaram no Concurso 
Canguru de Matemática e no Concurso de Redação.

Livraria
A Sala Nobre Antonio Akama abrigou a feira de livros realizada 

pela livraria Casa de Livros (em parceria com a escola).

Língua Japonesa: Kazaguruma 
Distribuição de cata-ventos artesanais na entrada 

do evento, promovida pelo curso extra de
 Língua Japonesa.
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INICIATIVAS

PROPAD: PROJETO PIONEIRO ANTIDROGAS 

Marisa Costa e Silva   
Assistente de Direção

SOLIDARIEDADE E AÇÕES SOCIAIS
dos pães de batata), o valor da con-
tribuição foi de cerca de R$ 1.300. 
Um ótimo resultado, não?

Além de parabenizar os alunos pelo 
empenho, gostaríamos de agradecer 
imensamente a colaboração dos pais 
e responsáveis, fundamentais para 
essa ação de sucesso!

mentos importantes de sensibiliza-
ção sobre as causas e as consequên-
cias do uso abusivo do álcool.

Todo o processo é analisado durante 
o ano por meio de pesquisas, que nos 
permitem avaliar os resultados, que 
têm sido satisfatórios e promisso-
res. Isso também nos ajuda a aper-
feiçoar a iniciativa a cada ano. 

arrecadar fundos para a iniciativa 
e no Dia das Crianças promoveu a 
venda de 515 kits de lanches “Kibô 
Feliz”, cujo lucro será destinado ao 
projeto. Além disso, parte da renda 
da venda dos pães de batata reali-
zada no dia (61 unidades) também 
será revertida para a iniciativa.

Considerando-se que o lucro por kit 
foi de R$ 2,50 (mais a arrecadação 

quências. O Ensino Médio também 
trabalha assuntos relevantes sobre 
as drogas mais comuns nessa faixa 
etária.

Para dar um exemplo das ativida-
des, neste ano de 2015 promovemos 
alguns encontros dos alunos do En-
sino Médio e dos professores com o 
pessoal do grupo Al Anon (parentes 
e amigos de alcoólicos). Foram mo-

A creditando que para ser 
solidário é necessário o 
altruísmo, valor que deve 
ser ensinado, aperfeiçoado 

e consolidado, promovemos um pro-
jeto de incentivo ao voluntariado e à 
prática de ações sociais. Esse ano a 
iniciativa está a todo vapor, mobili-
zando os alunos em prol de uma cau-
sa muito nobre: ajudar uma entidade 
assistencial que abriga deficientes 
intelectuais, a Sociedade Beneficen-
te Casa da Esperança Kibô-no-Iê.

Foram várias ações. Primeiro eles 
visitaram a instituição para conhe-
cer sua atuação e os residentes, um 
encontro que os inspirou a desen-
volver atividades que possam trazer 
benefícios para essas pessoas tão 
especiais, dando origem ao projeto 
“Oficina de Invenções”.

Recentemente o grupo organizou 
uma ação social em parceria com a 
cantina da escola com o objetivo de 

O Propad é um projeto di-
recionado aos alunos do 
Ensino Fundamental II e 
do Ensino Médio de pre-

venção contra o uso indevido de dro-
gas. Esse projeto se desenvolve de 
forma interdisciplinar e possibilita 
aos alunos múltiplos modos de ex-
pressão.

Nos encontros com os alunos do 
Fundamental II, a equipe 
pedagógica aborda temas 
por meio de diferentes 
linguagens e mídias para 
a interação dos grupos, 
usando recursos como ví-
deos, músicas, reporta-
gens, fotos e outros mate-
riais informativos.

As atividades são focadas 
em reflexões e discussões 
sobre diferentes assuntos, 
como qualidade de vida, 
escolhas, causas e conse-
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MUITO ALÉM DO JARDIM

DOAÇÃO E TROCA DE UNIFORMES

recida dos Santos, os inspetores de 
alunos e os funcionários da limpeza 
e da manutenção. 

Um exemplo de criatividade, traba-
lho em equipe, sustentabilidade e 
responsabilidade social.

Daniela) e Regiane Takitani (mãe 
das alunas Beatriz e Júlia).

O projeto foi idealizado pela coor-
denadora de Ciências Marcia Sacay 
e pelas assistentes de direção Ma-
risa Costa e Silva e Silvia Tuma e 
concretizado graças ao trabalho de 
um grupo especial de colaborado-
res: a encarregada do almoxarifado 
Helena Emiko Mizoguchi Gorgoll, a 
estagiária de ciências Rafaela Apa-

que sobram, devidamente “customi-
zados” com a colaboração das senho-
ras Mie Fukushima (mãe da aluna 

A área de passagem entre o 
pátio da escola e o espaço 
do Período Opcional Inte-
gral está mais bonita. O 

local se transformou em um peque-
no jardim para o cultivo de plantas e 
até mesmo alguns temperos e ervas, 
tudo projetado com o uso de mate-
riais recicláveis e de baixo custo. 

Devido ao grande número 
de uniformes esquecidos 
e não retirados, a escola 
organiza uma campanha 

de troca de uniformes e doação de 
roupas. Em geral acontecem três 
vezes ao ano: no 1º semestre, no 2º 
semestre e na matrícula.

Os uniformes identificados são en-
tregues aos alunos ou colocados no 
setor de “achados e perdidos”. Os 
que não têm nome ficam durante 
uma semana em uma banca e dispo-
nibilizados para troca por uma rou-
pa em bom estado. 

Posteriormente, as roupas arreca-
dadas são doadas para entidades as-
sistenciais, bem como os uniformes 



INFANTIL I: CIA DOS BICHOS INFANTIL II: JARDIM BOTÂNICO

4º ANO: CAMINHO DO MAR4º ANO: FUNDAÇÃO DORINA NOWILL 
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ESTUDO DO MEIO 

VIVENCIAR CONTEÚDOS, OUTRA FORMA DE APRENDER

SAÍDAS DE ESTUDO DO MEIO EM 2015

Luciana Vannucci Maneschi 
Coordenadora de Estudo do Meio

3º ANO: SALESÓPOLIS

INFANTIL III: CIDADE DO LIVRO

1º ANO: ZOOLÓGICO 2º ANO: TOCA DA RAPOSA 

cos e sociais, promove um aprendi-
zado significativo e em geral produz 
mudanças na forma como o aluno 
passa a ver o mundo.

Em 2015 realizamos diversos estu-
dos fora da sala de aula, desde ati-
vidades culturais (como visitas a 
museus, exposições e peças teatrais) 
até viagens com vários dias de dura-
ção, para todas as turmas, do Infan-
til ao Ensino Médio.

O Estudo do Meio é a manei-
ra prática de proporcionar 
aos alunos a vivência ne-
cessária para uma melhor 

assimilação dos conteúdos apresen-
tados em sala de aula. São situações 
que colaboram para a integração e 
a cooperação entre os estudantes e 
professores. 

Essa forma de estudo, com ativi-
dades interdisciplinares em que os 
alunos trabalham fatores pedagógi-

INFANTIL III E 2° ANO: MUSICAL 
“OS DIREITOS DA CRIANÇA” 



6º ANO: RANCHO PAUMAR
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5º ANO: FAZENDA DE CAFÉ 
NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

8º ANO: PETAR
8º ANO: MUSEU 

DA LÍNGUA PORTUGUESA

9º ANO: IMERSÃO NO INGLÊS

ENSINO MÉDIO - 1º ANO: 
CENTRO DE SÃO PAULO

9º ANO: PARATY

7º ANO: CONVERSA COM PROFESSOR 
MAMEDE MUSTAFA JAROUCHE (USP)

7º ANO: ILHA DO CARDOSO

ENSINO MÉDIO - 1º E 2º ANOS: 
FLORESTA IPANEMA

ENSINO MÉDIO: FEIRA DAS 
PROFISSÕES DA USP

9º ANO: EXPOSIÇÃO SOBRE A 
BOMBA EM HIROSHIMA 
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EX-ALUNOS

A PIONEIRA

LONGE DE CASA: 
TRÊS HISTÓRIAS EMOCIONANTES

Em uma mesma turma de formandos do Pioneiro (2012), destacamos o destino de três alunos que 
conquistaram a oportunidade de estudar em conceituadas instituições de ensino norte-americanas, 
conhecendo outras culturas, aperfeiçoando o idioma e desenvolvendo a independência. Vamos con-
ferir essas experiências? 

das pessoas sobre o país. “O povo bra-
sileiro tem que parar de criticar o país 
e começar a agir”, declara. 

Sobre os anos que estudou no Pioneiro 
conclui: “Quanto mais penso a respeito 
dos anos em que estudei no Pioneiro, 
mais me identifico com o que apren-
di ali. As raízes são fortes em valores 
como solidariedade, respeito e cumpli-
cidade. Meus melhores amigos vieram 
da escola. O Pioneiro cria uma família 
que você carrega eternamente no seu 
coração aonde quer que você vá!”

ferente de pensar e a possibilidade de 
trabalhar em algo que eu criei e acre-
dito”, confessa. E com orgulho acres-
centa que faz parte da primeira turma 
da primeira escola dos EUA a oferecer 
diplomas em empreendedorismo. 

Conta que ainda está se adaptando 
às diferenças culturais e que a atual 
escola é puxada, ainda mais com trei-
nos e jogos praticamente todos os dias. 
Animada com a nova vida nos EUA, 
não descarta a ideia de voltar ao Bra-
sil para tentar mudar a mentalidade 

A primeira a partir para os 
Estados Unidos foi Ga-
briela Mayumi Kuroda, 
que conseguiu seu espaço 

de uma forma um pouco diferente do 
tradicional:a oportunidade veio por 
meio de uma bolsa de estudos inte-
gral conquistada por meio do softbol, 
esporte que ela praticava no seu clube 
GECEBS (no Brasil). 

No 3° ano do Ensino Médio ela já sabia 
que estudaria fora do país, mas ainda 
não havia se decidido por uma carrei-
ra. Cogitava a possiblidade de cursar 
Engenharia de Produção ou Ambien-
tal, mas sem muita certeza. Assim foi 
para o Northwest Florida State Colle-
ge, onde obteve um diploma que é um 
meio termo entre o Ensino Médio e o 
bacharelado. 

A princípio se registrou em aulas de 
engenharia, mas logo solicitou a tro-
ca de curso para administração e ne-
gócios. “Nessas instituições você pode 
mudar de curso a qualquer hora, pois 
o diploma é geral e o processo de mu-
dança não é burocrático”, explica. Fi-
cou lá por um ano e meio e depois se 
transferiu para a Drexel University, 
na Filadélfia, onde cursa Empreende-
dorismo e Inovação desde janeiro des-
te ano. 

“Ao ouvir sobre meu curso pela pri-
meira vez, não sabia de fato o que era 
empreendedorismo, mas depois me 
apaixonei totalmente com o estilo di-
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TECNOLOGIA EM MINNESOTA

JORNALISMO NA VIRGÍNIA

mesmo tempo de melhorar a vida so-
cial. Por conta da minha deficiência, 
sempre tive uma barreira interna. 
Mas lá descobri que podia ter uma 
vida muito perto do normal”, conclui.

nha formação e ainda são meus orien-
tadores e meus conselheiros. Tenho um 
carinho muito grande por eles. E as 
amizades que eu construí lá duram até 
hoje”, conclui.

No segundo ano do curso, Lucas está 
muito motivado. “A sensação da pri-
meira aula é algo indescritível. É uma 
vitória pessoal enorme. Honestamente 
não sabia o que esperar, mas hoje per-
cebo que foi uma escolha excelente. A 
universidade é espetacular e o curso é 
sensacional”, revela. 

Ele faz questão de ressaltar que suas 
realizações são fruto do apoio dos pais 
e agradece a formação que recebeu 
no Pioneiro. “O Pioneiro me formou e 
contribuiu para a construção do meu 
caráter. Lá conheci pessoas que me 
ajudaram de maneiras que nem elas 
imaginam”.

Ainda sobre a escola: “Acredito que a 
formação do aluno vai além da parte 
acadêmica e o Pioneiro me mostrou a 
necessidade de estudar muito, mas ao 

confiante e acredita que os professores 
dão o suporte necessário. 

A escolha profissional foi uma surpresa. 
Sempre se destacou em matemática e 
pensava que escolheria algo relacionado 
à área. Foi só no segundo ano do Ensi-
no Médio que se decidiu pelo jornalismo. 
“Achava que gostar de ler e escrever fos-
se apenas um hobbie. Mas as aulas de 
português e de redação me encantaram”, 
revela.

Sobre seu preparo para o vestibular, ela 
pondera que o último ano foi difícil e que 
a pressão era grande. Mas superou com 
tranquilidade, pois seu preparo acadê-
mico para a prova começou muito antes, 
ainda no Ensino Fundamental. “Sempre 
me dediquei, pois sabia que a base que 
construímos durante toda a vida escolar 
é que determinaria o nosso sucesso. Não 
conseguimos aprender tudo só nos três 
anos do Ensino Médio”.

Thaís vê o Pioneiro como parte da famí-
lia. “Os professores participaram da mi-

L ucas Gil Nadolskis também 
decidiu desde cedo que se-
guiria os estudos nos Esta-
dos Unidos. Nem chegou a 

se preparar para os vestibulares do 
Brasil e hoje comemora sua entrada 
na Universidade de Minnesota, onde 
cursa Ciência da Computação. Foi 
aceito em outras cinco instituições 
(as universidades de Wisconsin, Mi-
chigan, North Florida e Arizona e o 
Florida Institute of Technology).

“Sempre quis trabalhar com tecno-
logia, parte por incentivo do meu pai 
e parte pelas dificuldades que en-
contrei na minha trajetória acadê-
mica. Assim, decidi que buscaria na 
computação formas para melhorar 
a acessibilidade nos estudos para 
alunos com deficiência”, conta. Ex-
plicando: Lucas é deficiente visual. 

T haís Akamine Hiray op-
tou pelo jornalismo e está 
no terceiro ano do curso na 
Universidade Metodista de 

São Paulo. Mas uma oportunidade de 
intercâmbio a levou para o Ferrum 
College (na Virgínia), onde cursará 
um semestre, graças a uma bolsa de 
estudos que conquistou em um pro-
cesso seletivo que envolveu as duas 
instituições. Ela escolheu matérias 
relacionadas ao jornalismo para fazer 
depois a correspondência com o curso 
no Brasil.

“Estou me acostumando a essa nova 
vida. Moro com duas outras estudan-
tes e tenho que fazer minha comida, 
lavar a louça, a roupa e até o banhei-
ro. Aqui sou totalmente independen-
te”, confessa. “A comida é a única 
coisa de difícil adaptação. Os ameri-
canos comem muita massa, pão, ham-
búrguer... e tudo é frito”, desabafa.

Ela conta que as aulas são incríveis e 
que tem que estudar muito mas está 



OPINIÃO

também por estar ligado à área da 
saúde. “No Pioneiro tive o acompa-
nhamento de neuropsicólogas para 
ajudar na escolha da carreira. Não 
foi o que determinou a minha deci-
são, mas acredito que tenha ajuda-
do a refletir melhor”, revela.

Lembranças da escola? “O Pioneiro 
me ajudou a crescer como pessoa, 
pois é uma escola preocupada não 
somente com os estudos, mas tam-
bém com a saúde e o bem-estar. O 
relacionamento com os professores 
era ótimo, principalmente no Ensi-
no Médio. Com turmas pequenas, 
eles conheciam bem cada aluno. O 
mesmo acontecia entre os amigos. 
Criamos vínculos fortes. Destaco 
ainda os trabalhos coletivos, que 
sinto ter ajudado na minha forma-
ção pessoal, pois nos leva a tratar 
de discussões, imprevistos e pla-
nejamentos, muitas coisas que po-
dem ser aplicadas na vida pessoal 
e na faculdade”.

N     o primeiro ano do curso 
de Nutrição da Faculda-
de de Saúde Pública da 
USP, a ex-aluna Larissa 

Harumi Kogima conta como enca-
rou o processo seletivo. “Meu pre-
paro foi feito durante todo o Ensi-
no Médio, com maior intensidade 
no terceiro ano. Eu estudava bas-
tante em casa, mas tive também 
grande contribuição da escola, pois 
o que aprendi nas aulas apliquei 
em meus estudos para os vestibu-
lares. Além disso, os plantões de 
revisão ajudavam a rever matérias 
e a forçar um maior tempo de estu-
do, fatores que, acredito, contribu-
íram para o meu desempenho nas 
provas”. Larissa também foi clas-
sificada na Unicamp e na Unifesp. 

Tentada a estudar Gastronomia, 
chegou a considerar os cursos de 
Administração ou Engenharia de 
Alimentos, mas optou por Nutri-
ção por este ter uma relação com 
a sua área de interesse original e 

“   lha, mas está muito motivado e feliz 
com a nova experiência.

Sobre o Pioneiro declara: “Um di-
ferencial do Pioneiro é que lá cada 
um tem sua identidade respeitada 
e seus pontos fortes estimulados, 
permitindo que nos destaquemos a 
nossa própria maneira. Desenvol-
vi muito além das atividades esco-
lares, como o aperfeiçoamento da 
minha fala em público e a eficácia 
de meu trabalho em grupo. O foco 
em atividades físicas da escola tam-
bém me levou a gostar de praticar 
esportes e a mexer o corpo. Conhe-
ci pessoas incríveis na escola, ami-
zades que levarei para a vida toda. 
Quanto aos professores, posso dizer 
que se tornaram meus amigos e só 
tenho a agradecer-lhes por me guia-
rem até aqui”.

em casa sempre foi constante”. Essa 
declaração ilustra bem a decisão 
do ex-aluno Gabriel Hideki Izuka 
Moraes pelo curso de Biologia na 
Universidade Estadual Paulista 
(UNESP - Rio Claro).

Aprovado tam-
bém na Unirio 
e na UFRGS, 
Gabriel engros-
sa o time dos 
ex-alunos que 
conseguiram va-
gas em impor-
tantes universi-
dades públicas 
brasileiras. No 
primeiro ano 
do curso, ainda 
acha cedo para 
avaliar sua esco-

Adoro animais e tudo o que 
se refere a lidar e cuidar 
deles. Não importa o tipo, 
todos me fascinam e têm 

meu respeito. A presença de pelo 
menos um bichinho de estimação 
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GABRIEL E LARISSA SÃO FORMANDOS DA TURMA DE 2014. 
NÃO FIZERAM CURSOS PREPARATÓRIOS PARA O VESTIBULAR E 
FORAM APROVADOS EM DIVERSAS UNIVERSIDADES PUBLICAS. 
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Álvaro Vieira Neto
Coordenador do Ensino Médio

ENSINO MÉDIO

REFLEXÃO E AUTOCONHECIMENTO NA ESCOLHA DA PROFISSÃO
relações socialmente significativas.

Acreditando nas características 
pessoais desenvolvidas a partir de 
valores construídos socialmente, 
propomos auxílio para a escolha pro-
fissional criando oportunidades para 
o adolescente pensar sobre si, sobre 
as suas escolhas e sobre as opções 
profissionais disponíveis nesse mo-
mento social.

ção social e as atividades profissio-
nais que elegemos interagem conosco 
constantemente. Essa escolha mobi-
liza conflitos e ansiedades e ocorre 
em um período de transformações 
físicas e emocionais: a adolescência. 

É a partir desse paradigma que pro-
pomos um Programa de Orientação 
Profissional Clínico, criando um es-
paço de reflexão para que os interes-
ses pessoais e as pressões sociais e 
econômicas sejam discutidos, possi-
bilitando a construção de um pensa-
mento crítico a respeito da própria 
escolha. Essa técnica se opõe às es-
tratégias psicométricas baseadas em 
características inatas. 

Esse trabalho tem como objetivo 
criar, junto ao adolescente, um pro-
cesso de escolha discriminando a 
fantasia, a idealização e a realidade, 
desconstruindo padrões sociais es-
tereotipados e buscando autoconsci-
ência. Nas trocas de informações, o 
programa busca o confronto dos me-
dos, das fantasias, das idealizações, 
reafirmando o papel construtor das 

A escolha de uma profissão 
pode ser um processo bas-
tante difícil para os jovens 
e é nesta etapa que os alu-

nos do Ensino Médio precisam de au-
xílio e orientação.

Apesar de estarem mais maduros em 
relação à fase anterior, eles perdem 
o sono na hora de escolher um curso 
ou definir a carreira que pretendem 
seguir. A tensão impera nesse mo-
mento. No processo, todos ficam na 
expectativa: a comunidade, a escola 
e principalmente o próprio jovem. 
Realmente não é uma tarefa fácil! 

É importante conversar com os fami-
liares e com pessoas próximas, mas 
também é fundamental desenvolver 
o autoconhecimento. E para esse úl-
timo quesito, o Centro Educacional 
Pioneiro realiza um trabalho essen-
cial, focado no processo da escolha 
profissional em parceria com um ins-
tituto de neuropsicologia.

O trabalho que escolhemos define 
nossos papéis e cria meios de inser-




