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Professoras educação InfantIl 
e 1º ano ensIno fundamental

semPre uma alegrIa que contagIa, uma felIcIdade sem lImItes!!!

Como é bom ser criança...
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Outubro é o mês delas. Mês de comemorarmos a ingenuidade, a pureza, a alegria e o sorriso espontâneo.
Os alunos da Educação Infantil e 1º Ano do Ensino Fundamental ganharam uma semana todinha só deles, recheada 
de muita diversão.
Entre as diversas atividades, tivemos piquenique, chute ao gol, sessão cinema, sendo que cada um trouxe o seu 
pijama e travesseiro e ainda “curtiram” uma pipoquinha! Que delícia! 
A originalidade rolou solta na brincadeira do Cabelo Maluco, sendo um penteado mais diferente do que o outro. E 
até uma Balada aconteceu. A criançada, vestida com suas fantasias de seus personagens prediletos, dançou até se 
acabar, ao som das músicas do momento.
Para fechar a semana com chave de ouro, eles foram ao Buffet Arrelia Rock, no Tatuapé, um local que eles adoram, 
muito agradável e repleto de brinquedos e ainda comeram um lanchinho delicioso. 
Ser criança é isso: é poder viver intensamente a alegria de cada momento. Parabéns!!! •
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Maternal e Infantil I
Visitaram a Bichomania, uma 
deliciosa fazendinha, localizada 
em Cotia. Lá, entraram em contato 
com a natureza, com os animais, 
fizeram um gostoso passeio de 
charrete, experimentaram, no 
almoço, uma comidinha típica de 
fazenda, chegaram bem pertinho dos 
bichos, alimentando vacas, lhamas, 
coelhos e muito mais. Além disso, 
um delicioso pãozinho caseiro foi 
preparado pelos nossos pequenos 
mestres cucas.

Professoras do ensIno InfantIl 
e 1º ano do ensIno fundamental

Passear é sempre bom,
na comPanhIa dos amIgos é melhor aInda...

1º Ano
Visitaram a Cidade do Livro. Uma 
divertida aventura no mundo da 
escrita. Os alunos assistiram um 
teatro sobre a Horta Vertical e 
encontraram diversos personagens. 
O Senhor Prefeito, a Dona Tracinha 
e a Árvore Falante divertiram as 
crianças e através das suas histórias 
soltaram a imaginação da garotada 
estimulando, assim, a leitura e a 
escrita de nossos pequenos.

Nossos alunos, de forma lúdica e 
prazerosa, vão encerrando o ano 
letivo com as amizades fortalecidas, 
com muitos conhecimentos 
adquiridos e com novas vivências. 
Ser criança é bom demais!!! •

Infantil II
Fizeram uma maravilhosa visita ao 
Sítio do Picapau Amarelo, localizado 
em Mairiporã. Um mundo de 
fantasias tão pertinho de nós! Foi 
indescritível a sensação de entrar 
no verdadeiro sítio das histórias 
de Monteiro Lobato. Dona Benta 
contou suas famosas histórias, 
tio Barnabé nos ensinou a caçar. 
Encontramos, também, o Saci com 
sua “peneira de cruzeta”. A Dona 
Aranha nos apresentou o Reino 
das Águas Claras e o Visconde nos 
mostrou diversas curiosidades 
fantásticas em seu laboratório. Os 
mais corajosos enfrentaram o escuro 
labirinto do Minotauro e visitaram 
a caverna da Cuca, com suas poções 
em seu caldeirão. Enfim, passar o 
dia permeado de atividades e na 
companhia da meiga Narizinho, do 
aventureiro Pedrinho e da falante 
boneca Emília foi demais! Ah! Não 
podemos esquecer os deliciosos 
bolinhos de chuva da tia Nastácia, 
que são de dar água na boca.

Nesse último bimestre, os alunos 
da Educação Infantil e 1º Ano do 
Ensino Fundamental tiveram uma 
temporada recheada de atividades.
Além da finalização da Semana 
da Criança no Buffet Arrelia Rock, 
onde todas as séries puderam 
participar e se divertir para valer, 
cada uma realizou um passeio, 
complementando os projetos 
trabalhados em sala de aula.
A seguir, as atividades:
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Circuito de 
brincadeiras 
InfantIl I

No dia 18 de outubro, através do projeto “Tudo de 
Bom”, as crianças do Infantil I e seus familiares 
tiveram a oportunidade de se divertirem com 
brincadeiras que conhecemos muito bem: pega-
pega, adoleta, bambolê, ciranda e muito mais... 
Essa atividade proporcionou a todos muita alegria 
e diversão e fez com que os adultos voltassem 
ao tempo de infância e se lembrassem dessas 
divertidas brincadeiras que eram “Tudo de Bom”. •

educação InfantIl
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Inicialmente, listamos alguns itens que 
gostaríamos que a escola a ser escolhida 
possuísse e melhor atendesse nossas ex-
pectativas. Já conhecíamos outros colé-
gios, então decidimos iniciar o “processo 
seletivo” pelo SION. Só que pela recepção 
que tivemos, pela infraestrutura e meto-
dologia de ensino que nos apresentaram, 
de pronto superou nossas expectativas, 
fazendo com que desistíssemos de visitar 
outras escolas.
O processo de adaptação para os novos 
alunos do SION é excelente. Imagináva-
mos que nosso filho jamais iria se adaptar, 
pelo comportamento apresentado nos 
primeiros dias. Porém, com toda paci-
ência, carinho e dedicação, em especial 
da Professora Priscilla, nosso filho se 
adaptou muito bem. Ele adora a escola e 
usufrui de todas as atividades que lhes 
são proporcionadas.
A decisão de colocar o Bruno no SION 
não foi por necessidade, mas sim para 
aprimorar seu desenvolvimento, princi-
palmente, no campo social para que inte-
ragisse com crianças de sua faixa etária. 
É de suma importância o convívio com 
outras pessoas e em outros ambientes 
para a formação do caráter e disciplina.
O papel do SION no processo de educação 
de nosso filho mostra-se muito importan-
te e eficaz, pois, em tão pouco tempo, a 
maneira com que o Bruno se comporta 
e desenvolve-se, nos surpreende diaria-
mente.
Temos absoluta certeza da importância 
dessa escola para esta fase vivida pelo 
nosso filho e nós, como pais, estamos 
muito satisfeitos com tudo que o SION 
nos proporciona.

Marcelo Carruba

Por que 
o Sion?
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No dia 9 de setembro, os alunos dos 2os anos, do Fundamental I, 
participaram do Projeto Dedinho Verde, no Viveiro Sabor de Fazenda.
A atividade teve como objetivo mostrar para as crianças a importância 
do plantio e da preservação do verde, nas grandes cidades.
Eles aprenderam, de uma maneira lúdica, quem são os amigos e os 
inimigos da natureza, reciclaram o lixo, conheceram as várias formas de 
reprodução das plantas, pegaram na mão minhocas, piolhos de cobra e 
lagartas, além de plantarem um lindo trevo de quatro folhas.
E para finalizar, saborearam um delicioso lanche! A torradinha, feita 
com as ervas retiradas do próprio viveiro, foi o destaque do momento.
Eles amaram a atividade e ficaram com um gostinho de quero mais!!! •

Professoras fernanda e marcIa

Visita ao Viveiro
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Com uma proposta inovadora e divi-
dido em quatro grandes seções: Uni-
verso, Vida, Engenho e Sociedade – o 
Catavento Cultural e Educacional 
conquistou nossas crianças com 
um formato de museu totalmente 
diferente do convencional. Nossos 
alunos vivenciaram experiências 
inesquecíveis; desde a participa-

ção na gravação de um telejornal, 
ao teste de eletromagnetismo, que 
demonstrou as forças invisíveis da 
natureza.
Na atividade, eles aprenderam um 
pouco mais sobre os órgãos do corpo 
humano, a vida nos oceanos, os 
aquários marinhos e as aves brasilei-
ras. Uma manhã proveitosa, que nos 

deixou curiosos para conhecermos as 
demais atrações do espaço cultural.
Localizado na Praça Cívica Ulisses 
Guimarães, s/n, próximo ao terminal 
Dom Pedro, o Museu é uma impor-
tante ferramenta complementar 
para a grade curricular dos alunos, 
enaltecendo, ainda mais, as aulas de 
Ciências. •

Museu Catavento: 
uma aventura sobre a vida Professoras camIlla, elaIne e Isabel
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Nesse 3o bimestre, os alunos dos períodos Integral 
e Intermediário, do Ensino Fundamental I, 
realizaram o Projeto Água: a gota da vida.  
O nosso objetivo foi conscientizá-los 
sobre o atual problema que estamos 
enfrentando: o baixo índice pluviométrico,  
no Sistema Cantareira.
Após trabalharmos com a música “De gotinha 
em gotinha”, do grupo Palavra Cantada, 
organizamos uma roda de conversa com 
os alunos, para que eles apontassem os 
melhores meios de racionamento em 
relação ao consumo de água, em nosso 
cotidiano. Registraram, através de 
desenhos, a situação atual das represas 
e imaginaram como seria o futuro 
sem a água. Logo depois, em grupo, 
confeccionaram um super-herói, o 
SUPER GOTA!
Esperamos que, através 
desse projeto, as crianças 
se conscientizem sobre a 
importância da água para a 
vida dos seres humanos, para 
os animais e vegetais, e que 
nossos alunos saibam utilizá-
la sem desperdícios, não 
poluindo-a. E que todo esse 
aprendizado recebido possa 
ser transferido para o seu 
meio social. •

Professoras tahInara e auxIlIar adrIana

Integral e IntermedIárIo 
do ensIno fundamental I

Projeto 
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Circuito de 
Arremessos de 
Basquetebol
4os e 5os anos

KátIa fonseca 
(Coordenadora de Educação Física)

Os alunos dos 4os e 5os anos aprendem, durante o 
ano letivo, diversos jogos pré-desportivos. Tais 
atividades têm como objetivo prepará-los para os 
esportes que fazem parte do conteúdo de Educação 
Física, no Fundamental II. A fim de incentivá-
los na prática do basquetebol realizamos, no 
dia 23 de agosto, o “circuito de arremessos 
de Basquetebol”. O desafio constituiu-se em 
arremessar a bola à cesta, em várias posições da 
quadra e de diferentes formas. 
Contamos com a participação dos familiares, que 
mostraram suas habilidades junto aos alunos. Foi 
uma manhã alegre e divertida que, sem dúvida, 
contribuirá para a formação e integração de nossos 
estudantes. Parabéns a todos os participantes! •
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A Igreja Católica tem por tradição celebrar em setembro, 
de maneira especial, a Bíblia. A intenção é reavivar nossa 
relação com as Sagradas Escrituras, fonte de fé e inspiração.
Em todas as religiões, a Palavra de Deus, que se manifestou 
de diferentes formas, ao longo da história dos povos, está para 
nos iluminar, nos conduzir e nos orientar. Ela é luz para os 
nossos caminhos, a alegria e esperança para os nossos dias!
Cada tradição religiosa tem o seu livro sagrado, organizado 
de formas diferentes. A Torá é o livro sagrado do judaísmo, 
o Alcorão, do islamismo, os cristãos católicos e os cristãos 
evangélicos leem a Bíblia, com algumas diferenças entre 
elas. Há ainda, outros textos sagrados de outras religiões, 
como o livro dos Vedas, do hinduísmo. 
A partir dessa perspectiva, os alunos do Ensino Fundamental I 
vivenciaram, ao longo do mês de setembro, experiências 
nas quais tiveram contato com os livros sagrados de 
algumas religiões e refletiram sobre alguns textos bíblicos, 
relacionando-os com a vida.
Num gesto simbólico, eles plantaram, em um dos jardins de 
nossa escola, uma rosa branca. Desse modo, expressaram o 
desejo de que, no dia a dia, a Palavra de Deus possa brotar 
e crescer em seus corações, assim como nasce, em solo 
fértil, uma semente.
Esse mesmo ato representou também, para todos os alunos 
e professoras, um momento para rezar e pedir pela natureza 
e pelo meio ambiente, e em especial, pelas mudanças 
climáticas, sobre as quais o nosso planeta vem sofrendo.
No dia 21 de setembro, as escolas de SION foram convidadas 
a unirem-se à ONU (Organização das Nações Unidas), por 
intermédio da Unanima1, no movimento de oração pelas 
mudanças climáticas. Essa data, em âmbito mundial, foi 
marcada, através de gestos ecumênicos, por manifestações 
pacíficas para trazer consciência para a população mundial 
e sustentabilidade ao nosso planeta.
Desse modo, nossos alunos celebraram duas datas especiais 
e temos a convicção de que uma atitude simples, porém, 
significativa pode marcar a vida de cada um deles. •
1 Unanima: organização não governamental, voltada para 

ações a favor da criança, das mulheres e dos excluídos e 
que atua em âmbito mundial.

Setembro,
mês da Bíblia
“uma PalaVra sobre a PalaVra!”

equIPe PedagógIca do ensIno fundamental I

novembro • 2014



Os alunos dos 8os A e B, do Ensino 
Fundamental II, desenvolveram uma 
pesquisa, através de reproduções 
em maquetes e audiovisuais, sobre 
as principais fontes de energia 
renováveis que dispomos em nosso 
planeta. Eles foram dedicados e 
surpreenderam-nos com capricho e 
criatividade durante a construção 
e apresentação de seus trabalhos, 
inclusive, utilizaram-se de efeitos 
especiais para demonstrar a geração 
de energia pesquisada. 

A seguir, como foi apresentada a 
atividade sobre as fontes de energia:

•	 Eólica: demonstração a partir dos 
cataventos;

•	 Nuclear: com a simulação da fissão 
do urânio, através da imersão do 
gelo seco nos geradores de energia;

•	 Solar: com a representação da 
iluminação de casas e ruas; 

•	 Termelétrica: a partir da 
biomassa, possibilitando com a 
maquete a visualização de todo 

o processo que envolve essa 
produção de energia; 

•	 Hidrelétricas: possibilitando aos 
espectadores, uma visualização 
desde o represamento da água até a 
geração das turbinas, resultando na 
produção de energia elétrica para a 
iluminação de uma vila.

O objetivo foi o de aprofundar o 
conteúdo aprendido em sala de aula 
e a sua real importância para o nosso 
futuro energético e ambiental do 
nosso país. •

Professora márcIa c. teotonIo

Fontes de 
energia
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 Falar da minha época de SION, não são apenas 
lembranças da escola, dos amigos, dos professores...  
É lembrar de que tudo ali começou. Alguém pode 
perguntar assim: como começar, se eu já estava na 7a série?
Sou espanhola e cheguei ao Brasil, em outubro de 1981. Meus tios escolheram essa escola para mim, pois a 
maioria dos meus primos estudou no SION. E sobre meus tios, vale a pena lembrar que eles, por muitas vezes, 
ajudaram a Irmã Dina a levar os instrumentos, da sua querida e competente Fanfarra, para as apresentações. 
Ingressei no SION, em fevereiro de 1982, sem conhecer ninguém, sem falar e nem escrever a língua portuguesa. 
Foi um momento muito marcante. Lembro-me que no primeiro dia de aula, a diretora D. Margarida, junto com 
as Irmãs, reuniram todos os alunos no salão e fizeram a apresentação... Senti muita vergonha! Mas, com o 
passar do tempo, pude ver como fui Acolhida!
Logo, os professores trataram de escolher “os colegas” (verdadeiros anjos!!) para me ajudar. Afinal de contas, 
todos já tinham seus grupos de amizades formados.
Nesse momento, surgiu a minha melhor amiga, a Luiza, pois com ela aprendi o verdadeiro sentido da amizade, 
de ajudar o próximo e sem esperar nada em troca.
Estudei nessa escola até 1986 (3º ano do magistério) e me orgulho muito dessa turma, pois eu, a Cláudia 
(atualmente a Diretora) e a Valéria (Professora de Dança) estudávamos na mesma sala. Nessa época prestei 
vestibular e entrei em 2 faculdades (FMU, Mackenzie).
Com muita leitura, aprendi a amar a Língua Portuguesa. A nossa professora Neide (saudades eternas!!), uma 
apaixonada pela Literatura, foi uma das responsáveis pela minha dedicação de querer, a cada dia, saber falar 
a língua corretamente e escrever o mais correto possível. Hoje, me considero uma pessoa até “chata”, daquelas 
que leem todas as placas, anúncios, não só ler por ler, mas sim, olhando se não há erros de português e isso 
chega a ser um grande defeito. 
Quando fui para o mercado de trabalho, percebi novamente, o meu grande diferencial. Sempre estava à frente 
dos outros candidatos; pelo raciocínio lógico e rápido, tudo isso, em virtude da base que obtive nessa escola. 
Aprendi valores, como o respeito pelo próximo, a solidariedade e muita educação.
Sou contadora há 23 anos e proprietária de uma empresa de Contabilidade, na Vila Maria.
Quanto à escolha da escola para as minhas filhas, nunca tive dúvida. A mais velha, a Carol, hoje com 16 anos, 
cursa a segunda série, do Ensino Médio, e estuda no SION, desde o primeiro ano. A mesma coisa se repetiu com 
a minha filha mais nova, a Maria Luiza (Malu), hoje com 7 anos, que cursa o primeiro ano, do Fundamental I. O 
que mais me encanta nessa escola é a relação escola e família, a importância da religião e a oração no dia a dia.
O SION, além de ser uma escola tradicional, leva muito em conta o cuidado com o ser humano na sua essência. 
Prepara o aluno para o mundo, ensinando-o a superar as suas dificuldades, sem passar por cima do outro. 
Hoje, vivemos num mundo em que “salve-se quem puder”. Um mundo todo informatizado, onde a maioria das 
escolas, já informatizadas, acabam perdendo os seus valores, principalmente, o contato entre professor e aluno. 
Sendo assim, o SION fez parte da minha vida e continua fazendo, através das minhas filhas; os meus grandes 
tesouros... Agradeço todo o carinho e que Deus possa iluminar todos os dias essa escola, todos os professores, os 
alunos e muita sabedoria para a Diretora Claudia, que é uma pessoa marcante na minha vida, e que continue 
conduzindo essa escola sempre com muito AMOR e SERENIDADE.•

[De pai e/ou mãe

para filho]

obdulIa PIñeIro costoya ( dulIa)

ex-alunos que hoje têm  
seus filhos no sIon
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Já dizia a cantora e compositora Rita 
Lee, em sua música “Saúde”, sucesso 
dos anos 80 (vale a pena conhecer 
a letra), “ter saúde é a melhor forma 
de alcançarmos a longevidade com 
alegria, disposição e equilíbrio 
emocional”. Mas como fazer? Sem 
dúvida, os ingredientes como uma 
alimentação saudável e atividades 
físicas não podem faltar nessa 
receita. É muito importante, desde 
pequeninos, oferecermos aos nossos 
filhos a oportunidade de conhecer 
e praticar diversas modalidades 
esportivas, a fim de levarem consigo 
esse hábito para o resto de suas 
vidas. Nas aulas de Educação Física, 
trabalhamos nossos alunos nesse 
sentido. A escola oferece também, 
através da Escola de Esportes/ 
Treinamento Esportivo, boas 
opções para a prática esportiva. 

Bons motivos para seu filho (a) 
praticar esporte:

•	 Ajuda a desenvolver as habilidades 
motoras naturais (velocidade, 
força, agilidade, coordenação, 
flexibilidade, resistência e ritmo).

•	 Estimula as capacidades 
cognitivas (raciocínio, memória, 
planejamento e resolução de 
problemas).

•	 Trabalha o equilíbrio emocional 
preparando-o para a vitória e para 
a derrota.

•	 Ensina a trabalhar em equipe, 
mostrando a importância de 
partilhar.

•	 Reforça o valor da cooperação. •

“Quero mais saúde”
e quem não quer?

escola de esPortes/ 
treInamento esPortIVo
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Vanessa 
de Souza Santos

Conheça as modalidades e os professores responsáveis: 

Ballet FutsalDança Judô Natação Tênis Vôlei

Bruno 
Erreria C. de Souza

Bruno  
Costa de Lima

Caio Cesar  
Cordeiro de Freitas

Gabriel Augusto  
L. dos Santos (auxiliar)

Luis 
Z. Veloso

Magali 
A. de O. Torres

Marcos Filipe 
Dias Vieira

Priscila 
Gonçalves

Rodrigo Francisco
C. Jimenes (auxiliar)

Sérgio Ricardo 
de Almeida

Tainá 
Bichler Guido
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equIPe PedagógIca geral
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Por mais um ano, tivemos a oportunidade de celebrar o 
Dia do Professor. Prestigiar e agradecer ao profissional 
que, juntamente com o aluno, dá vida a uma escola.
Este ano, de modo especial, unimos professores e ex-
alunos numa comemoração festiva, alegre e com muita 
música. 
Recebemos a visita de três irmãos, ex-alunos, que com 
muito carinho, retornaram à escola para agradecer e 
homenagear seus ex-professores e todo o corpo docente, 
num gesto de reconhecimento de que o SION e seus 
profissionais colaboraram para que fossem: “Ontem... 
alunos. Hoje... homens de bem”, palavras dos ex-alunos.
João Paulo, acompanhando seus irmãos, os cantores 
José Eduardo e Pedro Henrique Merlin se apresentaram 

e animaram a noite com canções e boas recordações.
Além da presença da dupla, todos os presentes 
puderam receber as homenagens da Equipe de Gestores 
(Irmãs e Coordenadoras).
Os professores também receberam de modo singelo, 
cartas escritas pelos alunos dos 6os anos, através das 
quais expressaram admiração, gratidão e respeito.
Foi uma noite muito agradável e feliz, repleta de 
harmonia, melodia, ritmo e alegria! 
Agradecemos ao Corpo Docente de SION pelo empenho 
e dedicação, demonstrados no exercício da profissão, a 
cada dia. Assim como os músicos, os professores dão o 
tom em sala de aula, pois seus ensinamentos são como 
notas musicais nas partituras da vida... •
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Ao longo do 3º bimestre, os alunos das 2as séries do Ensino Médio refletiram, durante as aulas de Ensino Religioso, os 
temas sobre Vocação e Profissão. 
São assuntos muito discutidos, principalmente, nessa fase da adolescência e da juventude, em que 
o ser humano enfrenta o grande desafio de superar dúvidas, medos e escolher um caminho, que traga realização e 
retorno financeiro.
De fato, nossas reflexões giraram em torno da escolha da profissão, mas nos dedicamos ainda em, descobrir outros 
sentidos que a palavra Vocação nos apresenta e que também contribuem para essa escolha. 
Partimos do termo Vocação, derivado do latim (vocare) que significa Chamado. Desse modo, é possível pensar sob 
diversas perspectivas. Uma delas é a religiosa, na qual a suprema vocação humana é a vida, o existir. Deus nos chama 
à existência, à vida e precisamos responder, vivendo de maneira responsável, consciente, preservando-a, vivendo o 
respeito e o amor. Implica-se nisso, a palavra “vocação” em seu sentido antropológico, pois, a vida é um convite, um 
chamado, uma proposta superior, irrestrita à felicidade, liberdade e responsabilidade.
A Tradição Cristã celebra ainda, a vocação familiar, sacerdotal, religiosa ou leiga, sobretudo no Mês de agosto, 
especialmente dedicado às Vocações. 
Por fim, não podemos deixar de considerar a vocação profissional, pois o trabalho fornece sentido à nossa existência, 
enquanto seres dinâmicos, dotados de inteligência e iniciativa e que colabora para a busca da realização pessoal, da 
intervenção positiva na sociedade e na construção da felicidade.
A seguir, algumas reflexões, discussões e registros vivenciados em nossas aulas. Apreciem! 

Professora audrey bessa
Ensino religioso do Ensino Médio

VOCAÇÃO! 
Qual é a sua?

Então, vamos todos cumprir nossa vocação: ter atitudes positivas em relação ao outro e ao mundo! •

“ Vocação é a 
inclinação de 
alguém para exercer 
certa profissão 
ou desenvolver 
um talento.”

“ Vocação é fazer o 
que acha que se 
deva fazer, sem 
ser influenciado 
pelo outro. É fazer 
o que gosta!”

“ Vocação é a 
facilidade e 
a vontade de 
realizar algo.”

“ Faça com amor 
e seja o melhor 
naquilo que 
você faz.”

“ Vocação é ser o que 
você é, não o que 
esperam que seja.” “ Vocação é a 

possibilidade 
de realizar meus 
sonhos, de ir em 
busca da felicidade, 
através do trabalho 
e tornar real os 
meus valores.”

“ Vocação é fazer o 
que gosta e ser feliz. 
Ser realizado e ter 
sonhos. É felicidade 
construída dia 
após dia.”

“ Vocação é 
importante 
para sermos 
felizes. É não nos 
preocuparmos 
somente com o 
dinheiro, mas 
também em 
construir a paz...”

“ Vocação é 
importante, pois 
com a minha 
vocação eu 
serei feliz.”

“ Vocação: como 
melhorar o mundo 
com o que eu faço?” “ Vocação é quando 

você tem um 
sonho e faz de tudo 
para realizá-lo.”

“ Ter vocação é não 
ter medo, é ter 
esforço, sonhar, 
amar o que faz e ter 
prazer em fazê-lo.”
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Anderson Vinhas, aluno do SION desde a Escola Infantil, ingressou há dois anos no curso de Engenharia Civil, 
na UNICAMP e acaba de embarcar para Berlim, capital alemã, para um ano e meio de estudos, viabilizados pelo 
programa de bolsas . 
Todos os professores e demais funcionários da escola parabenizam essa merecida conquista do Anderson. 
Reproduzimos, abaixo, um texto que ele nos enviou.

a todos vocês de sIon que 
contribuíram com a minha formação 
deixo o meu recado.
eu sou um dos alunos universitários 
contemplados com o Programa 
Ciência sem Fronteira, conhecido 
entre os estudantes como csf. essa 
bolsa é concedida pelo governo 
federal. o programa foi implantado 

recentemente, em 2011, no governo da 
presidenta dilma roussef. em geral, 
ele possibilita ao estudante um ano de 
bolsa em uma universidade no exterior, 
desde que o aluno tenha atendido aos 
critérios exigidos. 
há a possibilidade do estudante se 
inscrever para um ano e meio de 
intercâmbio, sendo seis meses para 
aperfeiçoamento (fluência) no idioma 
e um ano de cursos em universidades 
do país, pleiteados pelo aluno. esse foi 
o meu caso. assim, farei seis meses de 
aperfeiçoamento do alemão e depois 
estudarei disciplinas da engenharia 
civil, em uma universidade alemã. 
minha expectativa e meu maior desejo 
é me dedicar muito aos estudos e 
aproveitar para visitar os museus e 
demais pontos culturais alemães e 
como terei alguns períodos de férias, 
pretendo conhecer outros países 
europeus.
a preparação para participar desse 
programa é relativamente simples. 
basta você atender todos os requisitos 
da sua universidade (que está 
relacionado com o seu desempenho 
no curso, especialmente as notas, 
não ter reprovações em disciplinas, 
ter o tempo mínimo de curso e ter a 
proficiência mínima exigida na língua do 
país). Portanto, a minha preparação foi 
basicamente estudo sério e contínuo, 
no meu curso de engenharia civil, na 
unicamp, e o estudo de alemão para 
atingir a proficiência exigida.
bom, eu ainda estou começando o 
intercâmbio. Cheguei em berlim há 30 
dias, mas o que já pude sentir é que ele 
tira todo mundo da zona de conforto. 

eu considero isso muito bom, pois 
faz com que todos nós cresçamos. 
além disso, a formação cultural e 
a experiência de vida que a gente 
ganha aqui parece ser imensa. não é 
como conhecer um lugar quando se 
passa uns dias. é algo completamente 
diferente, muito mais intenso. Viver o 
cotidiano… logo que cheguei aqui eu 
conheci um garoto da minha idade, 
olha só… ele é norueguês, o pai é 
dinamarquês e a mãe espanhola, e ele 
estuda em Praga e estava em berlim 
passando uns dias de férias. é algo 
muito legal! quando eu ia pensar em 
conhecer e conversar com alguém 
assim? é um aprendizado muito 
grande. é um “grande choque cultural”, 
que vale muito a pena. além desse 
enorme crescimento pessoal, que 
em minha opinião, conta muito, pois, 
com certeza, marcará a minha vida, há 
um grande e incalculável incremento 
profissional, pois ao término desse um 
ano e meio pretendo adquirir um forte 
domínio do inglês e alemão, além de 
ter cursado disciplinas universitárias 
que, normalmente, não são oferecidas 
nas melhores universidades do brasil, 
como é o caso da minha, a unIcamP, 
o que pode e deve enriquecer não 
apenas o meu currículo, mas a minha 
carreira profissional.
estou feliz e muito animado.
aproveito para deixar um grande 
abraço e um muito obrigado a todos os 
professores. na visita que fiz ao sIon, 
dois dias antes de embarcar, tive o 
prazer e a alegria de encontrar muitos 
deles ainda lecionando.

Anderson Vinhas. J

Anderson 
Vinhas
Estudos na alEmanha

novembro • 2014



A escola é tradicionalmente o local em que crianças e 
os adolescentes exercitam a capacidade de convivência 
em um espaço público. Na vida familiar todas as 
situações ocorrem no espaço do lar, onde as regras são 
caseiras (no bom sentido dessa expressão) e giram em 
torno de um conjunto de valores e de normas comuns e 
facilmente aceitas. Quando chegam à escola, as crianças 
e os adolescentes encontram-se em um ambiente 
de convivência com múltiplos hábitos e costumes e 
precisam dividir espaços e atenções em igualdade de 
condições com os demais colegas.
É saudável que aprendam a conviver cordialmente com 
todos, mas é natural que estabeleçam vínculos afetivos 
mais estreitos com aqueles que possuem gostos, prazeres 
e interesses mais afins. Vão construindo afinidades 
grupais, vão vivendo a plena alegria juvenil. Constroem 
promessas de amizades duradouras...
Mas lá vem a “roda viva” e carrega alguns sonhos e 
destinos prá lá, como diz a canção do Chico Buarque. 
A vida de muitos tomam rumos diferentes e a doce 
amizade frutifica-se apenas na lembrança.
Mas há outras histórias! Os destinos universitários, 
profissionais e tantos outras atividades diferentes, não 
impediram uma longa trajetória afetiva. São amizades 
que germinaram na escola e que bem cultivadas, não 
apenas resistiram ao tempo, mas se solidificaram e 
ramificaram em ternas e delicadas lembranças de um 
tempo de infância e adolescência. É disso que falam 
aqui esses “meninos e meninas” de outrora e de sempre! 
Seguiram carreiras profissionais bastante diferentes: 
Pedro Tonon Geromel tornou-se jogador de futebol de 
carreira internacional, hoje atua no Grêmio, Ricardo 
Tonon Geromel é jornalista da revista Forbes, Karina 
Fonseca de Almeida atua como assessora de imprensa e 
o Rodrigo Fonseca de Almeida é engenheiro de controle 
e automação.
Com a palavra: Karina, Ricardo, Rodrigo e Pedro.
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sophia

durante a época do sIon construí amizades que se 
tornaram partes da minha vida. tenho vários amigos dos 
tempos de escola que vejo sempre que posso. de certa 
forma, minha formação e educação foram primordiais para 
que eu me tornasse o ser humano que sou. gostaria que 
os alunos que hoje estudam não deixem nunca de sonhar e 
tentem até o final fazer com que seu sonho se realize. muitos 
riram quando falei que gostaria de ser jogador de futebol, 
mas nem por isso deixei de correr atrás do meu sonho. 
atualmente, sou jogador de futebol e atuo no grêmio.

Pedro Tonon Geromel

entrei no sIon no primeiro ano do ensino médio e convivia 
com os amigos de meu irmão rodrigo luis, o Pedro e o 
ricardo geromel. ainda mantenho uma forte amizade com 
os dois. nossas famílias ficaram amigas e participamos de 
acontecimentos importantes na vida um dos outros.  
o ricardo, por exemplo, é padrinho da minha filha sophia e 
ela foi dama de honra no casamento do Pedro.
o sIon foi importante na minha formação de várias 
maneiras. além da parte acadêmica, ele foi fundamental 
no meu desenvolvimento pessoal, porque me proporcionou 
uma troca proveitosa de experiências com meus amigos 
e professores. as relações em uma escola como o sIon 
são mais estreitas, os professores conhecem cada aluno, 
a história familiar de cada um e isso faz diferença no 
aprendizado. tive ótimos professores no sIon, profissionais 
que aprendi a admirar e levei como exemplos para mim. 
depois de me formar em publicidade no mackenzie, acabei 
trabalhando mais na área de Jornalismo. fiz uma pós-
graduação em crítica de cinema na faaP e um mestrado em 
estética e análise da Imagem, na universidade sorbonne, 
em Paris. atualmente, tenho uma agência de assessoria de 
imprensa e trabalho, principalmente, com cinema.  

Karina Fonseca de Almeida

lembro-me do sIon com uma frequência que, às vezes, 
chega a ser assustadora. cresci em um ambiente que me 
deixou à vontade e confortável em ser quem eu era. essa 
auto-confiança me ajudou extremamente em todos os 
períodos da vida. sinto-me grato e sortudo pelos belos anos 
sionenses. 
alguns dos meus melhores amigos, padrinhos de casamento 
e sócios de negócios estudaram comigo no sIon. os laços 
criados foram tão fortes que nunca foram quebrados. 
seguimos em contato, mesmo eu vivendo em 5 continentes 
e estando fora do brasil, um ano após me formar no ensino 
médio. 
atualmente, além de escrever sobre bilionários para a revista 
ForbeS, desde julho de 2011, sou o sócio-gestor de um clube 
de futebol profissional nos eua, o fort lauderdale strikers.

Ricardo Tonon Geromel

entrei no sIon no pré e estudei até o final do terceiro ano do 
ensino médio e com isso fiz amigos que estudaram comigo, 
praticamente, toda minha infância e adolescência. conheci 
o ricardo geromel quando entrei no pré e estudamos todo 
o período do sIon juntos. ele morava perto da escola e 
eu passava quase todas as tardes com ele, onde acabei 
conhecendo toda a família dele, inclusive o seu irmão, Pedro 
geromel.
o sIon sempre me incentivou a estudar, pois possui 
profissionais super qualificados que, além de professores, 
eram amigos. digo isso também para todos os funcionários, 
que sempre foram muito simpáticos e atenciosos, tornando 
o sIon um ambiente gostoso para se aprender e fazer 
amizades. 
hoje, sou engenheiro de controle e automação, formado 
pela escola de engenharia mauá, e estou finalizando o meu 
mba em automação Industrial, na PolI. fui, recentemente, 
contratado pela empresa Videojet, onde sou engenheiro 
especialista de Projetos e desenvolvo projetos de 
serialização de medicamentos, que resumidamente ajudará 
a combater a pirataria de remédios.

Rodrigo Luis Fonseca de Almeida
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O primeiro sábado de novembro 
amanheceu com sol entre nuvens. 
Quase nublado. Mas o sorriso 
brilhava no rosto dos alunos.
Eram 8h, e os meninos e as meninas 
chegavam empolgados. Falavam, 
sorriam, gesticulavam, arrumavam 
os últimos detalhes das salas e dos 
espaços. O burburinho alegre da 
garotada tomava conta da escola. 
Tinha início a IV Bienal Cultural do 
SION.
Viajando por São Paulo, a meninada 
do Fundamental II finalizava uma 
trajetória de meses, entre visitar 
cidades, pesquisar suas histórias, 
suas geografias, suas culturas... 
Descobriam, alegremente, que as 
diferenças culturais dão o colorido e 
a beleza do estado de São Paulo.
Por toda a parte ouviam-se os 
comentários: a Bienal Cultural estava 
linda! 
Você pode até não saber como 
denominamos alguém que nasce 
na cidade de Brodowski mas, 
certamente, não ficou indiferente 
a um de seus filhos mais ilustres, 
o nosso genial pintor, Cândido 
Portinari. E o que dizer da cidade 
mais holandesa de São Paulo? 
Arranca suspiros com suas flores 

inesquecíveis – falamos de 
Holambra! Quem apreciou esse 
trabalho, saiu amando tulipas e todas 
as flores que embelezam e fazem a 
magia dessa cidade! E que tal cantar 
“marmelada de banana, bananada de 
goiaba, goiabada de marmelo. Sítio 
do Pica Pau amarelo...” se você é um 
apaixonado pelo Sítio, verificou que 
Taubaté é uma boa pedida, pois de 
lá veio Monteiro Lobato, o “pai” da 
Emília, da Narizinho, da Dona Benta... 
Personagens que marcaram o coração 
de muitas crianças brasileiras, como 
mostrou a meninada que realizou 
essa atividade.
Bem... foi bonito mesmo ver a 
empolgação das crianças nessa 
aventura paulista. Quem viu a turma 
de Itu, sabe disso. Uau... nesta cidade 
em que tudo é superlativo, o orelhão 
e o semáforo gigantes seduziram os 
olhares. Mas por lá, como se sabe, 
também aconteceram importantes 
decisões políticas nacionais. E 
então chegou a vez de São Luis do 
Paraitinga, cidade que renasceu 
de uma tragédia recente, para as 
marchinhas carnavalescas, para 
a música caipira, para a vida... É 
uma formosura de lugar. E que tal 
soltar a voz? “Sou caipira Pirapora 

Nossa...” Pirapora de Bom Jesus! 
Que nome bom de pronunciar! Local 
de romarias, a cidade dos milagres 
revelou os seus encantos atravessados 
pelo rio Tietê. E que ninguém se 
engane, lá também tem muito samba!
E os morangos de Atibaia? Hum... 
Mas a cidade climática, além da 
deliciosa fruta vermelha, tem uma 
bonita história, muito charme e 
aventura, como foi visto no trabalho 
da garotada. E lá vem o Neimar com 
seus dribles impossíveis... Vem de 
onde? De Santos, cidade que alarga 
os horizontes e embeleza a retina 
de todos os olhos com a vastidão do 
mar e a imponência de sua história. 
Pronto... chegamos à terra da garoa! 
Mas cadê a garoa? A chuva miúda se 
foi, mas ficou essa cidade imensa, 
um pouco confusa, mas bela e 
querida pelos seus moradores. E 
são moradores de todas as partes do 
Brasil e do mundo! Viva São Paulo, 
cidade da diversidade! Foi o que 
apreciamos neste bonito trabalho.
A viagem do Ensino Médio tomou 
rumos diferentes. Como vimos, foi 
uma viagem veloz e sem fronteiras, 
porque seguiu pelos caminhos 
dos meios de comunicação, da 
tecnologia...

equIPe PedagógIca
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Quem ainda não se emocionou no 
escurinho das salas de cinema? 
Impossível não ser tocado pelas 
imagens reproduzindo dramas, 
amores, aventuras e utopias da 
imaginação humana. O cinema 3D 
encanta os olhares infantis, mas isso 
tudo começou de um jeito diverso, 
mudo; como tivemos oportunidade 
de apreciar no belíssimo trabalho 
desta animada garotada.
E o telefone? Já deu o que falar! E 
como se fala... O estado de São Paulo 
possui atualmente uma média de 1,5 
celulares por cada habitante! Uau... 
Mergulhando no passado recente, 
chegamos a um fato até risível. 
Imagine você que completar uma 
ligação telefônica para um estado 
vizinho, nos idos de 1960, demandava 
um tempo e uma paciência enormes 
– seis, sete ou oito horas. Valeu a 
pena ver com os alunos como isso 
chegou aos dias de smartphones e 
outros canais virtuais.
Chegou a vez da televisão - esse 
aparelho, que já foi popularmente 
denominado de “a rainha do lar” 
atravessou os tempos, entre tubos 
enormes e imagens em preto e 
branco, para chegar até nós em 
alta definição e telas planas que 

mais parecem com as de cinema! 
Os telejornais, as novelas, os 
auditórios, a programação infantil... 
Para uns, muita alienação; para 
outros, diversão – mas ninguém 
fica indiferente, como mostrou a 
meninada dessa apresentação.
“O que é que a baiana tem, o que é que 
a baiana tem, tem saia engomada tem! 
Sandália enfeitada tem, tem graça 
como ninguém...” Quem não conhece 
esses versos imortalizados na voz da 
divina Carmen Miranda? Pois é... foi 
o rádio, o grande responsável pela 
difusão da nossa música, da nossa 
história, enfim... da nossa cultura. 
Nem existia a televisão e todos já se 
informavam pelas ondas do rádio. E 
isso em toda a vastidão continental 
do território brasileiro. Foi esse o 
bonito recado da meninada que 
elaborou essa apresentação.
A viagem pelos meios de 
comunicação não conhece 
distâncias e a apreciação dos 
trabalhos dos alunos do Médio 
mostrou que estamos imersos nesta 
imensa teia comunicativa.
Por fim, vale afirmar que a Bienal 
Cultural é uma atividade escolar 
de relevante importância. Primeiro, 
pela oportunidade dos estudantes, 

orientados pelos professores, 
embarcarem numa atividade de 
pesquisa e estudos de temas não 
convencionais, mas que demandam 
o uso dos instrumentos lapidados 
pela escola. 
Segundo, porque os temas são 
propostos com antecedência e 
o tempo de preparo é um tempo 
de maturação, de trabalho lento 
e paciente, de negociação e de 
conversa. É um tempo que exige 
paciência no fazer, algo muito 
importante para a prática educativa, 
já que a velocidade avassaladora 
das coisas, não mais educa para a 
paciência e a calma para resolver 
situações práticas tão importantes 
para a convivência social.
Essa atividade escolar propõe o 
trabalho conjunto. Pretende-se 
ensinar a negociar, dividir tarefas, 
assumir responsabilidade por todo 
o grupo, ajudar e ser ajudado. São 
atributos importantes para uma boa 
vida social.
Por todas essas razões e por tudo que 
foi realizado e apreciado na escola 
naquele sábado, dia 1º de novembro, 
os alunos do Ensino Fundamental II 
e do Ensino Médio do SION e os seus 
professores estão de Parabéns! •
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