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O SIONews chega a sua 50a edição comemorando as publicações das mais va-
riadas matérias que contam parte da história de nossa escola. De maneira dinâmi-
ca a nossa revista apresenta as atividades dos nossos alunos e, também, daqueles 
que aqui estudaram. Coloca-nos a par sobre os eventos relacionados à comunidade 
escolar e, principalmente, registra o belíssimo percurso de nosso cotidiano, repleto 
de conquistas e alegrias. 

Como responsável por esta revista e redatora desta matéria, não posso deixar 
de citar os professores de Língua Portuguesa que fizeram parte do Sion e que 
foram responsáveis, mesmo que de maneira indireta, pela existência da revista 
SIONews: a professora Neide, o professor Juvêncio e a professora Izilda. Eles 
foram fundamentais também na minha vida escolar como ex-aluna de Sion e, 
consequentemente, essenciais na minha formação como leitora e escritora, influen-
ciando-me até hoje em minha carreira profissional. Esses profissionais também 
foram os responsáveis pela revisão da revista, que já teve o professor Juvêncio 
e a professora Izilda atuando diretamente na correção dos textos. Atualmente, a 
professora da área que merece destaque é a Liz Maria, que com muita dedicação 
e paciência faz a revisão do SIONews desde 2009, sempre dando dicas para deixar 
a leitura de nossa revista mais prazerosa.

A história do SIONews começa com um sonho. O sonho do professor Juvên-
cio. No início do ano de 1988, ele projeta a possibilidade de termos um jornal, 
contendo todas as notícias decorrentes do nosso dia-a-dia, bem como matérias de 
alunos e professores, os principais responsáveis pelo movimento de aprendiza-
gem que acontece dentro de nossa escola. O principal objetivo era o de socializar 
para as famílias e para a comunidade escolar o que de melhor fazíamos no Sion. 
Foram semanas projetando o perfil de nosso jornal e a participação dos alunos 
foi fundamental na escolha do nome. Várias opções surgiram como proposta, mas 
apenas sete foram para a final: SIONews, Notision, Educasion, Planeta Sion, Sional, 
Criasion e Comunicasion. Um dos nomes que mais apareceu entre as propostas 
dos alunos foi o Informasion, mas esse não poderia ser escolhido por ser o nome 
do informativo do Sion de Curitiba. Votaram 84 pessoas: entre professores e todos 
os representantes de sala que traziam para a votação a escolha da sua turma. O 
SIONews ganharia com 40% dos votos. Começava aí o desafio de criar um infor-
mativo dinâmico e interativo, onde alunos, professores, famílias e comunidade 
escolar pudessem participar efetivamente das notícias de nossa escola.

O primeiro SIONews é publicado em abril de 1998, apresentando os melhores 
momentos de 1997. Ele era muito diferente da revista que temos hoje – mesmo 
porque tinha quase o dobro do tamanho de nossa edição atual - mas com um 
conteúdo muito próximo do que temos atualmente. Em junho de 2010, na edição 
de número 10, a revista passa a ter o tamanho atual. Ainda em branco e preto por 
dentro, ela mantinha um pouco das características de um jornal. Apenas em maio de 

50a edição do 
SIONews

Professora 
Neide

Professora 
Izilda

Professor 
Juvêncio
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Nesta 50ª edição da revista 
SIONews gostaria de deixar 
registrado em nome da escola um 
agradecimento especial à nossa 
ex-aluna, atualmente professora 
e responsável pela revista, 
ANDRÉA DE CÁSSIA GIUNTA, que 
em todos esses anos conduziu 
seu trabalho com dedicação, 
responsabilidade e profissionalismo. 

PARABÉNS E MUITO OBRIGADA!

Cláudia Di Nardo
Diretora Pedagógica

2006, a edição de número 27 apresenta-
-se toda colorida. Um avanço importante 
na qualidade da apresentação das matérias, 
que passa agora a ter a característica de uma 
revista. Uma curiosidade sobre esse fato: o vício de 
fala que todos temos – ainda o chamamos com o artigo 
masculino – o SIONews. Não conseguimos falar no feminino em 
relação à revista... Nem a chamamos de revista! Referimo-nos ao SIONews sempre como um jornal.

Quinze anos já se passaram desde o seu nascimento. Hoje, percebo a importância desse veículo de 
comunicação na vida escolar de nossos alunos, que vibram quando descobrem que fizeram parte de al-
gum artigo, seja ele um texto, um trabalho ou apenas uma foto. Essa alegria do aluno de poder mostrar 
o que produziu é o principal incentivador para que o SIONews continue cumprindo o seu papel.

Parabenizo a todos que fazem parte dessa história e, principalmente, a iniciativa da Irmã Dalva 
de apresentar e de valorizar o que temos de melhor, através das páginas de nossa revista. Também, a 
diretora Cláudia, com o apoio de todas as coordenadoras e orientadoras, por continuar acreditando no 
SIONews como parte importante do percurso pedagógico de nossa escola. Parabenizo os professores, 
que são os maiores colaboradores para que tenhamos as mais belas matérias e por fim, agradeço aos 
alunos que são os principais protagonistas das histórias escolares contadas através de nossa revista.

Com muito orgulho e satisfação permaneço desde a sua criação como professora responsável pelas 
edições trimestrais da revista SIONews. A 50a edição aqui está para relembrar um pouco da trajetória 
brilhante que ela fez e faz pelo Sion Vila Maria!

Professora andréa de Cássia Giunta
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Para enriquecermos o Projeto “Amigos da Natureza”, no 
mês de setembro, o Maternal II fez um passeio à Compa-
nhia dos Bichos, para que pudessem ter um contato mais 
próximo com os animais e a natureza.

As crianças vivenciaram momentos significativos e 
prazerosos: alimentaram os animais, tiraram leite da vaca, 
andaram a cavalo e charrete, brincaram, aprenderam um 
pouco sobre as formigas e visitaram o berçário dos animais. 

Esse foi o primeiro passeio escolar das crianças, o que 
lhes proporcionou, também, um avanço na busca da auto-
nomia e independência, quesitos tão importantes e almeja-
dos na Educação Infantil.

O entusiasmo, o brilho nos olhos de cada criança e toda 
a alegria que sentiam ao entrar no ônibus, emocionou as 
professoras e, com certeza, os pais. 

Passamos um dia muito divertido que ficará na memó-
ria de cada um. Foi especial!

ana Carolina, Cristyane, erika e MarCia - Maternal ii

Passeio à
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Voltar de férias e já iniciar o semestre com comemorações, que delícia!
Foi isso que aconteceu na Educação Infantil e 1o ano, logo nas primeiras 

semanas de agosto, nós comemoramos o Dia dos Pais.
Os alunos e pais passaram juntos uma agradável manhã. O tema da festa 

foi o Pinguim, uma vez que, ninguém melhor para representar a figura pater-
na, já que nessa espécie é o macho que cuida dos filhotes ao nascer.

Proporcionamos aos pais uma deliciosa e prazerosa manhã recreativa. 
Ver o papai imitando os diferentes bichinhos junto com seu filho foi diverti-
díssimo. Imagine um papai Canguru, um papai Macaco ou ainda um Bicho-
-Preguiça. Foi só alegria!

Para finalizar, confeccionaram juntos uns Pinguins, utilizando-se de bexigas 
e levaram para casa uma linda bandeja com um pote de pipoca, para juntos as-
sistirem a um programa na TV e comerem uma pipoca bem quentinha. Humm!!!

equiPe PedaGóGiCa da ed. infantil e 1o ano do ensino fundaMental
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Como é gostoso passear!!! Na companhia de nossos 
amigos então, é ainda melhor!!!

Este ano, os alunos do Infantil II e 1o ano foram ao 
Sítio do Picapau Amarelo. Que delícia passar um dia sem 
o barulho da cidade grande, curtindo de pertinho a vida 
no campo.

Logo que chegaram, os alunos se deliciaram com um 
maravilhoso café da manhã do Sítio, com suco, pão com 
queijo e um bolo de laranja quentinho e fofinho. Essa 
refeição foi muito importante, pois tinham o dia todo 
com muitas atividades divertidas pela frente.

Os alunos do Infantil II, através do projeto “Baú de 
Histórias”, já haviam aprendido, em sala de aula, um 
pouco da história do escritor Monteiro Lobato, por isso 
ver tudo de pertinho foi ainda mais gratificante.

E para os alunos do 1o ano foi encantador por conhe-
cer os personagens e interagir com os livros e as histó-
rias contadas, além de que esse será o tema do “Saber 
Ler 2013”, que é a festa de encerramento do ano letivo e 
o fim de um ciclo marcante na vida dos pais e alunos.

Diferentes atividades rechearam nosso dia, como 
conhecer a sede do Sítio, ver o quarto da Narizinho, a 
biblioteca do Pedrinho, além de provar os deliciosos bo-
linhos de chuva da tia Nastácia, tão quentinhos, feitos na 
hora no fogão a lenha. Hum, que delícia! E o Reino das 
Águas Claras com a Dona Aranha contando suas histórias 

1oA, C e Inf II A

1oA, C e Inf II A

1oB e D

1oB e D
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sobre as pílulas falantes do Doutor Caramu-
jo e do príncipe Encantado, foi perfeito!

Personagens muito simpáticos nos acompa-
nharam durante o dia todo. Pegamos jabuticabas 
direto do pé com a companhia do Pedrinho, ouvimos his-
tórias sobre as invenções com o Visconde de Sabugosa 
e, claro, a Emília, a simpática boneca falante, nos contou 
alguns segredos bem engraçados.

Nem mesmo a garoa fina atrapalhou a diversão da garo-
tada. Colocamos a capa de chuva e continuamos numa boa.

Passeio de charrete, visita aos animais, o escuro labi-
rinto do Minotauro, foram mais algumas das atividades 
que permearam nosso dia.

E que tal ir direto à caverna da Cuca, com um caldei-
rão enorme e ver suas poções mágicas? E foi isso mesmo 
que fizeram alguns mais corajosos e outros menos, mas a 
curtição foi geral.

Ouvir histórias sobre o Saci, na casa do tio Barnabé, 
foi uma delícia também. Melhor ainda foi cruzar com o 
próprio Saci passeando pelo sítio. Ele ajudou a enganar a 
Cuca para que ela não nos achasse durante o caminho.

Enfim, esse foi nosso dia, recheado de muitas aventu-
ras e diversão, trazendo para mais perto a história de um 
dos escritores mais importantes do Brasil.

equiPe PedaGóGiCa da  
ed. infantil e 1o ano do ensino fundaMental

1oA, C e Inf II A

Inf IIInf II C e D

Inf II C e D

Inf II C e D 1oB e D

Inf II C
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A experiência do brincar cruza diferentes tempos e luga-
res, passado, presente e futuro, sendo marcado ao mesmo 
tempo pela continuidade e pela mudança.

Mas, essa experiência não é simplesmente reproduzida 
e sim recriada a partir do que a criança traz de novo, com o 
seu poder de imaginar, criar, reinventar e produzir cultura.

Ao longo deste ano, os alunos dos 2os anos A, B e C tra-
balharam o projeto “Brincando no Mundo da Imaginação”, 
onde as crianças puderam interagir umas com as outras, 
criar, experimentar, explorar e pesquisar de uma forma 
alegre e divertida.

Foram desenvolvidas diversas atividades: jogos e brin-
cadeiras na Educação Física, ilustração de parlendas na 
Informática, teatro com a professora de Artes, entre outras.

No transcorrer das atividades do Projeto, utilizamos os 
jogos e brincadeiras como instrumentos facilitadores para o 
desenvolvimento da relação interpessoal entre as crianças.

Brincar é muito divertido!

Professoras dos 2os anos
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Catavento

Os 
alunos dos 3os 

anos fizeram uma visita 
ao Catavento Cultural. Trata-se 

de um espaço cultural, educacional, 
dinâmico e interativo que, de forma 

atraente e participativa, nos faz viajar desde 
a história do surgimento da Terra até seu 

momento atual, com assuntos relacionados à 
educação, meio ambiente e outras atrações.

No espaço Lego as crianças puderam 
partilhar o espírito de equipe e 
construir os desafios propostos.

Os alunos se divertiram e 
aprenderam muito. 

O nosso passeio foi uma 
delícia!

3oA

3oB

3oC
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Era uma vez uma menina chamada Cinderela. Ela 
vivia com seu pai, sua madrasta e com três irmãs.

Estava quase no dia do baile e tinha 
algumas lojas perto da casa de Cinderela e 
ela pediu para seu pai lhe dar dinheiro.

Ele disse:

– Não!

E Cinderela implorou tanto que seu pai ficou de 
cabeça quase explodindo, e então deu dinheiro para 
ela comprar um vestido, mas o dinheiro não deu. Ela 
voltou e pediu mais. O dinheiro deu, mas o vestido 
não serviu. Então apareceu a fada madrinha e deu 
um vestido lindo que ela queria, e deu também 
uma “ limosine” e o ingresso para o baile.

Quando Cinderela entrou no castelo 
o príncipe a viu e pensou:

Será que ela gosta de mim?

Ele foi perto de Cinderela e perguntou se ela 
queria dançar. Enquanto eles dançavam uma 
parte do teto caiu, mas ninguém percebeu e eles 
continuaram dançando, até que o príncipe pediu 
Cinderela em casamento. Ela aceitou e depois todos 
foram para outro lugar para se casarem. Depois 
de dois dias se casaram e todos viveram felizes 
para sempre, menos o castelo que desabou.

Celton (4oB)

Ler e aprender
Neste ano, trabalhamos com os 4os anos 

a produção de textos a partir de diferentes 
gêneros literários. Os alunos são motivados a 
produzirem textos, utilizando-se da criatividade 
e originalidade a fim de tornarem-se leitores  
e escritores competentes.

A seguir, algumas produções dos alunos.

Era uma vez uma princesa chamada 
Cinderela. Ela tinha uma irmã muito chata. 
Um dia essa irmã lhe expulsou do palácio.

No dia seguinte, ela foi encontrada no lixo e foi 
parar na casa de uma moça que tinha três filhas. 
A Cinderela achou que todas eram pessoas boas, 
divertidas e que adoravam escrever, mas não, elas 
eram literalmente o oposto do que ela pensava.

A Cinderela não suspeitava que a 
madrasta dela era uma bruxa do mal.

Passou uma semana e no quarto dela 
apareceu um pombo correio com uma carta 
que dizia: tome cuidado com sua madrasta. 
Ela é uma bruxa do mal. Assinado: Príncipe.

A Cinderela gritou:

– Socorro, tem uma bruxa em minha casa.

O príncipe veio correndo e expulsou a 
bruxa e eles viveram felizes para sempre.

Matheus (4oB)
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A cidade de São Paulo é terra 
de tantos contrastes. Na metrópole 
cultural, financeira e social nos 
deparamos constantemente com 
a diversidade de jeitos, modos, 
pensamentos e expressões. Tal 
pluralidade nota-se também sobre 
as edificações e espaços públicos 
que compõem a terra da garoa.

Em nome dessa importância, 
levamos os alunos dos 4OS anos 
do Ensino Fundamental a explora-
rem a riqueza da cidade, através 
da visitação de alguns locais que 
preservam traços de sua história 
como o Pateo do Collegio, o Edifí-
cio Altino Arantes, antiga sede do 
BANESPA, o Solar da Marquesa e a 
Catedral da Sé. 

Pudemos observar, nos olha-
res das nossas crianças, todo o 
entusiasmo e empolgação para 
com a história de nossa cidade. A 
diversidade contrastante entre a 
contemporaneidade e os resquícios 
do período colonial, instigaram 
nossos alunos a buscarem cada 
vez mais e aprenderem sobre as 
suas raízes; uma vez que o apren-
dizado liberta, transcende e forma 
cidadãos críticos e conscientes 
do papel social que ocupam na 
comunidade, e de forma geral, nos 
espaços com os quais interagem.

Viva a São Paulo cultural!

Andanças pela 
metrópole cultural
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O projeto “O outro em mim”, realizado pelos 5os anos, 
tem como objetivos dentre outros, perceber o amor em to-
das as suas esferas e necessário à vida e ao bem-estar das 
pessoas; relacionar a gratidão a Deus pelo amor que nos 
dá com a responsabilidade de cuidar das pessoas e das 
relações humanas e resgatar a proximidade nas relações 
escola+família+aluno, criança+família e entre as famílias.

O projeto será desenvolvido durante todo o ano letivo 
e, no primeiro semestre, contou com dois momentos de 
convivência, de valorização da autoestima, de exercício 
de cidadania e, também, de interação familiar. O primeiro 
aconteceu dia 24 de maio, com uma visita à EMEI Cida-
de Fernão Dias, onde os alunos realizaram, junto com as 
professoras e especialistas, uma série de atividades, sendo 
elas: oficinas de Artes, Inglês, Música e uma Gincana Es-
portiva com as crianças que lá estudam. Foi, com certeza, 
uma experiência muito rica para todos os envolvidos. 

Já no segundo momento, realizado no dia 11 de junho, 
o projeto contou com a presença de familiares dos alunos. 
O evento envolveu uma melhor explicação sobre o tema, 
seus objetivos, uma apresentação da experiência viven-
ciada pelos alunos nas atividades desenvolvidas na visita 
à EMEI Cidade Fernão Dias e dinâmicas envolvendo a 
participação de todos os presentes que puderam, naque-
les instantes de brincadeiras, abrirem as janelas de suas 
mentes para as emoções sadias, resgatando a afetividade 
e enxergando o essencial, que de acordo com Mário Sér-
gio Cortella, grande filósofo e pensador brasileiro, é tudo 
aquilo que podemos ser, que será germinado em nós, que 
nos dará plenitude, amorosidade, liberdade, religiosidade, 

amizade, fraternidade e solidariedade. As dinâmicas ainda 
trouxeram como ensinamento o reconhecimento de que 
os limites são necessários na formação da criança, em seu 
relacionamento humano, familiar e social, mesmo sabendo 
que não é uma tarefa fácil porque exige que os pais este-
jam seguros do que estão fazendo, ajam de forma coeren-
te com aquilo que dizem e cumpram com as promessas 
que fazem.

Vale a pena investir no diálogo com as crianças e ado-
lescentes para que educar deixe de ser um fardo difícil de 
ser carregado e passe a significar uma relação prazerosa 
entre pais e filhos. E que a afetividade, também geradora 
de formação ética e moral, deva existir e caminhar no seio 
familiar e social da criança, fazendo com que esta sinta 
segurança e responda positivamente ao meio social em 
que está inserida. 

O evento foi encerrado com a “Oração pelas famílias”, 
de Padre Zezinho, com a apresentação das fotografias das 
famílias dos alunos e um delicioso café. E, sobretudo, com 
a certeza de que, segundo Martin Buber, grande nome da 
Filosofia Personalista, dizendo que do encontro entre duas 
pessoas sempre nasce uma terceira. 

Cada um dos presentes encontrou naqueles momentos 
uma forma de derramamento de tudo o que nos sobra, e 
que pela força do encontro fazemos aflorar, e que ainda, 
o que gostamos uns nos outros é tudo aquilo que antes 
era solidão em nós e que depois, pela força do encontro, é 
iluminado, multiplicado e maravilhosamente partilhado.

Parabéns a todos os envolvidos.

Professoras alessandra, isabel, lúCia e Mariana.
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O Projeto História em quadrinhos, 
desenvolvido com os alunos dos 5os anos 
A, B, C e D, realizado na Sala de Leitura, teve 
como objetivo trabalhar o ato de ler de 
forma mais divertida, a fim de que os alunos 
pudessem se identificar com as personagens e 
com as diversas situações expostas.

Os alunos criaram as histórias, fizeram as 
ilustrações e compartilharam com os amigos.

O Projeto explorou a imaginação, a cria-
tividade e a leitura compartilhada.

Professora Vanessa - sala de leitura

Projeto
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circuito 
“Mãos  

de Ouro” 
de Basquetebol

No dia 14 de agosto, foi realizado 
em nossa Escola, para os alunos dos 

4os e 5os anos do Ensino Fundamental, o 
“Circuito Mãos de Ouro de Basquetebol”.  
O objetivo do evento foi incentivar a prática 

do basquetebol e a integração dos alunos. 
A atividade consistiu em um circuito 
composto por quatro estações, onde 

os alunos realizaram diferentes 
formas de arremessos.

A novidade foi a 
presença dos familiares 
que participaram junto 
com os alunos e foram 

homenageados no 
final do evento, 
recebendo uma 

medalha de ouro, 
entregue com 
muito carinho 
pelas crianças.
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O projeto “Paz entre as torcidas de 
futebol” tem como objetivo conscien-
tizar os alunos dos 2os aos 5os anos do 
Ensino Fundamental sobre a importân-
cia da aceitação e respeito às escolhas, 
relacionadas ao universo desportivo, 
presentes em nossa sociedade.  
Foi realizado em agosto com término 
no dia 24, do mesmo mês. Os alunos 
compareceram com seus familiares ves-
tidos com as camisetas de seus times de 
preferência e participaram de atividades 
esportivas como o “futebol amigo”– jogo 
de futebol de mãos dadas. No final do 
evento as crianças homenagearam seus 
convidados com uma medalha de ouro. 

Foi uma verdadeira festa, onde 
todos os times foram campeões! 

entre as torcidas de futebol
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Resultados
Campeã: Bandeira amarela - 5.200 pontos
2o lugar: Bandeira azul - 4.100 pontos
3o lugar: Bandeira vermelha - 4.025 pontos

FuNdaMeNtal II e eNsINo MÉdIo
A XXIV Sioníadas foi realizada no final do 1o semestre de 2013 

e teve sua Abertura no dia 24 de junho. Os jogos ocorreram nos dias 
25, 26 e 27. Um dos desafios deste ano foi o desenvolvimento de 
uma Campanha Publicitária em prol de idosos, moradores de rua e 
crianças abandonadas, abordando o tema “Fraternidade e Juventude 
do Bem”. 

Como principal atividade do evento os alunos,representando 
suas respectivas bandeiras, mostraram os vídeos de suas campanhas 
publicitárias e, em seguida, as apresentações artísticas.

Nessa edição tivemos também duas novidades: a participação dos 
pais em uma prova de arremessos de Basquetebol e uma competição 
de Dança de Salão, onde um casal de cada bandeira se apresentou 
dançando um tango. Sem dúvida, foi um dos pontos mais altos da 
Abertura, além do Grupo de Dança Sion, que nos brindou com uma 
belíssima coreografia, coordenado pelas professoras Vanessa Santos 
e Magali Torres. 

Bandeira Azul

Bandeira Amarela

Bandeira Vermelha
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CoNFIRaM alguNs IteNs:
1274 quilos de arroz
106 pacotes de macarrão
1487 sabonetes

CaMPaNHa de aRReCadaÇÃo
Realizamos, tradicionalmente, no período da Sioníadas uma 

campanha de arrecadação de alimentos que são encaminhados a 
Projetos Assistenciais. Este ano, fizemos também no fechamento 
dos jogos, uma prova de arrecadação de produtos de higiene 
(sabonete e creme dental). Os números foram surpreendentes. 
Agradecemos a todas as famílias pelas doações.

Bandeira Amarela

Bandeira Azul

Bandeira Vermelha

Gincana cultural
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PRoJeto CaRRINHo de gaRRaFa Pet
Uma das provas realizadas pelos alunos do Ensino Médio, nesta 

edição da Sioníadas foi o “Projeto carrinho de garrafa PET”, coorde-
nado pelo professor de Química, Edson Lima. O objetivo era construir 
um carrinho de garrafa pet, movido por uma mistura de vinagre de 
álcool e bicarbonato de sódio, proporcionando aos alunos o contato 
com atividades práticas relacionadas à Física e Química. O carrinho 
que percorreu a maior distância venceu a prova. Foi um sucesso!

Alunos Bandeira azul

Projeto Carrinho Garrafa PET

Voleibol
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eduCaÇÃo INFaNtIl e FuNdaMeNtal I
Nos dias 18, 21 e 22 de outubro, realizamos na 

nossa Escola a XXIV Sioníadas para os alunos da 
Educação Infantil e Ensino Fundamental I. Todos 
se apresentaram nas Aberturas e as famílias foram 
convidadas a assistir. Contamos também com as apre-
sentações da Banda Irmã Dina e do Grupo de Dança 
Sion. Foram momentos inesquecíveis que ficarão na 
memória de cada criança!

Banda Irmã Dina

Mariana (1oC) e João Pedro (1oD)

1oD

Infantil II A e B

Larissa Infantil I A
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Grupo de Dança Sion

Alunos dos 4o e 5o Anos.

Gincana Cultural

Gincana Esportiva

Cabo de Guerra.
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Destaques: Jogo da Memória, Leo S. ( 2oA),  
Vinicius S. (3oB), Leonardo P. (3oB) e Heitor D. (3oA).

Destaques: Jogo de dominó, Manuela R. (2oC), 
Isadora (3oC), Maria Eduarda (3oC) e Gabriela (2oB).

Destaques Jogo de Damas, Danielle (5oD),  
Giovana B. (5oD), Fernanda M. (5oD) e Lorena F. (4oC).

Destaques: Jogo de Damas, Murilo P. (5oA), 
Guilherme Z. (5oB), Guilherme B. (5oA) e Brayan (4oB).

Entrega de medalhas
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escola de esportes
Quem participa, sabe e conhece:
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Todos querem ser bonitos! Isso é uma 
certeza.

Os padrões de beleza vigentes estão es-
tampados por toda parte: lindas modelos 
nas capas das revistas, celebridades desfi-
lando nas telenovelas, anúncios publicitá-
rios, etc.

Dentre os muitos recursos para alcan-
çar a forma ideal, as academias merecem 
destaque. E por qual razão?

Verificamos a busca incessante dos jo-
vens, incluindo muitos de nossos alunos, 
pelos treinos em academias onde, muitas 
vezes, recebem de seus “instrutores” trei-
namentos inadequados para suas idades e 
estruturas corporais. 

Nós, professores de Educação Física, 
Educação Religiosa, Química e Física, das 1as 
séries A e B do Ensino Médio, resolvemos 
abordar o tema, através de uma atividade in-
titulada “Vida, Saúde e Beleza”. Nosso obje-
tivo é que os nossos alunos, através de suas 
próprias vivências, agora somadas às pes-
quisas orientadas por nós, tirem suas pró-
prias conclusões sobre essas questões tão 
importantes para essa fase de suas vidas.

A beleza, o ser “belo”, é extremamente 
importante para a maioria dos nossos jo-
vens e isso os leva, muitas vezes, a trilha-
rem caminhos equivocados que, não muito 
raro, acabam prejudicando a saúde e dei-
xando sequelas pela vida afora.

Devido aos conceitos de “beleza” vigen-
tes e ao modo como esses são compreendi-
dos, assumidos e vividos entre nós, sobre-
tudo entre os jovens, torna-se necessária 
uma reflexão sobre o lugar social do corpo 
na atual cultura de consumo. Nunca se teve 
uma preocupação tão grande com a bele-
za, a juventude e o prazer. A construção e 
o consumo de corpos fabricados, moldados, 
(re)modelados e (re)construídos está em 
voga e é latente em toda nossa sociedade. 
Essa busca desenfreada pelo padrão de be-
leza estabelecido socialmente é realmente 
necessário? E quando esse “desejo” gera 
distorções que chegam a comprometer até 
a nossa saúde?

Professores:  
Valéria, edson, riCardo e WaGner

1oB)

1oA)
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Cada disciplina envolvida trabalhou 
apontando as implicações de atitudes sau-
dáveis ou não. A Educação Física apontan-
do os elementos importantes das ativida-
des físicas, a Física discutindo os impactos 
das “máquinas” presentes nas academias 
sobre a musculação, a Química debatendo 
as consequências dos anabolizantes para a 
saúde e a Educação Religiosa abordando as 
implicações estéticas e éticas da questão. 

A fim de obter o “corpo ideal”, os jo-
vens chegam às academias iniciando um 
trabalho de musculação com carga errada; 
posicionamento inadequado nos aparelhos 
e, muitas vezes, sem a orientação profissio-
nal durante os treinos. Chegam às aulas de 
Educação Física aqui na escola, doloridos, 
extremamente cansados e, muitas vezes, 
até machucados. 

Para complicar a situação, sabemos que 
existem locais onde a venda de anabolizan-
tes é “normal” e, por esse motivo, alerta-
mos nossos alunos aos danos causados à 
saúde das pessoas que fazem uso dessas 
substâncias, bem como de proteínas que 
só devem ser indicadas, se necessário, por 
nutricionistas.

Refletimos sobre o atual padrão de bele-
za proposto pela mídia: realidade, compor-
tamentos e distorções. Relacionamos essa 
temática à sociedade de consumo – consumo 
de bens – mas também de comportamentos 
e ideologias fragmentadas e inconstantes.

Trabalhando de forma integrada, essa 
atividade visou criar um espaço para que 
os nossos alunos refletissem sobre esses 
temas e tomassem a consciência da relevân-
cia dessas questões. Só assim, eles podem 
atuar como agentes multiplicadores desse 
conhecimento entre seus amigos, familiares 
e demais grupos com que tiverem contato. 

Parabéns a todos os alunos que se 
empenharam, com compromisso e dedi-
cação, na realização dessa atividade, pois 
sabemos que “o maior erro que um homem 
pode cometer é sacrificar a sua saúde a 
qualquer outra vantagem”, como afirmava 
Schopenhauer.

1oB)

1oA)
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Dizem que “santo de casa não faz mi-
lagres”. Contrariando esse velho ditado 
popular, estiveram em nossa escola três 
ex-alunos que vieram nos contar suas 
experiências universitárias. O “milagre” 
que se produziu foi o encantamento que 
causaram em todos que tiveram a opor-
tunidade e o prazer de ouvi-los. A plateia 
era composta dos alunos das 3as séries 
do Ensino Médio e de seus professores.

Esse encontro ocorreu no mês de 
agosto. Estiveram presentes Tiago Vi-
cente Pereira, quarto anista de Medicina 
da Universidade de São Paulo, Anderson 
Vinhas que cursa Engenharia Civil na 
UNICAMP e o Lucas Pazin que estuda 
Direito no Largo São Francisco (USP).

O encontro foi muito interessante 
porque os atuais alunos ficaram bastan-
te entusiasmados ao ouvirem os, agora, 
universitários falarem sobre a importân-
cia da formação deles em nossa escola, 
as dúvidas que surgiam nos momentos 
de suas escolhas, a inquietação nos dias 
de provas dos vestibulares, o cotidiano 
da vida dentro das universidades, o mer-
cado de trabalho e suas possibilidades.

Cada um deles tem um repertório 
muito próprio dos cursos e carreiras que 
escolheram e da vida universitária. Discor-
reram sobre as expectativas que possuíam 
antes de ingressarem nas universidades 
escolhidas e da realidade com a qual se 
depararam ao iniciarem os cursos.

O Tiago falou da carga de estudos 
de um curso de Medicina, das aulas te-
óricas e das aulas práticas no Hospital 
das Clínicas. Da sua atuação nas ativida-
des universitárias e ainda discorreu de 
forma lúcida, sensata, sensível e crítica 
sobre a questão dos médicos estran-
geiros que estão sendo recebidos em 
nosso país. Discorreu sobre esses assun-
tos com desenvoltura e sensibilidade e 
respondeu a todas as indagações, não 
deixando de mencionar que a enorme e 
cotidiana carga de estudos não lhe tira 
a graça da juventude, haja vista a bela 
namorada que ele arranjou na Medicina!

O Anderson Vinhas não disfarçou o 
entusiasmo pela Engenharia Civil. Fa-
lou sobre o curso e a carga de estudos. 
Discorreu sobre o atual mercado de tra-
balho para um engenheiro no Brasil. E 
falou sobre a experiência de um jovem 

de 17 anos que deixa a casa da família 
em São Paulo para morar e estudar em 
outra cidade, no seu caso, Campinas.

O Lucas Pazin é um entusiasta do Di-
reito. Falou sobre a sua emoção de estudar 
no Largo São Francisco/USP, afinal por 
esse curso e universidade passaram gran-
de parte da “inteligência” do nosso país. O 
Lucas é um aluno bastante engajado nas 
questões universitárias e revelou a sua 
forte veia humanista ao discorrer sobre a 
sua participação nos movimentos univer-
sitários que questionam o distanciamento 
da universidade das causas populares.

Todos os nossos ex-alunos presentes 
nesse encontro foram muito solícitos e 
dialogaram, com bastante alegria e entu-
siasmo, com os garotos do Ensino Médio.

Deixaram aqui a felicidade e o carinho 
estampados nos rostos dos professores 
que tiveram a oportunidade de assistir as 
suas falas e ver o entusiasmo da juventu-
de, que saindo de nossos bancos escolares 
ganham o mundo, fazendo a diferença!

O nosso muito obrigada a todos os 
que participaram dessa atividade, em 
especial ao Tiago, Anderson e Lucas.

PALESTRA DE EX-ALUNOS 
PARA O ENSINO MÉDIO dinalVa
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Nossa Escola

Um Departamento

Quando realizamos o contato telefônico com a nossa 
escola, em busca de qualquer tipo de informação, somos 
recepcionados pelas atendentes que nos direcionam e nos 
orientam de forma eficiente. Com bastante educação e 
cordialidade, elas encaminham as nossas ligações e, sempre 
que possível, atendem às nossas solicitações. Cabem a elas o 
direcionamento das ligações tanto externas quanto internas.

Você saberia dizer quem são essas pessoas? 
Possivelmente imaginamos as mais diferentes fisionomias 
para as meninas que trabalham nesse setor. Através desta 
edição do SIONews conheceremos um pouco mais sobre 
as três profissionais que são responsáveis dessa área.

São elas:

Carla Aparecida de Oliveira – é uma de nossas telefonistas. 
Está desde 2001 no Sion e gosta muito do contato que tem com 
as pessoas, mesmo que seja pelo telefone. Faz o atendimento 
ao público das 7h às 13h, todos os dias da semana. Mora 
na Vila Maria com o filho de 15 anos e gosta de sair com as 
colegas para conversar, além de curtir o filho e a família. Seu 
desejo é viver o momento e deixar o futuro nas mãos de Deus.

Nathale Cristina Rossler Pereira D’Oliveira – está no 
atendimento telefônico desde fevereiro deste ano. Gosta de 
atender as pessoas por conta do contato que tem, mesmo que 
não seja pessoalmente. Mora com os pais, próximo da Penha. 
Gosta de ficar em casa com a família, de estudar e de sair para 
dançar. Deseja terminar a faculdade de Pedagogia. Seus sonhos 
são os de construir uma família e crescer profissionalmente.

Amanda Aparecida Oliveira Silva – trabalha conosco 
desde abril deste ano. Gosta do que faz. Para ela trabalhar 
com comunicação é muito bom. Faz os atendimentos das 
8h às 14h. Mora em Guarulhos com a mãe e o padrasto. 
Seu momento de lazer é passear no shopping com a família 
e com o namorado e também de visitar os parentes. Gosta 
de estudar e cozinhar. Pretende fazer faculdade de Ciências 
Contábeis e seu sonho é o de formar uma família.
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O Estudo do Ambiente
e a

construção da monografia
Professores riCardo, JorGe e futeMa

O estudo do ambiente é uma forma de 
promover a articulação e a integração dos 
conhecimentos das diferentes disciplinas em uma 
vivência em espaço diferente da sala de aula. 
Também, é a oportunidade dos professores junto 
dos seus alunos desenvolverem um trabalho 
de equipe, colocar em prática o planejamento, 
a organização e aplicar os procedimentos 
metodológicos usados nas Ciências.

Foi dessa maneira que os alunos e as alunas 
das 2as séries A e B do Ensino Médio, orientados 
pelos seus professores, partiram para a cidade de 
Salesópolis, no parque da nascente do Rio Tietê, 
em abril de 2013.

A análise dessa vivência e de outros dados 
coletados nesse estudo somados à pesquisa 
bibliográfica deverão ser transpostos em um 
resultado final, a produção da Monografia. O 
exercício das habilidades e das competências 
também é reforçado, por exemplo, a análise e 
a interpretação de textos, a seleção de dados e 
imagens, a elaboração de esquemas, gráficos 
e tabelas, que tornam o aprendizado mais 
significativo e prazeroso aos estudantes. Além 
disso, podemos acrescentar que as atividades 
extraclasses estão permeadas por outros valores 
como a ética, a solidariedade e a tolerância.

A confecção de uma Monografia, nessa fase 
escolar, antecipa aos alunos e às alunas o saber 
fazer de um trabalho acadêmico e, portanto, 
problematizador e investigativo.

Por fim, a realização desse trabalho 
possibilitou aos alunos lidar com um repertório 
de conhecimentos das áreas de Biologia, 
Geografia, Física, Filosofia, Inglês e Espanhol e 
sintetizar esses saberes na realização de um texto 
monográfico. Essa atividade exige um trabalho 
prolongado e envolve muito mais que sistematizar 
um conhecimento, também contextualiza 
diferentes realidades e amplia a visão de mundo.
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Você é um 
diamante...

das letras e da Interpretação

Elis Ramos 3oA (EM)

Parabéns ao Professor Manolo
O professor Manolo, que atua no Ensino Médio ministrando aulas de 

Química, defendeu a sua Dissertação de Mestrado, no mês de agosto, na 
Universidade Bandeirantes/ Anhanguera.

As Irmãs de Sion, Direção, Coordenação e demais colegas o parabenizam 
pelos seus estudos e pela conquista desse título, que representa um avanço 
na formação de um professor que não cessa de aprender. Como deve ser!

Terceiro ano do Ensino Médio... provas, trabalhos, vestibular... 
Essas foram as coisas com as quais me deparei logo que começou 
2013.

Quando jovens, principalmente, dentro de um ambiente es-
colar, temos muitas possibilidades de escolhas, áreas que preferi-
mos e matérias que gostamos; a Literatura é um exemplo dessas 
matérias para mim! Em 2009 tive minha primeira experiência 
como atriz (profissão que desejo seguir) e a partir daí não parei 
mais de interpretar. A Literatura está completamente vinculada 
à arte cênica, andam como boas amigas, lado a lado, de mãos 
dadas. Contam segredos uma à outra, além de se completarem.

Ao entrar no Ensino Médio, deparei-me com essa gama de 
autores e histórias que já havia ouvido, porém nunca lido. E foi 
me dando uma coceirinha de entrar mais a fundo nesse univer-
so de palavras, metáforas e personagens, pouco conhecido por 
mim, até então. Lembro-me da primeira prova de Literatura; dona 
Maria Helena não foi nada gentil em relação à nota, mas com o 
tempo, minha interpretação e articulação com as palavras foram 
melhorando e daquela que não havia sido muito gentil até ouvi: 
“você era um diamante bruto que está sendo lapidado. Parabéns 
pelo esforço e dedicação!” (risos).

Para aqueles que vão ingressar no Ensino Médio, saibam que 
temos os trabalhos de Literatura, que para mim são interessan-
tíssimos. Eles consistem em: fazer um seminário do livro que nos 
foi incumbido, um cartaz (“caprichado e diferente” como já di-
ria Maria Helena), escrever uma peça a partir do livro e atuá-la! 
Bastante coisa não? E ainda junto com as provas e outros tantos 
trabalhos dados, como vocês sabem não é fácil, e trabalhar em 
grupo também não! Essa história de que “duas cabeças pen-

sam melhor que uma” é verdade, mas isso só se aplica quando 
as duas pensam juntas; imaginem 11 ou 12 cabeças juntas! Às 
vezes, os resultados não são tão positivos assim, e os trabalhos 
servem, também, para tratar dessa questão, a união. 

Dos livros apreciados este ano, tive o prazer de trabalhar com 
a obra “ Sentimento do mundo”, do grande escritor Carlos Drum-
mond de Andrade. Fui percebendo durante as aulas que o que 
encontro hoje na Literatura e, principalmente, nos poemas é a 
profundidade que falta nas relações humanas. Eu espero que as 
pessoas se abram mais para sentir o que a poesia traz, o que uma 
personagem carrega com ela, todo o contexto em que vive e o 
que o autor quis mostrar a partir dela. Vejo as palavras como um 
dom e como mágica. Elas podem mudar o rumo da vida de al-
guém. Todos temos esse dom. Palavras também podem ser ditas 
com os olhos, um gesto ou até com o silêncio.

O teatro, juntamente com um bom texto, também traz isso, 
tanto ao ator quanto à plateia. Às vezes, quem assiste não en-
tende ou não gosta, mas se ao menos o conteúdo, vinculado 
às palavras do texto, conseguir tocar/sensibilizar apenas um dos 
espectadores, o trabalho do ator, e também do autor, está feito.

Enfim... ficam os versos de Fernando Pessoa para quem fica e 
para quem vai...E eu seguirei traçando o meu caminho de braços 
dados com as Letras e o Teatro!

Valeu a pena? Tudo vale a pena 
Se a alma não é pequena.

Quem quer passar além do Bojador 
Tem que passar além da dor. 

Deus ao mar o perigo e o abismo deu, 
Mas nele é que espelhou o céu.
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Todos os anos a Escola São Teodoro de Nossa Senhora 
de Sion realiza o projeto: “Minas Gerais Cultural”. Trata-se 
de uma visita às cidades históricas de Minas Gerais, sendo 
estas: Ouro Preto, Mariana, Congonhas, Tiradentes e São 
João Del Rei. Neste ano, entre os dias 16 e 19 do mês de 
agosto, trinta e seis alunos dos primeiros anos do Ensino 
Médio realizaram essa experiência de aprendizado muito 
interessante e expressiva. Acompanhados pelos professo-
res Andréa - Educação Artística, Maria Helena- Literatura, 
Fernando - História e Wagner- Educação Religiosa, os alunos 
puderam vivenciar e refletir sobre diversos elementos que 
compuseram o intenso período da mineração conhecido 
como o “ciclo do ouro mineiro”, fase marcante da sociedade 
colonial brasileira.

Entre ladeiras tortuosas e vielas singelas, entre o colori-
do das casas e os aromas do tempo, os alunos vislumbraram 
diversos recortes históricos de um tempo dramaticamente 
conturbado e culturalmente expressivo. O ouro moveu mul-
tidões e fez surgir cidades inteiras, alimentou o comércio e 
a Coroa Portuguesa, estimulou as artes e o folclore, untou 
altares de imponentes igrejas barrocas pertencentes às 
diversas irmandades religiosas... mas também, provou mas-
siva exploração escrava, miséria e conflitos sociais, gerando 
rebeliões e morte.

“Liberdade ainda que tardia”, tradução comum do dístico 
latino “Libertas Quæ Sera Tamen” que estampa a bandeira 
do Estado de Minas Gerais, antes Capitania das Minas Gerais, 
retrata o anseio por justiça social denunciado pelos inconfi-
dentes do século XVIII. De modo vívido, os alunos tiveram a 
oportunidade de imergir nesse tempo, refletindo e reconhe-
cendo a vida dos diferentes grupos sociais e de suas manifes-
tações culturais, econômicas, políticas e religiosas; sensibili-
zando, tornando o olhar mais sensível e atento, desde as frias 
e escuras minas até as complexas ornamentações do rococó e 
do barroco talhadas nas madeiras e pedras das igrejas, desde 
os lamentos dos escravos até a poesia de Claudio Manuel da 
Costa, enfim, estimulando o senso de valorização e a necessi-
dade de preservação do patrimônio material e imaterial que 
compõem a identidade não só de Minas Gerais, mas, de nossa 
própria identidade cultural nacional.

A seguir depoimentos dos alunos sobre a atividade.

Minas Gerais 
C U L T U R A L
16 a 19 de agosto de 2013 – 1o Ano Ensino Médio

Congonhas.

Mina da Passagem, em Mariana.

Igreja São Francisco de Assis de Ouro Preto.
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“Em São Paulo, uma mãe preocupada. 
Em Minas, uma menina que dormia pela 
primeira vez fora de casa e sinceramen-
te estava gostando muito. (Milene).

Desde antes de partirmos, já era a 
viagem mais esperada por todos. A parte 
do ônibus foi cansativa, mas valeu a pena. 
Minas realmente surpreendeu a todos pelas 
igrejas, riquezas naturais e o seu valor his-
tórico incomparável; isso sem contar sobre 
os hotéis, as comidas típicas, as ladeiras... 
Ok, as ladeiras a gente pula, mas, com 
certeza, levaremos as experiências adqui-
ridas nessa viagem para o resto da vida.”

Milene, Gabriela Hanae e  
Leonardo Magalhães (1o B)

“Ao iniciar o ano letivo, nos foi apresentado uma proposta 
cujo objetivo principal era conhecer e explorarmos a riqueza 
da nossa cultura, que está presente em Minas Gerais. 

Ao iniciarmos o segundo semestre, finalmente partimos rumo a esse lugar tão 
rico, mas não apenas rico por conter ouro, mas sim por sua maravilhosa história. 

Através de um roteiro, nossas atividades foram distribuídas de 
maneira exemplar, onde além de aprendermos muito, estreitamos 
laços de amizade, adquirimos mais afinidade com os professores e, 
com certeza, mais responsabilidade e independência. Minas Gerais 
não foi apenas um simples passeio, mas sim uma retrospectiva sobre 
as nossas raízes que ficam esquecidas pela correria do dia a dia.

Minas Gerais nos deixa sem palavras e se tornou uma viagem única em 
nossas lembranças. Agradecemos aos professores que sempre estiveram ao 
nosso lado e aos nossos amigos pelos momentos únicos e inesquecíveis!“

Guilherme Vigarani e  
Lorena Righi Afonso (1o A)

Pousada Pequena Tiradentes.

Mina Jeje, em Ouro Preto. Maria Fumaça, em São João del Rei.
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Já estamos nos aproximando do término das 
aulas deste ano letivo e ao olharmos para trás, 
relembramos o quanto vivemos e aprendemos.

Alguns de nossos alunos do Ensino Médio po-
dem recordar dos bons momentos que passaram, 
durante o mês de julho, ao participarem do I En-
contro Internacional da Juventude Sionense, 
ocorrido entre os dias 16 e 20, no Rio de Janeiro 
e citado na edição de agosto de nosso jornal.

Por ter sido um mês de férias muito especial 
não poderíamos deixar de comentar, afinal, nos-
sos jovens puderam marcar em sua história e 
marcar na história da Congregação de Sion, a pre-
sença no Primeiro Encontro Internacional entre 
os alunos de Sion!

Estiveram presentes, durante o evento, alunos 
da Costa Rica, Estados Unidos, Austrália e do Bra-
sil: Curitiba, São Paulo (Vila Maria e Higienópo-
lis), Rio de Janeiro e alunos do Colégio Sion (Aru-
já)- administrado pela Congregação dos Padres de 
Sion- acompanhados de seus gestores, docentes e 
irmãs. O encontro ainda contou com o apoio de 
voluntários do Colégio Sion, do Rio de Janeiro.

Todos que colaboraram na organização do 
evento idealizaram com muito carinho essa opor-
tunidade de reafirmar a identidade Sionense e 
unir alunos advindos de diversas partes do mun-
do, com culturas e realidades diferentes, mas que 
têm algo em comum e muito especial: fazem parte 
da grande família Sion. 

equiPe de ensino reliGioso
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Aos alunos do Ensino Médio:
Em 2014, haverá o  
Encontro Nacional da Juventude Sionense,  
no Sion – Higienópolis.
Aguardem maiores informações.
O convite está aberto. 
Preparem-se!

Os participantes puderam partilhar 
experiências culturais, informações so-
bre suas escolas e cidades, refletir sobre 
a Palavra de Deus, sobre o que é ser Sion 
no mundo e qual é a missão de cada um, 
além de momentos de diversão, como di-
nâmicas, práticas de esportes e passeios.

Tudo isso aconteceu porque acredita-
mos na importância e necessidade de vi-
vermos na prática, no cotidiano, os valo-
res e pilares educacionais que sustentam 
as escolas de Sion: escuta, acolhimento, 
diálogo, ser discípulo, entre outros.

Agradecemos a disponibilidade e a 
dedicação dos profissionais da escola 
que acompanharam a turma: Audrey 
Bessa, Cláudia Di Nardo, Elaine Laures e 
Irmã Vilma (equipe gestora) e os profes-
sores Cristiano Mansur e Fabíola Prates.

Agradecemos também a participa-
ção dos alunos e alunas: Beatriz Pi-
mentel, Bruna Patrício, Carla Lettieri, 
Carolina Piñeiro, Clara Santos, Fábio 
Augusto, Gabriela Ferrari, Giovanna 
Albieri, Giovanna Rodrigues, Giovan-
na Schmith, Isabela Gertrudes, Júlia 
Freitas, Laís Vieira, Letícia Figueire-
do, Letícia Nascimento, Mariana Diniz, 
Odília Maria, Pedro Henrique Andra-
de e Rebeca Mol.

Desejamos que as lembranças 
desses dias, vividos há alguns meses, 
permaneçam constantes em cada um 
e que as experiências e aprendizagens 
perdurem para toda a vida!

Vila Maria – São Paulo Higienópolis – São Paulo

Rio de Janeiro Curitiba

Arujá Austrália

Costa Rica

Estados Unidos

Tema: 
SION conectado com o mundo e com você

Theme: 
SION connected with the world and you

Tema: 
En SION conectado com el Mundo

Lema: Não fique OFF! Seja SION!
Motto: Do not get OFF! Be SION!

Lema: No te apagues. Soy de SION!
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