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no Fundamental I

Katia de Brito Fonseca
Coordenadora de Educação Física

Brincar o Carnaval em nossa escola, logo no início 
do ano letivo, já faz parte de nossas atividades. A 
data é muito esperada e festejada pelos alunos, 
principalmente, pela magia de “usar uma fantasia”. 
É comum ouvir entre eles, nos dias que antecedem a 
festa, a seguinte pergunta: “Que fantasia você vai usar?” 
“Eu vou ser o Batman”. “Eu vou usar a roupa da Minie”... 
Sem dúvida é um dia mágico que nos gratifica pelo 
sorriso e pela alegria de nossas crianças. 
Confira alguns momentos dessa folia. •
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no Sion

Professoras do  
Ensino de Educação Infantil  
e 1º Ano do Ensino Fundamental I

Foi com muito confete e serpentina que os alunos 
do Ensino de Educação Infantil e 1º Ano do Ensino 
Fundamental I animaram o Carnaval Sionense de 2014. 
As crianças com seus trajes, fantasias e ao som das 
marchinhas, que marcaram gerações, cantaram, dançaram 
e se divertiram. Que folia!!!•

Baile de

alunos dos 4ºs e 
5ºs anos da manhã.

Gabriela e Maria Eduarda (3ºC).

lorena Prando, Sofia, beatriz, e 
lorena Fátima (5ºC).

Maria Eduarda (4ºb).

Theo, leonardo, Matheus, 
Gustavo Pietro e Guilherme 
(2ºb).

leonardo, rafael, Joao Pedro, 
Nicolas e Pedro Henrique do 2oC.

Gustavo, Paulo, leonardo e Guilherme.

Karen, laura, 
isabelle e Giovanna 
(2ºb).

abril • 2014



“adorei o momento. 
Chegamos a nos 
emocionar. Esses 
momentos fazem toda a 
diferença nessa correria 
do dia a dia. Parabéns ao 
Sion por essa iniciativa. 

Juliana, 
mãe do Matheus (1ºB).

CoNFira oS dEPoiMENToS doS ParTiCiPaNTES:

“Excelente! Essas 
atividades em nossa 
escola são ótimas para 
reunir a família e o aluno 
e também a integração 
com os demais colegas 
e pais”.

Luciana e Rodney, pais do 
Matheus Frossard (2ºB).

“obrigada pela 
oportunidade de 
interagir com a luiza 
no ambiente da escola. 
Continuem com esse 
espaço. Ele é muito 
importante!” 

Suzana, mãe da  
Luiza Benatti (2ºC).

 “Parabéns pela iniciativa 
da coordenação de 
Educação Física que, 
através das dinâmicas, 
nos fizeram voltar a ser 
criança, sentir nossa 
fase “Sionista” e o 
melhor: poder estar com 
nosso filho antonio”! 

Jefferson e Izabella,  
pais do Antonio (1ºC).

XXVII Manhã

Nos dias 08 e 15 de Março, tivemos mais uma Manhã Recreativa. Nesses dois 
sábados, os alunos e familiares dos 2ºs aos 5ºs anos e Infantil II e 1ºs anos, 
respectivamente, vivenciaram momentos muito agradáveis em nossa escola.•

Mateus Santana (4ºa).

os caranguejos.

ana Caroline (inf ii a).
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“Simplesmente 
maravilhoso!!! Parabéns 
por manterem nossas 
crianças mais felizes 
e alegres neste dia, 
interagindo com a 
família. Meu filho ama 
esse dia.” 

Regina,  
mãe do Vitor Freire (3ºA).

“Muito obrigado pelos 
momentos maravilhosos 
que vocês me 
permitiram ao lado do 
meu filho. Na correria 
do dia a dia dificilmente 
podemos ter esses 
momentos. Parabéns!”. 

Eduardo, pai do  
Leonardo Pizzotti (4ºA).

“o ano começa no Sion 
e eu já fico aguardando 
a data da Manhã 
recreativa. Uma manhã 
esportiva, cansativa 
pelo esforço físico, não 
nego! Mas mágico e 
único. Que venham os 
próximos. obrigada por 
proporcionarem esse 
momento especial entre 
nós, pais e filhos!”

Daniela, mãe do 
Iann Nogueira (4ºB).alunos dos 2ºs e 3ºs anos.

Gabriel (1ºa). Gustavo (1ºC).

Vitor Freire (3ºa).

Ciranda da bola.
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13º Espetáculo do Ballet Sion

Com muita dedicação e amor, as bailarinas do Ensino Infantil até o Ensino Médio apresentaram o mundo da fantasia, 
da magia e dos sonhos através do Espetáculo “Contos de Fadas e Princesas” contagiando e encantando a todos os 
presentes. E para abrilhantar ainda mais o evento, formamos mais uma bailarina: Maylla Nogueira Schimith. Queremos, 
especialmente, parabenizá-la, bem como a todas as bailarinas do Ballet Sion. •
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dEPoIMENto da 
ForMaNda Maylla:
“Se você acreditar, seus sonhos se 
realizarão” assim disse a Cinderela. 
Pois é, hoje estou aqui com vocês para 
comemorar a realização de mais um 
dos sonhos. Chegar aqui não foi fácil, 
e só foi possível com vocês.
agradeço à Escola São teodoro de 
Nossa Senhora de Sion, que me 
apresentou o mundo da dança com 
o curso de Ballet. obrigada à diretora 
Cláudia, que nos dá a oportunidade 
de estarmos presentes nos eventos 
sempre que possível. agradeço a 
todos os funcionários que colaboram 
com o período que estamos ali para 
as aulas ou espetáculos. Professoras 
do infantil, colaboradores, enfim. 
agradeço em especial aos tios Castro, 
davi e Waldir. 
Pai, mãe e vó Fátima, obrigada por 
permitirem que eu frequentasse 
as aulas, correndo comigo por 
muitas vezes de um lado para o 
outro. Por todas as sapatilhas (que 
convenhamos, não são poucas). Mãe, 
obrigada por dormir tarde costurando 
fitas e elásticos nas danadinhas, por 
não me deixar faltar nas aulas e por 
toda a tolerância com meu estresse 
pré-apresentação. obrigada, enfim 
por ter acreditado e confiado junto 
comigo. Vó Cleuza, obrigada por 
estar cedo, muito cedo, na bilheteria 
e garantir nossos lugares e pelas 
caminhadas na rua 25 de Março, 

complementando 
meus figurinos.
Família, amigos e 
pais das amigas de 
Ballet, agradeço 
a vocês por 
estarem presentes 
nos espetáculos 
durante esses anos. 
ah, não poderia 
esquecer: obrigada 
rosana e Janice pelas 
caronas.
Nina pela oportunidade 
de poder me aperfeiçoar 
com você.
Professora daniela, há 
menos tempo comigo, 
mas já se tornou especial.
amigas de Ballet Sion e 
Gabriel, experiências 
trocadas que jamais 
serão esquecidas. 
Juntos passamos 
por momentos de 
aprendizado, tensão 
e descontração. a 
vocês agradeço por 
tudo que vivemos e não se 
esqueçam “ a vida é uma escalada, 
mas a vista é linda” 
Enfim, à Vanessa e Magali, que desde 
meu primeiro plié estão comigo. Muito 
obrigada por terem acreditado em 
mim, pelas correções, por todas as 
dores, todas as bolhas, por todos os 
ensaios extras. Por todos os elogios, 
que me fizeram acreditar ainda 

mais que é possível. Por despertar 
em mim a arte de se encantar e 
encantar a todos com o Ballet. Com 

vocês estudei, aprendi, ensaiei, 
batalhei e juntas estamos aqui 

para comemorar a minha 
formatura, a realização 

de um sonho, uma 
conquista não só 

minha, nossa. 

Especialmente à 
você Vanessa: Ser 

bailarina é mais 
que dançar, é ter 

disciplina, superar 
e compartilhar 

as alegrias, dores, 
todas as emoções. 

respeitar ao próximo 
como competidor 

e companheiro de 
coreografia. Superar as 
perdas e ser humilde nas 
conquistas. Esses são 
ensinamentos adquiridos 
com você e que levo 
comigo para sempre. 
obrigada a todos! 
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As educadoras Silmara e Thaís são responsáveis por 
proporcionar aos educandos, do Ensino Fundamental I, 
diversas práticas com a linguagem e com os sentidos, 
viabilizando o desenvolvimento linguístico e cognitivo 
de nossas crianças. Os alunos, através de vivências 
divertidas, obtêm uma melhora não somente na leitura 
oral, mas também na escrita. 
O Projeto Sala de Leitura objetiva que as crianças 
adquiram o prazer pelo hábito de ler, pois acredita que 
a literatura infantil é o caminho que leva os pequenos 
ao mundo da leitura de maneira divertida, através de 
seu caráter mágico e lúdico. Para isso, são desenvolvidas 
atividades com metodologias diversificadas, com 
o intuito de estimular o prazer pela leitura e a boa 
convivência nesse ambiente. Outro ponto importante 

é a interdisciplinaridade, que facilita e enriquece a 
aprendizagem dos alunos. Ela acontece através dos 
projetos propostos pelas educadoras de sala de aula e 
pelos educadores especialistas.
As atividades propostas na Sala de Leitura proporcionam 
a interação dos alunos, oferecendo autonomia no 
desenvolvimento das mesmas, valorizando, assim, o 
princípio de que o aluno é o construtor do conhecimento. 
Entre elas temos contos, recontos, dramatizações, lendas, 
parlendas, rimas, sempre utilizando o carisma de Sion, 
que tem como pilar o diálogo, a escuta, o acolhimento 
e o ser discípulo, fazendo com que o educando se torne 
acolhedor do outro, sem perder a identidade.
Vamos conhecer um pouco mais sobre as responsáveis 
desse encantamento através da leitura.

“ A literatura constitui uma arte, mas também representa um meio de educar o jovem 
leitor, desenvolver sua percepção estética do mundo, refinar suas qualidades, 
revelar sua inteligência, sua concepção do mundo, suas ideias, seu gosto.” 

MoRIC (1974) em “O livro como meio de informação”

[Departamento]

[Funcionários]

Silmara Cristina da Silva oliveira tem 27 anos e atua 
desde janeiro de 2013. O que mais engrandece a sua 
função é o retorno do aprendizado que os alunos têm na 
Sala de Leitura, através das aulas que prepara.
Casada, mora com o marido e a filha na Vila Medeiros.  
Aos fins de semana vai para Atibaia com a família praticar 
Stand Up Paddle (remo em pé), um esporte novo, mas 
que já está apaixonada. No futuro deseja ter saúde para 
continuar trabalhando e aproveitando cada momento ao 
lado da família que tanto ama.

Thaís Torres Mota tem 24 anos, é formada em Pedagogia 
pela Universidade Federal de São Paulo e trabalha no 
Sion desde fevereiro de 2012. Atua como educadora da 
Sala de Leitura, no período da tarde. Ela tem verdadeiro 
amor pelas crianças e afirma que fazer parte do 
desenvolvimento dos seus alunos faz da sua função a 
mais gratificante.
Solteira, mora com os pais e uma irmã em Guarulhos. 
Gosta de estar com a família, de praticar esportes e 
sempre busca cursos, palestras e oficinas voltadas para a 
área da educação. No futuro deseja aprofundar os estudos 
para contribuir na formação de cidadãos reflexivos, 
críticos e ativos em prol de nossa sociedade.
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Celebramos no mês de abril, a 
festa da Páscoa, a grande festa da 
Ressurreição, da Vida Nova.
Muitos são os símbolos que nos 
cercam e nos lembram o sentido dessa 
celebração: ovos, coelho, chocolate...
Mas é preciso sempre, a partir desses 
símbolos, resgatar o real sentido da 
Páscoa: celebrar a oportunidade de 
renovar o nosso olhar sobre a vida e o 
modo como podemos vivê-la. 

É Vida Nova!
Ao recorrermos aos textos bíblicos, 
podemos afirmar que a Páscoa, 
tanto no Primeiro, como no Segundo 
Testamento relatam o acontecimento 
Pascal, como a passagem de uma 
situação ruim, de sofrimento, de dor e 
tristeza para uma situação mais feliz: 
de luz, de liberdade, de vida nova.
Nesse sentido, desejamos que a 
Páscoa vivida no dia 20 de abril se 

estenda, com alegria e esperança, por 
longos dias e para todos!

Curiosidade: Você sabia que a 
Festa da Páscoa se estende por 
cinquenta dias, a partir do Domingo 
da Ressurreição (20 de abril) até 
o domingo de Pentecostes (08 de 
junho)? É o Tempo Pascal!
Portanto, podemos ainda desejar 
Feliz Páscoa! •

Equipe de Ensino Religioso

Vida nova  
para todos! 

É importante lembrarmos ainda o 
período que antecede a Páscoa: a 
Quaresma (40 dias antes da Páscoa). 
Esse período se caracteriza como 
uma caminhada de preparação, como 
um tempo de meditação, reflexão, 
penitência e de renovação da própria 
vida. 
Essa caminhada foi vivida com os 
alunos do Fundamental i, na qual 
rezamos por diversas situações 
que precisam ser iluminadas pela 
esperança e liberdade, trazidas pela 
Páscoa. 
Uma dessas situações é o Tráfico 
Humano, tema trazido na Quaresma, 
pela igreja Católica, através da CNbb 
(Confederação Nacional dos bispos 
do brasil), durante a Campanha da 
Fraternidade.
Nossa escola, fundamentada em 
pilares e valores positivos, abordou o 
tema a fim de sensibilizar aos nossos 
alunos sobre o problema.  
as discussões, reflexões e trabalhos 
aconteceram em todos os segmentos, 
da Educação infantil ao Ensino Médio 
e foram positivas, pois os alunos 

compreenderam o quanto a prática 
do tráfico fere o ser humano e a 
sociedade.
os principais objetivos dessa 
campanha são: “identificar as práticas 
de tráfico humano em suas várias 
formas e denunciá-lo como violação 
da dignidade e da liberdade humana, 
mobilizando todas as instituições 
e a sociedade brasileira numa rede 
colaborativa para erradicar esse 
mal, com vista ao resgate da vida 
da pessoa humana.” (Manual da 
Campanha, Edições CNbb, p. 12).
refletimos, entre outros aspectos, 
que é preciso garantir às pessoas o 
seu direito à liberdade, à dignidade, ao 
trabalho, acesso aos serviços públicos 
de qualidade para que não se tornem 
vítimas desse crime organizado. 
Concretizar esses desejos é viver a 
Páscoa!
É missão de todos: coibir ações que 
caracterizam a exploração sexual, 
a exploração do trabalho infantil e 
adulto, o tráfico de órgãos e a adoção 
ilegal de crianças e adolescentes, pois 
transformam vidas em mercadorias, 

separam pessoas de suas famílias e de 
seus sonhos.
Só assim conseguiremos alcançar 
Vida NoVa Para TodoS!
leia mais: www.cnbb.org.br

Quaresma
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ANA CAROLINA PADINHA 
GUILHERME MARTINS RUANO
Fisioterapia
São Judas e 
São Camilo

DANIEL HENRIQUE MONTEIRO 
PEREIRA
Engenharia de Produção
São Judas

FELIPE BORGES SALZMANN
Engenharia de Produção
FEI

JOÃO PEDRO SIMÕES
Engenharia Química
FEI e 
Mauá

MARIANA DINIZ SOBRINHO
Ciências Sociais 
UFPEL e UENF
Administração Pública 
FGV
Relações Internacionais
PUC/SP, ESPM, SENAC, FAAP,  
Belas Artes e Casper Líbero

PEDRO HENRIQUE CAIRES 
GOMES
Engenharia de Materiais
USP e
UNESP

BEATRIZ PIMENTEL PACHECO
Comunicação (Rádio TV)
Anhembi Morumbi

DAPHNE GIRON CARDOSO
Publicidade e Propaganda
PUC, 
FAAP e 
Anhembi Morumbi

JULIA MARTINS TEIXEIRA 
PIAGENTINI
Direito
Mackenzie

MARINA IGLESIAS PORTA
Relações Internacionais
ESPM

STEFANY SILVA ARAUJO
Psicologia
Mackenzie

BIANCA DE MELLO PIRES
Fisioterapia 
Mackenzie

ELIS ALVES RAMOS
Artes Cênicas
UFGD e 
Anhembi Morumbi

LEONARDO RODRIGUES 
TAVARES MEIRINHO
Direito
USP, UNESP, UFRJ, 
PUC/SP e Mackenzie
Relações Internacionais
UNIFESP

MATHEUS DOS SANTOS SONA
Engenharia Elétrica
UNESP

TAMARA BORGES MATOS
Engenharia Química
Mauá
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CAMILA PALINKAS 
DAMASCENO LIMA
Relações Internacionais
FMU

FELIPE ANDRADE FERNANDES 
CRAVO LOPES
Engenharia da 
Computação
FIAP

FERNANDA LIBERATO MODES
Farmácia
PUC/Campinas

LETICIA GOMES TEIXEIRA
Jornalismo
ESPM

MATHEUS FERNANDES 
PECEGUEIRO
Engenharia de Produção
Mackenzie e 
Mauá

VICTORIA BITTANTE COSTA
Nutrição
São Camilo

CLARA STEFANI FURTADO DOS 
SANTOS
Engenharia Civil
São Judas

FELIPE ANTUNES PALETTA
Economia
FAAP

GABRIELA BARBOSA BESERRA
Medicina Veterinária
UNESP

LUCAS PORTO VIOLA
Publicidade e Propaganda
Mackenzie e 
Anhembi Morumbi

NELSON FERRER FRANCO
Sistemas Elétricos
Instituto Federal de São Paulo
Fisioterapia
São Judas

VICTORIA CODOGNO 
BIANQUETI
Mecânica de Produção
FATEC

GIOVANNA SCHMITH DE 
ALMEIDA
Física na USP

JOÃO LUCAS STEPHANO 
MARTINS
Engenharia Elétrica
USP

LUANA PIRES MENDES
Medicina
Unimontes/MG

LUCAS QUEVEDO DA SILVA DE 
LIMA
Psicologia
PUC/SP

YAN RICHARD ALFEU DE 
OLIVEIRA
Engenharia Naval 
USP
Engenharia do Petróleo
UFRJ
Economia
FGV

alunos que  
estudaram no SIoN 
em anos anteriores.

aluna atualmente 
cursando a 3a série 
do Ensino Médio.



PARABÉNS 
GIOVANNA SCHMITH 
DE ALMEIDA 

Nossa aluna Giovanna Schmith 
de Almeida (3aB), quando 
cursava a 2a série do Ensino 
Médio em 2013, resolveu prestar 
o vestibular. Entre uma dúvida 
e outra, acabou prestando. Não 
como treineira, que é o que 
normalmente se faz quando se 
está nessa série, mas decidiu 
prestar a FUVEST para valer, 
concorrendo a uma vaga na USP. 
Passou!!! Entrou em FÍSICA 
na USP (Universidade de São 
Paulo). •

TREINEIRO
FUVEST 2014

Nosso aluno Victor Barlofa (3aB) 
prestou vestibular no ano 
passado, como TREINEIRO em 
BIOLÓGICAS e foi aprovado. •

aCrEdiTaM MESMo  
EM NoSSa CaPaCidadE TraNSForMadora?
apresentar aos jovens a cidadania, proporcionando viver experiência democrática 
por um dia, esse é o objetivo do Parlamento Jovem.
Nesse ano de 2013, o Programa Paulistano realizou sua 12º edição, diplomando 
55 alunos de diversas escolas do município, entregando-lhes um mandato de al-
gumas horas, após a saudação dos vereadores. Entre eles, estava o dr. Farhat, o 
criador do Parlamento Jovem.
Com direito a torcida, o dia foi repleto de oportunidades e emoções: honra por 
jurar a plena defesa da justiça social, a paz e a igualdade de tratamento de todos 
os cidadãos, meticulosa votação da mesa diretora e orgulho durante a defesa dos 
projetos de autoria dos próprios alunos.
Foi impossível rescindir os sentimentos de pertencer à sociedade e de acreditar na 
importância individual. Percebemos, também, o crescimento da influência femini-
na na política, com a predominância de vereadoras mirins e com a chapa vencedo-
ra para a mesa diretora, presidida por laura Franciscato dos Santos, aluna do 9º C 
em 2013. Em seu discurso afirmou: 
“Temos altos níveis de juventude para lutarmos integralmente, [...] Quero que nos-
sos projetos sejam postos em prática e que se tornem leis. Quero ver se a proposta 
de investir nos jovens é apenas ideológica ou se acreditam mesmo em nossa capa-
cidade transformadora. Temos boas ideias, portanto merecemos ter esse privilégio”. 
“São esses jovens atuais que cuidarão do país futuro, portanto deve-se investir em 
sua formação ética, cultural, mental e física. Parte desse investimento é responsa-
bilidade governamental”, complementa laura.
dada por encerrada a sessão foi quando tivemos a percepção da grandeza daque-
le dia e da plenitude da juventude.

ProFESSorES: PEdro, MárCia, aNGÉliCa E aMaNda
Comissão Organizadora do Parlamento Jovem 2013

PARLAMENTo JoVEM
2013
A nossa escola participa, desde 2008, do projeto Parlamento Jovem. 
Nesse período de tempo, mais do que vitórias, conquistamos espaço para 
incentivar o protagonismo de nossos alunos. Nós, da equipe organizadora, 
ficamos muitos felizes por ver o desempenho excepcional de nossa aluna 
Laura Franciscato dos Santos. 
Além de ser selecionada para participar do projeto, concorreu para ser a 
presidente da sessão, na Câmara Municipal, e obteve sucesso. O texto a 
seguir, produzido pela aluna, conta-nos como foi sua experiência.•
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[De pai e/ou mãe

para filho]

Eu comecei minha vida Sionense em 
1996, na primeira série e terminei em 
2007. Não consigo imaginar minha vida 
sem tudo que passei no Sion, tanto o 
aprendizado de formação quanto o 
pessoal. a maioria dos meus amigos 
foram Sionenses e meus melhores 
amigos, aqueles do peito, são frutos 
da escola também. 
Foram longos 11 anos de muitas risa-
das, muito choro, muita conversa, mui-
ta bronca, muita coisa certa e muita 
coisa errada. algumas injustiças, mui-
tos e muitos aprendizados. Quando 
entro no Sion, fico imaginando tudo 
que passei ali. É um misto de alegria, 
orgulho e saudade. alegria porque fo-
ram muitos momentos felizes. Tantas 
Sioníadas, aberturas inesquecíveis! 
Conversas no meio das aulas, corridas 
no corredor vermelho, trabalhos para 
fazer que não acabavam nunca e dias 
inteiros na escola, entre tantas outras 
coisas. até hoje sei cantar o hino do 
Sion (rs). Criei laços com amigos, pro-
fessores, funcionários e até hoje sinto 
esse carinho! 
Tenho orgulho de ter sido capaz de ab-
sorver tanta coisa. Como todos sabe-
mos, o sistema de ensino é forte e nos 
faz trazer o melhor de nós. Na maioria 
das vezes consegui dar o melhor de 
mim, outras nem tanto e uma quase 
nada: reprovei o 1º ano do EM e não 
foi nada fácil. Fiquei muito envergo-
nhada, decepcionada comigo... Queria 
sair da escola e minha mãe e eu fomos 
conversar com a irmã dalva e duran-

te a conversa ela me disse: “Você não 
precisa ter vergonha, essa etapa você 
não conseguiu concluir, não pense nos 
outros, os obstáculos existem para nós 
superarmos, se você vir uma pedra no 
seu caminho, passe por cima dela, não 
pelo lado, é assim que você vai ficar 
mais forte”. Nossa! Era exatamente o 
que eu precisava ouvir e sentir... Conti-
nuei no Sion até o final e, com certeza, 
não me arrependo e me orgulho de ter 
feito boas escolhas.
Tenho saudades de tudo isso e de mui-
to, muito mais! Quando digo que não 
consigo imaginar minha vida sem o 
Sion, é exatamente o que desejo para 
o meu filho. Que a vida dele seja cheia 
desse misto de alegria, obrigações, li-
ções, aprendizados, brincadeiras, or-
gulho de si e de amigos verdadeiros. 
Eu até já fiz novos amigos verdadeiros 
com o Gael, no Sion! Ele entrou na es-

cola com dois aninhos. Na verdade não 
cogitei nenhuma outra, pois confio na 
seriedade, na competência de formar 
cidadãos decentes, no ensino forte 
(com três anos ele já sabia escrever o 
próprio nome e reconhecer as letras 
de todos os amigos!), na visão de bus-
car sempre o melhor de cada criança 
e, principalmente, no fato de cada um 
ser único, e não apenas um número de 
matrícula.
agradeço imensamente à irmã dalva 
por tudo e ao esforço dos meus pais 
para que eu tivesse uma educação 
decente. Hoje, desejo o mesmo para 
meus filhos. Que eles se tornem pes-
soas cultas, educadas, felizes, que se-
jam pessoas melhores e que possam 
fazer este mundo melhor. 
aliado a tudo que acredito e ensino 
diariamente aos meus filhos, o Sion 
pode proporcionar base a isso tudo! •

VErôNiCa CrUz El HaGE

Ex-alunos que hoje têm  
seus filhos no Sion
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[Experiências]

Isabella Barros
Concluiu o Ensino Médio em 2012.

Hoje, estou no segundo ano de 
faculdade e para a maioria sempre 
“rola” uma grande dúvida de qual 
curso escolher. No meu caso foi bem 
fácil, eu sempre disse “mãe quero 
cuidar de cachorro”, depois disse 
“mãe quero cuidar de cavalos” e no 
fim, claramente, eu escolhi Medicina 
Veterinária. admito que até “rolou” 
uma pequena dúvida com Engenharia 
Química, porque sempre gostei mais 
de exatas no colégio, mas segui o 
meu coração e tenho certeza que 
tomei a decisão certa. Já a escolha da 
faculdade não foi nada fácil. inscrevi-
me para várias. Hoje, eu estudo na UEl 
(Universidade Estadual do Paraná). 
Sim, foi muito difícil tomar a decisão de 
ir para lá. Eu fiz a inscrição nessa 
Universidade sem a pretensão 
de passar. de fato, nunca pensei 
que mudaria para londrina 
nem sequer tinha pensado 
no assunto. Só me dei conta 
quando entrei no avião para 
fazer as provas do vestibular... 
Enfim, tudo conspirou para eu 
não ir, pois já tinha começado 
uma faculdade aqui em São 
Paulo (inclusive já tinha feito 
provas). Eu chegaria no meio 
das provas, logo eu teria que fazer 
substitutiva de todas e eu só tinha 
olhado a lista da primeira chamada. 
Porém, um dia recebi uma ligação deles 
me falando que ainda havia uma vaga e 
se eu estava interessada. Que pergunta 
besta, né? Eu também pensei isso na 
hora. Claro que interessava. Na hora 
que desliguei o telefone e olhei para 
minha cachorra pensei, “que burrada eu 
fiz”. acabei no esperado choro. Chorei 
de alegria, chorei de tristeza, não queria 
deixar tudo para trás e não queria ter 
que ficar ainda mais longe dos meus 
amigos. Não queria deixar minha 
família. 
Mudar foi um baque muito forte. Você 
tem que estudar, limpar, pagar as 

contas, fazer compras, lavar, cozinhar 
e tudo o mais sozinha. a comida 
não vai aparecer por milagre na sua 
geladeira, se você não for comprar 
vai ficar com fome. Se esquecer de 
pagar a conta de luz e não ler aquelas 
letras minúsculas quase ilegíveis, 
você vai chegar no seu apartamento 
e não vai ter energia. (VoCÊ vai ter 
que resolver o problema, experiência 
própria. Cheguei do mercado, cheia 
de compras e na hora de ir para 
aula, quando abri a porta tinha uma 
notificação do porquê tinham cortado 
a minha luz. resultado, eu iria tomar 
banho gelado no frio e minha comida 
ia estragar... bom eu fiquei na casa 
de uma amiga até resolver tudo e 

minha comida também!). Eu já alaguei 
meu apartamento uma vez, lavando 
o banheiro... me enrolei e joguei toda 
a roupa no chão para não encher 
o apartamento de água. depois, 
coloquei no tanque para depois lavar 
na máquina, me esquecendo é claro, 
que a máquina estava ligada e iria jogar 
a água no tanque. resultado, alagou 
tudo! aH, e vai uma dica para quem 
for passar pelas mesmas coisas que 
eu: estender as roupas no varal já no 
cabide vai economizar muito o seu 
tempo depois, pois não será necessário 
usar o ferro de passar roupas!!!
a faculdade e o curso em si são 
incríveis e exaustivos. Eu consegui fazer 
estágio no próprio Hospital Veterinário 

da faculdade. isso me animou muito, 
porque o primeiro ano de Veterinária é 
mais um geral e não específico (tirando 
anatomia), o que não estimula muito. 
logo, o estágio é a parte incrível. ok, 
você limpa muita sujeira também, mas 
vale a pena. Por exemplo, eu aprendi a 
fazer e interpretar eletrocardiograma 
(batimentos cardíacos que aparecem 
em forma de linhas), matéria que eu 
só tenho no 3°ano do curso. aprendi 
a tirar pressão arterial em cães, a 
fazer medicamento em veia e até me 
deixaram fazer minha primeira coleta 
de sangue! o máximo!!! 
o ambiente dentro da sala é diferente. 
Todos ali se interessam pelas mesmas 
coisas, porém você também precisa 

ver que o outro, sentado ao seu 
lado, pode até ser seu amigo, 
mas é também seu concorrente. 
Você tem que se esforçar o 
máximo, tem que ser diferente 
dele. Na verdade, tem que ser 
melhor que ele, porque mesmo 
dentro da faculdade já tem 
concorrência e os estágios 
são bons exemplos disso. 
Ninguém ali vai olhar para você 
e perguntar se você entendeu. 
Muitas vezes nem bom dia eles 

vão dar. Vão chegar, passar a matéria, 
virar as costas e sair andando. E você? 
ah, você que se vire. Tem que ir atrás 
porque garanto que se não for alguém 
vai e logo vai perder seu lugar... Você 
tem que correr atrás. Não é entrar na 
faculdade e oba, agora é só festa. ainda 
mais se você for morar sozinho. ok, é 
um pouco de festa também porque 
ninguém é de ferro, mas é “ralação” 
em dobro, é dedicação, compromisso 
e, principalmente, é o seu futuro que 
você pode estar adiando. Mas vale 
a pena quando você percebe que as 
coisas estão mudando. Quando as 
pessoas te olham de um jeito diferente 
porque você está falando de algo 
que você de fato sabe, algo que você 

aula de anatomia da Universidade Estadual de londrina (UEl).

aS EXPEriÊNCiaS dE EX-alUNoS NaS 
SUaS ESColHaS ProFiSSioNaiS
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Com o fim do Ensino Médio, cheguei naquele 
momento que todos veem na televisão: 
‘a hora do jovem escolher sua carreira’. E é 
incrível como isso é “desumano”. Com dezoito 
anos eu mal conheço um quarto da vida que 
vou viver e já tenho que escolher como vou 
vivê-la. 
Sempre “rola” aquela dúvida com o que “eu 
quero” e o que a “família” quer. E a dúvida era 
entre Fisioterapia e rádio e TV, mas não deu 
outra, segui o meu coração, claro rádio e TV. E 
depois de um ano posso falar com um sorriso 
de orelha a orelha que eu estou realizando 
um sonho, ou melhor, vivendo um sonho. aos 
poucos eu fui entendendo o significado de ser 
um universitário. Penso que ainda faltam três 
anos para eu concluir e inúmeras coisas vão 
acontecer, pessoas incríveis vão passar por 
mim e me farão 
perceber de 
verdade o que 
é estar nesse 
mundo louco 
de produtor e, 
principalmente, 
ser um Cásper! 
Sim, eu entrei 
na Cásper 
líbero, uma 
excelente 
universidade 
para a área que eu escolhi.
Nessa vida acadêmica, meu berçário 
não é uma vitrine. Quem olha para você 
espera muito, não pelo status, mas pelo 
seu histórico. a vontade de se expressar é 
grande quando se tem vinte anos. Eu não 
me aguento. Tenho que falar, fazer, correr, 
produzir, pintar, filmar. a rotina do ano letivo 
te fará superar os seus limites, provará a sua 
vontade de seguir a cada dia e moldará o seu 
potencial constantemente. abrir mão dos 
sábados, obter aprovação acima de 7 nas 11 
disciplinas em um regime anual, mostra que 
sua vida não será um mar de rosas nestes 
anos, por isso é preciso ter garra.
Um aluno de rádio e TV tem que ter 
comunicação social no sangue. TV e rádio 
não se fazem sozinho, busque, pesquise, leia, 

produza, interaja, e quando precisar reaja. 
resumindo, a proatividade será essencial 
para sua sobrevivência.
Um dia sentado no 3º andar, tomando 
um café com um dos professores, surgiu a 
clássica pergunta: “Por que realmente você 
escolheu rádio e TV?” Minha resposta foi: 
“a capacidade que me faz enxergar diversas 
coisas erradas na TV, me torna responsável 
por uma futura mudança” e antes que eu 
complementasse com mais alguma coisa 
ele disse: “mas você sabe que não será nada 
fácil?”, e eu disse: “concordo, mas é isso que 
eu quero!”. 
a chegada à universidade é um passo 
fundamental na vida, que é possível graças 
às cobranças dos pais, junto com os 
ensinamentos dos professores e da direção. 

Passei no 
vestibular sem 
a necessidade 
de cursinho. 
bastaram 
as aulas, as 
lições de casa 
e alguns ou 
muitos puxões 
de orelha 
para que eu 
conseguisse 
meu objetivo 

tão esperado. E uma forma de reconhecer 
a importância da escola nesta caminhada é 
agradecer. 
Quero agradecer a todos os professores, 
que durante todos esses anos de Sion me 
ajudaram, me deram conselhos e que foram 
muito úteis. E dizer que vocês não foram 
só os meus professores, mas sim, amigos 
de verdade, para toda hora. Só tenho que 
agradecer a deus, pois meu 2013 foi perfeito, 
com muita coisa boa. Valeu muito a pena! 
“Perdi” pessoas que eu achava que não viveria 
sem e ganhei pessoas que eu nunca imaginei 
que entrariam em minha vida. 
deixo um grande abraço de uma pessoa 
muito feliz. E desejo boa sorte nos 
vestibulares para todos que estudam no Sion 
e que sigam os seus sonhos. Vale a pena!!! •

Luis Henrique
Concluiu o Ensino Médio em 2012.

pegou e gastou seu 
tempo estudando e 
não repetindo alguma 
coisa que te falaram. 
E, principalmente, é 
gratificante quando 
você mesmo começa 
a ver essas mudanças 
em você. Posso dizer 
por mim, eu vejo como 
meu olhar já mudou para 
muitas coisas, como 
de uma coisa qualquer, 
até algo especifico em 
minha área. Claro, ainda 
tem muito caminho 
pela frente, mas já é um 
começo. 
Eu tenho que agradecer 
aos professores do Sion 
por terem ficado no 
meu ouvido, por terem 
me cobrado e por tudo 
que fizeram. Consegui 
entrar numa excelente 
faculdade, que está 
entre as três melhores 
do brasil, na minha área. 
Por mais que muitos de 
vocês não a conheçam, 
eu diria que deveriam ir 
atrás para conhecê-la. 
Entrei direto da escola, 
sem precisar de cursinho.
Um conselho que me 
deram foi “a sorte não vai 
bater duas vezes na sua 
porta, então agarre e se 
não der certo pelo menos 
você tentou e você volta 
e começa de novo”. 
bom, eu desejo boa sorte 
para todos que estão 
agora no terceiro ano 
do Sion ou que estejam 
fazendo suas escolhas 
neste momento. •

Sala de aula da Faculdade Cásper líbero.
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Visita da Irmã Marge
irmãs dalva, Marge e Vilma.

Neste ano de 2014, um dos objetivos da equipe de 
liderança internacional da Congregação Nossa Senhora 
de Sion, sediado em Roma é visitar e conhecer melhor 
todas as escolas de Sion no mundo. A visita teve início 
em janeiro na França e a do mês de março aconteceu no 
Brasil. E a seguir, ainda neste primeiro semestre, Turquia, 
Costa Rica e Canadá. No segundo semestre, os Estados 
Unidos, Reino Unido e Austrália, que são países onde 
estão estabelecidos colégios Sion.
A Irmã Margaret Zdunich (Marge) foi escolhida para 
realizar essas visitas, pois é membro da Equipe de 
Liderança Internacional da Congregação Nossa Senhora 
de Sion. Ela esteve em Sion Vila Maria, nos dias 13 e 14 
de março, e os propósitos de sua visita, em nossa escola, 

foram para ter conhecimento sobre o contexto e a cultura 
de nossa unidade, conhecer e reunir-se com a Direção 
Geral, Pedagógica e com os membros do Corpo Docente, 
participar das aulas de todos os segmentos, com o 
objetivo de vivenciar a experiência dos alunos em seus 
ambientes de aprendizagem e, por fim, partilhar sobre o 
papel e a missão das equipes dos colégios no Brasil.
A visita da Irmã Marge, em Sion Vila Maria, foi muito 
proveitosa e proporcionou aos alunos e professores o 
fortalecimento dos laços do carisma, pois tivemos uma 
convivência harmoniosa, alegre e acolhedora.
Seguindo os propósitos maiores dessa visita, da querida Irmã 
Marge, aproveitamos a oportunidade para apresentar toda a 
equipe do Sion – Vila Maria e suas respectivas funções. •

Equipe pedagógica e irmã Marge. da esquerda para direita, frente: 
audrey, irmã Marge, dinalva, Stella, Cláudia, irmã Vilma, irmã dalva. atrás: 
ana Cristina, Viviane, rita Carvalho, alessandra, ana lúcia e Elaine laures. 
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Equipe pedagógica com irmã Marge.

direção
Irmã Dalva (Diretora Geral): responsável pela administração e estrutura geral da escola.

Irmã Vilma: representante da direção Geral e no acompanhamento do Ensino religioso, envolvendo alunos/pais/ 
professores e funcionários.

Cláudia Di Nardo (Diretora Pedagógica): responsável pela organização pedagógica/ educacional geral da escola, pela 
equipe pedagógica, alunos e professores.

ENSiNo MÉdio
Dinalva (Coordenadora Pedagógica do Ensino Médio): atua na orientação de professores e na estruturação do curso.

Stella Ayoub Gebara (Orientadora Pedagógica do Ensino Médio): atua na orientação dos alunos e famílias.

FUNdaMENTal ii
Elaine Laures (Coordenadora Pedagógica do Ensino Fundamental II): atua na orientação de professores e na 
estruturação do curso.

Alessandra Maria Rechatiko Azevedo (Orientadora Educacional do Ensino Fundamental II – 6º ao 8º Ano – Manhã): 
atua na orientação dos alunos e famílias.

Ana Lúcia Ribeiro Jardim (Orientadora Educacional do Ensino Fundamental II – 6º ao 8º Ano – Tarde): atua na orientação 
dos alunos e famílias.

Stella Ayoub Gebara (Orientadora Pedagógica do Ensino Fundamental II – 9º Ano): atua na orientação dos alunos e 
famílias.

FUNdaMENTal i
Rita de Cássia B. Carvalho (Coordenadora Pedagógica do Ensino Fundamental I – Manhã): atua com alunos e 
professores, respondendo pelo ensino, aprendizagem e estruturação do curso.

Viviane Regina Tucci Biazioli (Coordenadora Pedagógica do Ensino Fundamental I –Tarde): atua com alunos e 
professores, respondendo pelo ensino, aprendizagem e estruturação do curso.

ENSiNo EdUCação iNFaNTil E 1º aNo FUNdaMENTal i
Rita de Cássia Burin Santana (Coordenadora Pedagógica da Educação Infantil e 1º Ano do Ensino Fundamental I): atua 
com alunos e professores, respondendo pelo ensino, aprendizagem e estruturação do curso.

Ana Cristina de Souza (Auxiliar de Coordenação da Educação Infantil e 1º Ano do Ensino Fundamental I): atua com alunos 
e professores, auxiliando no ensino, aprendizagem e na estruturação do curso.

ensino religioso
Audrey Lopes Bessa do Nascimento (Coordenadora de Ensino Religioso): Colabora com a elaboração e execução de 
planejamentos e na formação de professores e funcionários na área de Ensino religioso.

abril • 2014



irmã Marge interagindo com alunos do 5º.

irmã Marge com professores do Fundamental ii – manhã.

irmã Marge com professores do Fundamental ii – tarde.

irmã Marge e professores do Ensino Médio.

irmã Marge com alunos do 9º.
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irmã Marge, Equipe Pedagógica 
com alunos do 2ºC.

irmã Marge, Equipe Pedagógica 
com alunos do 4ºa.

irmã Marge e professoras do infantil.

irmã Marge e professoras do Fundamental i.

irmã Marge e alunos do infantil.
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