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Teatro  
Turma da Mônica

ProFESSorAS dE EducAção inFAntil  
E 1o Ano do FundAmEntAl

Cada dia que passa o planeta Terra necessita de mais 
cuidados e despertar nos alunos os hábitos de reduzir, 
reutilizar e reciclar foi o tema central do passeio realizado 
pelas crianças do Maternal II, Infantil I e II e 1º Ano, 
nesse primeiro semestre.
Os alunos foram ao Teatro Fernando Torres onde 
assistiram à peça “Um plano para salvar o planeta”. 
Os já conhecidos e queridos personagens da turma 
da Mônica, de forma lúdica, com muitos efeitos 
de som, luz e um cenário magnífico, conseguiram 
conscientizar todo o público que lá estava.
Agora é só colocar em prática tudo que aprenderam 
para ajudar o nosso planeta; jogar o lixo nas lixeiras 
corretas (verde – vidro, amarela – metal, azul – papel, 
vermelha – plástico e marrom – resíduos orgânicos).  
Essa foi a grande ideia do Franjinha. Assim não 
poluímos o meio ambiente e vivemos melhor!
Nosso passeio ao teatro foi TUDO DE BOM! •
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AnA criStinA
Auxiliar de Coordenação da Educação Infantil  
e 1º do Ensino Fundamental I

No dia 10 de Maio, comemoramos na 
Educação Infantil e 1º Ano do Ensino 
Fundamental I, mais uma festa do Dia 
das Mães. O tema deste ano foi  
“O sonho de ser mãe”, na qual as 
mamães participaram do começo ao fim. 
Para darmos o “pontapé inicial”, 
solicitamos que elas escrevessem uma 
redação dizendo-nos como surgiu o 
sonho de ser mãe. Sendo que duas 
seriam contadas no dia da festa, por 
uma dupla de Contadora de Histórias. 
Todas as mães participaram e nos 
emocionaram com suas verdadeiras 
histórias de amor incondicional. 
As Contadoras de Histórias Rita e 
Priscila, que fazem parte do projeto 
“Quem conta que canta encanta”, 
cativaram as crianças com músicas e 
histórias divertidas, proporcionando 
um clima todo especial de magia 
e fantasia. Em seguida, os alunos 
cantaram a música “Sou Fã”, de 
Christian e Cristiano, e para fechar com 
chave de ouro, a professora Giovanna, 
de música, fez uma surpresa tocando 
“Fascinação”, de Elis Regina no violino. 
Foi emocionante! •
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1a Exposição de Artes dos  
Alunos do Fundamental 
ProFESSor mArcoS GASPAr

O objetivo da exposição da disciplina 
de Artes foi o de realizar um trabalho 
artístico de estudo sobre as cores, 
a fim de desenvolver a linguagem 
visual. Foram realizadas atividades 
práticas, com sobreposição de cores 
e contornos, ajudando a despertar 
nos alunos um universo emocional, 
lúdico e poético.
Foi desenvolvido, em sala de aula, 
um estudo teórico da vida, da obra e 
do movimento artístico de Aldemir 
Martins e Romero Britto, sendo que 
essa atividade faz parte de um dos 
projetos de Artes.
Relendo Aldemir Martins, com 
seus gatos e outros animais e 
Romero Britto, com seus quadros 
multicoloridos, foram valorizadas 
as expressões culturais e a atuação 
social de nossos alunos.
A sugestão não foi que eles fizessem 
uma cópia do trabalho do artista, 
mas que imprimissem os próprios 
traços em seus trabalhos.  
“Dou liberdade para que eles criem 
o seu trabalho, inspirados na obra do 
artista, e o resultado é excelente! É 
possível identificar a personalidade 
e as características de cada aluno, 
observando o desenho e a pintura 
deles”, ressalta o professor.
Fazendo a releitura, o aluno aprende 
a ter novos olhares sobre as obras 
de arte, aprende a valorizar suas 
produções e a de seus colegas, 
porque acreditamos que trabalhar 
com a Arte é um caminho 
facilitador para o desenvolvimento 
da observação, da criatividade e, 
principalmente, o da sensibilidade. 
E também, podemos afirmar que a 
Arte contribui na formação pessoal e 
ajuda na compreensão da história. •
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irmã VilmA
Representante da Direção Geral
AnA criStinA dE SouzA
Auxiliar de Coordenação da Educação Infantil
ritA cArVAlho E ViViAnE BiAzioli
Coordenadoras Pedagógicas do Ensino Fundamental I 
E AudrEy BESSA 
Coordenadora do Ensino Religioso

Educação 
Infantil e 
Fundamental I
Realizamos em nossa Escola, mensalmente, reuniões 
pedagógicas com os professores da Educação Infantil e 
Ensino Fundamental I, com o objetivo de estudo, de reflexão, 
atualização e aperfeiçoamento da prática educativa.
Os temas abordados no primeiro semestre deste ano foram: 
“Jogos Cooperativos”, oficina realizada pela Assessora 
Pedagógica da Editora Saraiva, Talita Fagundes; “O educador 
de século XXI”, palestra ministrada pelo Assessor Pedagógico 
da Editora SM, Felippe Tribuzzi e “Diálogo”, um dos quatro 
pilares da Educação Sionense. Esta última foi organizada 
pela Irmã Vilma, pelas Coordenadoras pedagógicas: Ana 
Cristina de Souza (Educação Infantil), Rita Carvalho e 
Viviane Biazioli (Ensino Fundamental I), Audrey Bessa 
(Coordenadora de Ensino Religioso) e pelas professoras 
Geisla de Jesus Santos e Márcia da Encarnação Freitas.
Os encontros de formação profissional são momentos 
ricos para que os professores reflitam sobre suas ações, 
enquanto facilitadores da transformação das realidades 
contemporâneas, favorecendo assim a formação da 
identidade do educador, fundamentada nos valores e 
princípios que sustentam a obra de Sion, construída na 
prática cotidiana.
No segundo semestre teremos mais! •
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Com o objetivo de demonstrar 
a importância de cultivar 
amigos dentro e fora da escola, 
incentivando a corrente do 
bem através da caridade, 
fraternidade e amor ao 
próximo, realizamos no dia 
24/05/2014, em nossa escola, 
O Dia do Amigo.
Neste dia tão especial, 
nossos alunos trouxeram um 
amigo para compartilhar 
de um momento repleto 
de atividades lúdicas e 
diversão. Nossos alunos 
foram recepcionados pelas 
professoras e iniciamos a 
manhã com apresentação 
da equipe pedagógica e 
uma oração especial para os 
amigos. Em seguida, o grupo 
foi dividido em duas equipes; 
enquanto uma visitava a nossa 
escola, a outra participava de 
um circuito de brincadeiras 
com as professoras de 
Educação Física. 
Para finalizar esse momento 
tão alegre e agradável, as 
crianças receberam um 
lanche e levaram uma bola 
colorida como recordação. 
Foi um dia muito especial!!! •

ritA cArVAlho E ViViAnE BiAzioli
Coordenadoras do Ensino Fundamental I

“Dia do Amigo”
EnSino FundAmEntAl i 
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FErnAndA c. d’ABruzzo E 
márciA rodriGuES yAmin
Professoras do 2º anoUm passeio à

No dia 02/06, os alunos dos 2os anos do Ensino 
Fundamental I fizeram um passeio à Cidade 
do Livro. Trata-se de um espaço cenográfico 
tematizado, que tem o objetivo de desenvolver 
o hábito da leitura nas crianças. Nos vários 
ambientes, os visitantes aprendem a importância 
dos livros, sobre saúde, meio ambiente, 
pluralidade cultural, ética e cidadania.
Todos os espaços foram pensados para promover 
a ludicidade e encantamento dos alunos, com 
personagens divertidos e engraçados, como o 
Sr. Prefeito, a Tracinha, o Dr. Cuca Lelé e a vovó 
Cotinha, que animaram a atividade com histórias 
e brincadeiras.
O passeio foi muito agradável, sendo 
acompanhado pelas professoras e coordenadoras 
da escola e divertidas monitoras. Os alunos 
exploraram todos os espaços disponíveis, 
encantando-se com cada atração. •
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e Chá 
 dos Avós ProFESSorAS cAmillA, ElAinE E iSABEl

3os anos

No dia 29 de abril, os alunos dos 
3os anos A, B e C realizaram o 
evento Chá e Bingo dos Avós. 
Esse evento faz parte do projeto 
“Amizade e Fraternidade”, que 
tem como objetivos promover 
momentos que valorizem a amizade, 
enquanto geradora de justiça e 
amor, favorecendo, através dela, 
os sentimentos de respeito e 
companheirismo para que esses 
possam estar presentes em todas as 
relações que envolvam as pessoas 
e ainda, também, fazer com que 
a fraternidade seja vista como 

momento de comunhão, troca de 
ideias e aceitação do outro como 
sendo seu irmão e que como tal, 
merece ser tratado com respeito e 
valorização. 
Os alunos e seus convidados 
desfrutaram de um momento de 
interação entre a sabedoria de quem 
já viveu, aprendeu muito e tem muito 
a ensinar, com quem está cheio de 
vontade e curiosidade em aprender. 
Como sabemos, é no seio familiar que 
as bases de cidadania são plantadas. 
Quem melhor que os avós e pais para 
darem esse início de valores? 

Os alunos fizeram uma belíssima 
apresentação com a professora 
Catarina, cantando repertório 
da época dos seus avós. O evento 
contou, ainda, com um delicioso chá, 
recheado com rodadas de bingo. 

Um amigo, por mais que o tempo 
passe, nunca se esquece do outro 
e se for permitido um reencontro 
sempre será um dia de festa. 
Pois, como dizia Mário Quintana: 
“A amizade é o amor que nunca 
morre”. •
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O que recordamos da infância? Os momentos agradáveis que 
vivemos em nossas brincadeiras. Nelas viajamos usando a 
imaginação, vivemos mil personagens em um só dia, visitamos 
vários lugares, sem darmos um passo sequer.
Sim, elas ajudam na socialização, no entendimento das regras e na 
formação do senso coletivo e da solidariedade.
Brincar na escola, além de reavivar o EU social, ajuda a aprender 
se divertindo. É isso que os alunos dos quartos anos fizeram: 
brincaram aprendendo ou se quisermos, aprenderam brincando! •

ProFESSorAS chriStiAnE, AnA E roSânGElA 
4os anos
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ProFESSorAS  lúciA, mAriA cláudiA E AlESSAndrA
5os anos

Mercado Municipal 
e Teatro Municipal

Os alunos dos 5os anos tiveram a oportunidade de conhecer um pouquinho 
da história sobre o Mercado Municipal de São Paulo, inaugurado em 25 
de janeiro de 1933 e localizado no centro antigo de São Paulo. 
Antigamente, antes da construção do Mercado, os comerciantes 
colocavam os seus produtos em “barquinhos” e seguiam enfileirados pelo 
rio Tamanduateí. Os compradores ficavam na beira do rio e faziam, então, 
suas compras. A grande dificuldade era nos dias chuvosos, pois tudo ao 
redor do rio virava um lamaçal. Perante as dificuldades existentes na 
época, os representantes comerciais decidiram que deveriam ter um local 
coberto para guardarem seus produtos. 
Os alunos também aprenderam um pouquinho sobre a cadeia alimentar. 
A arquitetura do Mercado possui um estilo eclético e o arquiteto 
responsável pela idealização da obra foi Francisco de Paula Ramos de 
Azevedo. A obra durou 5 anos. 
O que chamou a atenção dos alunos foram os vitrais que mostram vários 
camponeses trabalhando na lavoura. 
Os alunos puderam aproveitar os momentos agradáveis ao degustarem 
frutas e realizarem compras de guloseimas, como o famoso lanche de 
mortadela, pastéis e bolinhos de bacalhau, salgados e doces. 
Aproveitaram, também, esse momento de compras para colocarem em 
prática os cálculos aprendidos em sala de aula.

No segundo momento de nossa visita, os alunos se surpreenderam com o 
tamanho do Teatro Municipal de São Paulo. Ficaram encantados com 
o lustre, a mobília e as obras expostas nos vitrais. Fascinaram-se com os 
órgãos e, também, com os desenhos pintados no teto do teatro. 
O local escolhido para a construção foi o Morro do Chá, já que antigamente 
no local havia plantações de chá. A construção foi feita por Ramos de 
Azevedo e as obras foram iniciadas em 1903 e finalizadas em 1911. 
 O Teatro Municipal de São Paulo é um dos mais importantes teatros 
da cidade. Sua arquitetura foi inspirada na Ópera de Paris e tem uma 
importância histórica, pois foi o palco da Semana de Arte Moderna de 1922, 
o marco do Modernismo no Brasil. •
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Festival de 
Mini-handebol
4os E 5os AnoS

EquiPE dE EducAção FíSicA

No dia 17 de maio, foi realizado em 
nossa Escola, para os alunos dos 4ºs 
e 5ºs anos do Ensino Fundamental, o 
“Festival de Mini-handebol”. As regras 
oficiais e a dimensão da quadra foram 
adaptadas para essa faixa etária. O clima 
de descontração foi total, pois não havia 
preocupação com o número de gols e 
resultados. Todos se divertiram para valer. 
Parabéns jovens atletas! •
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“Nós saímos do sion às 10h e fomos 
caminhando até o Parque do trote. 
No caminho encontramos muito 
lixo espalhado pela rua, como 
móveis, garrafas PEt e sacos de 
salgadinhos... Quando chegou a 
hora de correr, alongamos o corpo 
e quando o professor apitou, eu, o 
guilherme Brandão e o Lucas saímos 
em disparada...” 

Guilherme Colina (6ºA)

“Esse dia foi bem legal! Para todas 
as pessoas que encontrávamos 
falávamos “bom dia”! No caminho 
até o parque vimos muitos carros, 
muitas casas, muitos prédios, muitas 
pessoas... Eu gostei muito desse 
passeio. acho que a escola poderia 
fazer mais esse tipo de atividade!” 

Isabella Lopes (6ºB)

“nas aulas de Educação Física, 
nós corremos todas as aulas. nos 
preparamos muito e medimos a 
pulsação. Então, fomos ao Parque do 
trote. a professora Kátia nos contou 
que em 2007, um grupo de alunos 
da escola fez um projeto chamado 
“Verde Novo” e que ele ficou exposto 
no parque...” 

Thaís Jorge (6ºC)

Projeto 
Treinamento 
de Corrida 
e Localização 
Espacial
6os AnoS

Entre os meses de março e abril, os alunos dos 
6os anos participaram do projeto “Treinamento 
de Corrida e Localização Espacial”, nas aulas de 
Educação Física e Geografia. Os principais objetivos 
foram em proporcionar aos alunos a vivência de um 
programa de treinamento de corrida, refletir sobre a 
importância do uso de mapas em práticas cotidianas 
e ressaltar a importância da conservação de espaços 
públicos (ruas e parques). O projeto finalizou-se com 
a caminhada ao Parque do Trote, onde todos os alunos 
tiveram a experiência de correr na pista principal. 
Observaram também, o quanto as ruas e praças, que 
percorremos no trajeto, são negligenciadas pelo poder 
público e pela própria população, que acumula lixo e 
entulho pelas ruas e calçadas. •

EquiPE dE EducAção FíSicA
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Torneio de 
voleibol 
em duplas

EquiPE dE EducAção FíSicA

Durante o 1º bimestre, trabalhamos, nas aulas 
de Educação Física, a modalidade voleibol. 
Sem dúvida, é um dos esportes que exige 
dos alunos muito treino pela complexidade 
dos fundamentos básicos (saque, manchete 
e toque). Para incentivar ainda mais e 
capacitá-los, realizamos no dia 26 de abril o 
torneio de voleibol em duplas, com os alunos 
dos 6os, 7os e 8os anos, adaptando as regras e as 
dimensões da quadra oficial. 
Parabéns aos alunos participantes! •
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Os alunos dos períodos Intermediário 
e Integral, além de realizarem as 
atividades de casa e estudos, acabam 
se divertindo com as aulas de 
culinária e artesanato.
Adoram participar dos dias em que 
acontecem piqueniques.
Com muito entusiasmo, pintaram o 
mascote da Copa, o Fuleco. •

EquiPE dE EnSino rEliGioSo

Campanha da 
Fraternidade

“Liberdade, liberdade! 
Abra as asas sobre nós! 
E que a voz da igualdade 
seja sempre a nossa voz.”

Samba enredo da G.r.e.S. ImperatrIz LeopoLdInenSe (1989)

O período da Quaresma já terminou, mas o grito do 
povo, pedindo liberdade, ainda ecoa em nossas vidas.
A Campanha da Fraternidade sobre a qual nossos 
alunos refletiram ao longo do 1º semestre ainda está 
em discussão, pois o seu tema é grave e urgente.
Os trabalhos realizados pelos alunos do Ensino 
Fundamental II, na disciplina de Ensino Religioso, 
com as professoras Audrey (9os anos), Elaine Laures 
(6os ,7os e 8os anos – tarde) e Fabíola (6os ,7os e 8os anos 
– manhã) foram muito significativos. Através da 
expressão artística, eles exprimiram a angústia e o 
sofrimento das pessoas vítimas do crime do Tráfico 
Humano. Ilustraram também a perspectiva da 
esperança, da liberdade e da dignidade humana.
Desse modo, mantemos presente em nossa 
comunidade, a necessidade de refletir e atuar no 
combate a esse tipo de crime.

O período da Quaresma já terminou, mas o grito do 
povo, pedindo liberdade, ainda ecoa em nossas vidas.
A Campanha da Fraternidade sobre a qual nossos 
alunos refletiram ao longo do 1º semestre ainda está 
em discussão, pois o seu tema é grave e urgente.
Os trabalhos realizados pelos alunos do Ensino 
Fundamental II, na disciplina de Ensino Religioso, 
com as professoras Audrey (9os anos), Elaine Laures 
(6os ,7os e 8os anos – tarde) e Fabíola (6os ,7os e 8os anos 
– manhã) foram muito significativos. Através da 
expressão artística, eles exprimiram a angústia e o 
sofrimento das pessoas vítimas do crime do Tráfico 
Humano. Ilustraram também a perspectiva da 
esperança, da liberdade e da dignidade humana.
Desse modo, mantemos presente em nossa 
comunidade, a necessidade de refletir e atuar no 
combate a esse tipo de crime. •

Intermediário 
e integral
ProFESSorA mAriA clAudiA GArBim
Integral e Intermediário
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Nossa!!! Falar do Sion para mim é 
uma grande alegria, porque eu só 
tenho recordações boas. A escola 
fez e continua fazendo parte da 
minha vida. Tenho muito orgulho 
da escola e de poder proporcionar 
aos meus filhos a mesma 
oportunidade de aprender e de 
conviver em uma escola agradável 
e de fazer amigos que serão para a 
vida toda.
Comecei a estudar no Sion no 
1º ano primário (da época) em 
1977 e sai em 1988, após concluir 
o Magistério. Foram ao todo, 11 
anos de Sion. Hoje, sou advogada 
e percebo que todos os valores 
que aprendi no Sion fizeram a 
diferença nas minhas escolhas e, 
atualmente, são fundamentais para 
eu exercer minha profissão e, sem 
dificuldade, o “papel de mãe”.
Eu sempre senti que no Sion os 
alunos e familiares fazem parte de 
uma grande família, que além do 
compromisso educacional, tem 
a responsabilidade na formação 
do caráter humano, priorizando 
os valores da amizade, confiança, 
responsabilidade, solidariedade e 
acima de tudo respeito ao próximo 
e a sociedade a qual pertencem.
Minha decisão pela escolha da 
escola para meus filhos, foi em 
primeiro momento muito mais 
pelo lado emocional, pois fui tão 
feliz, tenho tantos amigos dessa 
época, trago tantas lembranças 
boas, que decidi proporcionar 
aos meus filhos a mesma 

oportunidade, o mesmo direito 
de ser feliz, de ter uma formação 
educacional de qualidade, de estar 
rodeados de professores excelentes 
e acima de tudo pessoas que 
se preocupam em orientá-los; 
profissionais que realmente fazem 
a diferença. 
Além disto, existe a CONFIANÇA. 
Quando entregamos nossos filhos, 
mesmo que por um período do dia, 
nas mãos de alguém, queremos 
ter certeza de que eles vão estar 
seguros e protegidos. E quando 
escolhemos é porque confiamos 
também na proposta de ensino 
que a escola propõe. E, confiança, 
só temos naquilo que conhecemos 
bem. 
 Uma das melhores lembranças 
que tenho, foi a viagem de 
despedida do “Colegial”, que 
era realizada sempre no 3º Ano, 
com todas as turmas, a um 
acampamento em Campos de 
Jordão. Foi uma experiência 
inesquecível, não só para mim, 
como acredito para todos os 
alunos, onde foi criado um laço de 
amizade incrível, e, voltar, trouxe-
nos a sensação de “despedida” 
mesmo, porque ninguém queria 
se separar. E, esse grupo de 
amizade conseguiu durar por um 
bom tempo. Hoje, lembranças 
registradas em fotos e em um 
“diário especial”. 
O Sion faz parte da minha família, 
pois já passaram por essa escola, 
eu, minha mãe (como professora), 

meus primos, minha sobrinha 
“Amanda” que já concluiu o ensino 
médio, e, seguindo a mesma 
tradição, agora meus filhos. O 
Henrique está cursando o 1º ano do 
Ensino Médio e a Bruna o 5º ano do 
Fundamental I. 
Tenho certeza que fiz a escolha 
certa, e também vejo pelo 
desenvolvimento deles que 
a escola está conseguindo 
realizar um bom trabalho. Hoje, 
respeitando a idade de cada um, 
já percebo uma influência no 
comportamento deles e na forma 
de pensar. São crianças íntegras, 
com pensamentos reflexivos 
e vontade de aprender. Se 
interessam por assuntos diversos 
e, estão seguros de que o melhor 
caminho a seguir é sempre através 
do conhecimento. Eles estão cada 
vez mais confiantes, buscando a 
independência pessoal e, é isto que 
mais desejamos aos nossos filhos.
Sempre digo a eles para 
aproveitarem ao máximo esse 
período, porque são momentos 
inesquecíveis, que marcam a 
vida, deixam “saudades”, e que os 
amigos que aqui se conquistam 
serão para sempre, mesmo que 
alguns sigam caminhos distantes, 
terão sempre lugares reservados 
em nossos corações. Mesmo 
aparecendo novas amizades, 
estes do Sion são incomparáveis e 
inesquecíveis.
É isto que sinto e o que desejo para 
eles!!! •

[De pai e/ou mãe

para filho]

lili (liliAnA BAPtiStA FErnAndES)

Ex-alunos que hoje têm  
seus filhos no sion
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[Departamento]

[Funcionários]
Auzenilson Silva dos Santos, o “tio Nilson” é casado, tem uma filha de 3 anos 
e mora em Ermelino Matarazzo. É vizinho de sua mãe, irmã e sobrinha. Adora 
assistir a filmes, ouvir músicas, passear e “arranhar” o violão. Tem gosto eclético, 
mas não gosta de funk, do Rio de Janeiro. Um lugar que admira é Natal (RN).
Trabalha no Sion, desde fevereiro de 2010, como Orientador Disciplinar do 
Ensino Médio. É responsável por manter a disciplina extraclasse e realizar 
contato telefônico com os pais dos alunos faltantes, dos que tenham atingido o 
limite de atrasos e dos “doentinhos”. Reserva as salas de multimídia e interativo; 
confere trocas de professores; registra ocorrências de compromissos escolares 
no site da escola; entre muitas outras funções.
Ele afirma que gosta de todos da escola, sem nenhuma demagogia, pois 
acolheram-no muito bem e aqui encontrou grandes colegas e amigos. Deseja 
êxito aos alunos da 3a série do Ensino Médio, pois estão deixando a escola para 
seguirem uma nova jornada e aproveita o espaço para agradecer a Agda, uma 
pessoa que o ajudou muito quando aqui chegou.
Seu sonho é que Deus permita uma constante felicidade (a verdadeira em todos 
os sentidos) a ele e aos próximos, incluindo você, leitor do SIONews.

Ticiana Valeska Martins, a “Tici”, é casada e tem uma filha. Mora com o 
marido, a filha e a mãe na Vila Maria. Gosta de ir à praia, ao cinema, de viajar, 
dançar, reunir a família e os amigos e também de dormir na rede. Acha legal ser 
solidária e pensar no próximo. Independentemente dos nossos problemas, ela 
afirma que nunca devemos deixar de sorrir, pois não encontraremos quem vai 
sorrir por nós... sorrir faz bem à alma. Por acreditar nisso, “Tici” está sempre com 
um sorriso em seu rosto.
Ticiana fez Pedagogia e trabalha na escola das 7h às 17h30. Há quase quatro 
anos seu papel é cuidar dos alunos do Fundamental II, sendo responsável por 
comunicados e entrega de materiais; anota as faltas dos alunos e liga para os 
familiares, além de tantos outros afazeres.
Seu maior desejo é que todos ao redor dela estejam bem e que a filha cresça em 
um mundo melhor. Seu sonho é ter condições de comprar uma casa aqui e outra 
na praia, porque quando estiver velhinha, quer morar por lá.

Vida de inspetor de alunos por lexy Soares

O orientador disciplinar, muitas vezes chamado de 
inspetor de alunos ou de bedel, é um dos profissionais 
mais atuantes em uma escola. Ele precisa transitar por 
todos os espaços e, em geral, conhece todos os alunos 
pelo nome. Esse contato direto com os estudantes amplia 
os vínculos afetivos e se torna extremamente importante 
para que a função seja adequadamente cumprida. 
Não é fácil orientar a disciplina dos alunos, mas as 
atuações dos Orientadores Educacionais de nossa escola 
são elogiadas pela competência e pela dedicação no 
trabalho empreendido.

As suas principais funções são: controlar as saídas 
e entradas dos alunos nas salas, auxiliá-los quando 
apresentarem mal-estar físico, zelar pela boa conduta 
deles, cuidar das requisições de materiais, impedir a 
ocorrência de agressões e depredações nos espaços 
escolares, bem como, garantir o cumprimento dos 
horários e, por fim reportar à direção da escola as 
infrações cometidas pelos alunos.
A seguir, um pouco mais sobre os Orientadores 
Educacionais, que são muito queridos pelos alunos de 
nossa escola!
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Encontro nAcionAl dA 
JuVEntudE SionEnSE

Ser Sion
“A convivência 

engrandece a alma” 

  •  Júlia Freitas dos Passos (3aA)

  •  Fátima Maria de Jesus Mendes (1aB)

  •  Odília Maria de Jesus Mendes (3aB)

SIONews  •  O Encontro da Juventude Sionense que 
aconteceu este ano já é o sexto. É a primeira vez que 
você participa? Como foi essa experiência?

  •  Júlia 
Não. Já participei do Encontro três vezes. a primeira vez, 
em 2012, foi no sion de Curitiba (solitude). Lembro-me que 
minhas amigas que já tinham participado do Encontro em 
Vila Maria, disseram-me o quanto amaram ter participado, 
então, fiquei curiosa para vivenciar o de Curitiba.
ansiedade e euforia me representaram assim que fiz a 
inscrição para ir; afinal, viajaria com pessoas queridas para 
outro estado e sem saber exatamente o que encontraríamos, 
como seriam os dias, o que faríamos, onde dormiríamos...
Posso dizer com todas as palavras que fui surpreendida. o 
imprevisível destacou-se em minha imaginação de tudo o 
que eu esperava encontrar. o primeiro contato com outros 
alunos, professores, funcionários, as dinâmicas, as refeições, 
a convivência, foram experiências incríveis e marcantes que 
respondiam ao tema do Encontro “quem sou eu?”. Voltei 
para São Paulo encantada, aguardando ansiosamente o 
próximo encontro.
2013. Próxima parada: Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. 
Esse encontro teve um diferencial, era Internacional. 
Estiveram presentes alunos das escolas de Sion de Vila 
Maria, Curitiba, Higienópolis, arujá, Estados Unidos, 
Austrália, costa rica e rio de Janeiro. desde o cumprimento 
clássico carioca com os dois beijos na bochecha, o “né”, o 
“piá” curitibano, o inglês britânico e o espanhol dos alunos 
estrangeiros, introduziram que seriam novas experiências, 
as quais ficariam registradas em minha memória. E ficaram. 
Construí amizades que as mantenho através da saudade, 
troquei experiências, tomei banhos gelados (mas sem 
problemas, era Rio de Janeiro), conheci o Cristo, comi 
churros na Praia Vermelha, participei de dinâmicas, ouvi 
palestras, sambei com a presença da Escola de Samba da 
são Clemente (que foi nos visitar no penúltimo dia), ganhei 
presentinhos das meninas da Costa Rica, gritei com todos 
que “o sion é o melhor colégio, faça bons amigos e só assim 

Por mais um ano participamos, com muita 
alegria, do Encontro Nacional da Juventude 
Sionense! Este ano, o encontro aconteceu no 
Colégio Sion de Higienópolis, em São Paulo, do 
dia 30 de abril ao dia 03 de maio.
Entre músicas e brincadeiras, os alunos 
participantes puderam vivenciar momentos de 
integração e aprendizagem. Palestras, dinâmicas 
e festas fizeram de nossos dias, dias muito 
especiais...
Como foi bom ver a juventude unida em torno 
de um propósito: Ser Sion. Refletimos ao longo 
do encontro sobre o que significa para cada um 
de nós Ser Sion e fazer parte de uma história tão 
bonita, que se atualiza em cada gesto, em nossas 
escolas.
Agradecemos a todos: irmãs, padres, professores 
e funcionários das escolas de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Curitiba e Arujá, que com muito carinho 
e empenho dedicaram-se para que o encontro 
pudesse acontecer. Agradecemos aos alunos que 
souberam aproveitar cada momento de modo 
acolhedor, alegre e atencioso. De modo especial, 
às alunas de nossa escola: Fátima, Júlia e Odília 
que aproveitam a oportunidade para nos contar 
um pouquinho dessa experiência. Apreciem! •

AudrEy BESSA
Coordenadora do Ensino Religioso
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preparem-Se e aproveItem o convIte de noSSaS 
aLunaS, poIS em 2015, o encontro da Juventude 
SIonenSe Já tem LuGar marcado: CURITIBA!

você será feliz. sIoN EÔ”. Fui feliz. E chorei na despedida.
E neste ano de 2014, o sion escolhido foi o de Higienópolis. 
alguns amigos já tinham se formado e não estariam 
presentes. Mesmo assim, fui. Encontrei amigos das outras 
escolas de sion, matei as saudades, lembrei-me dos que 
não foram, conheci novos, ri, chorei, aprendi que nós, seres 
humanos, possuímos taLENto. Enfim, só tenho a agradecer 
imensamente ao Sion, por ter me proporcionado esses 
encontros que me ajudaram a entender que a felicidade 
compartilhada é bem melhor.

  •  Fátima
sim, é a primeira vez. Foi uma experiência totalmente 
diferente. Eu fiz amizade com várias pessoas de estados 
diferentes do Brasil.

  •  Odília
Este ano foi a segunda vez que participei, mas com toda a 
certeza a mais especial. os encontros são sempre muito 
divertidos.

SIONews  •  Durante o Encontro aconteceram 
momentos de reflexão, diversão e recreação. Relate 
um momento especial, que você tenha gostado muito.

  •  Júlia 
De todos os momentos que julguei especiais, destaco o dia 
que tivemos uma festinha dentro da escola, com direito 
a pizza e DJ. ao término, nos reunimos na frente de uma 
escada enorme que dava acesso às salas de aula (onde 
dormíamos). Começamos a cantar músicas do encontro 
“fulana vai ter que entrar na olaria de Deus, ela desce como 
um vaso velho e quebrado e sobe como um vaso novo...”, 
além de Pop, Rock, MPB... todos numa só voz. arrepio-me só 
de lembrar.

  •  Fátima
Um dos momentos que eu mais gostei foi quando fomos ao 
Pacaembu, no museu do Futebol.

  •  Odília
os momentos mais especiais eram quando me reunia com 
meus amigos do encontro passado e passávamos horas 
conversando e cantando no jardim.

SIONews  •  Como foi a sua relação com os colegas das 
outras escolas de Sion? Você notou alguma diferença 
cultural entre eles? 

  •  Júlia 
Como já conhecia alguns, foi fácil me relacionar. sem dúvidas, 
os sotaques são os “charmosos” que chamam a atenção.

  •  Fátima
Eu adorei conhecer as pessoas dos outras escolas de sion, 
identifiquei-me muito com algumas delas. alguns falavam 
com um sotaque um pouco diferente e algumas gírias que eu 
não conhecia.

  •  Odília
Já conhecia algumas pessoas e a amizade só aumentou a 
cada dia que passamos juntos. Nos falamos quase todos os 
dias, até hoje.

SIONews  •  O tema deste ano foi “Ser Sion”. Conte-nos 
um pouquinho sobre sua compreensão sobre o tema.

  •  Júlia 
ser sion é ser família. É reconhecer que todos nós possuímos 
e precisamos descobrir o nosso talento.

  •  Fátima
Para mim, ser sion é ajudar um ao outro, conversar, fazer 
amizades e se respeitar.

  •  Odília
ser sion não é apenas estudar em uma escola qualquer, é ter 
uma família que você possa contar sempre que precisar.

SIONews  •  Sem dúvida, foi uma experiência rica e 
positiva, que vale a pena viver. No próximo ano, o 
Encontro será em Curitiba. Você faria o convite aos 
alunos do nosso Sion? Por quê?

  •  Júlia 
Com certeza. se eu pudesse ter o privilégio de participar dos 
próximos encontros, como ex-aluna, ficaria extremamente 
feliz. Então, recomendo aos alunos que buscam novas 
experiências, laços e sorrisos a participarem do Encontro. 
Mas já deixo o aviso: a convivência e despedidas 
engrandecem a alma.

  •  Fátima
sim, porque eu gostei muito e gostaria que os meus amigos 
aproveitassem também. 

  •  Odília
sim, mas também gostaria que ex-alunos pudessem 
participar, por ser uma ótima experiência, que todos os 
sionenses deveriam experimentar. 
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Arte, filosofiA e históriA

pelas ruas das  
cidades de Minas mArcio lEoPoldo GomES BAndEirA

Professor de História e Sociologia

Quem disse que o lugar de aprender 
é apenas a sala de aula? Entre os 
dias 12 e 14 de abril, as/os estudantes 
do 1º ano do ensino médio do 
Sion puderam comprovar, por 
experiência, que a verdade é bem 
outra. Durante três noites e três dias, 
além de conviver com professores 
e colegas em uma situação diversa 
daquelas vividas no cotidiano da 
escola, podendo estreitar os laços 
afetivos e fazer novos amigos, as/
os estudantes puderam, também, 
pisar em cenários históricos de 
acontecimentos, que costumam 
estudar nos livros didáticos, 
fruir das belezas de obras de 
arte arquitetônicas, esculturais e 
pictóricas, além de filosofar sobre 
os encantos das cidades mineiras. 
Orientados pela professora de 
Artes, Andréa, e pelos professores 
de História, Marcio, e de Filosofia, 
Cristiano, as turmas viveram 
juntas mais uma edição anual do 
Projeto Interdisciplinar “Cidades 
Históricas de Minas Gerais”, 
visitando cidades que surgiram no 
século XVIII, época do ciclo do ouro, 
e que foram palcos de importantes 

acontecimentos e processos da 
História do Brasil Colonial.
Saímos de São Paulo na noite 
de sexta-feira e, na manhã de 
sábado, pisamos na cidade de Ouro 
Preto. Rodeados por montanhas, 
percorremos ladeiras de pedra e 
visitamos igrejas que nos deram 
testemunhos das relações culturais, 
econômicas, políticas e sociais de 
outra época. A sensação da viagem 
foi não somente do deslocamento 
no espaço, mas também no tempo. 
Pudemos conhecer a Casa dos 
Contos, onde um importante imposto 
da coroa portuguesa era recolhido, o 
quinto, e adentramos minas de ouro 
cavadas nas montanhas pelos negros 
escravos. De lá, fomos para Mariana, 
vimos de perto um pelourinho 
e depois pudemos conhecer 
Congonhas, onde fomos recebidos 

por profetas – as maravilhosas 
esculturas de Aleijadinho. Fomos 
para São João Del Rei e passeamos 
de trem, embevecidos com as 
paisagens que capturavam nossos 
olhos pelas janelas da Maria Fumaça. 
Visitamos as cidades de Tiradentes 
e degustamos, durante toda a 
viagem, saborosas refeições típicas 
da culinária mineira, além de nos 
hospedarmos em excelentes hotéis. 
Ao voltarmos na segunda-feira à 
noite, o corpo cansado não era nada 
perto dos deslumbres do espírito 
alimentado filosoficamente da 
certeza de que existem outras formas 
de viver o espaço e o tempo; de que 
a selva urbana paulistana não é a 
única alternativa de sociabilidade no 
mundo; que há muita arte espalhada 
pelas ruas deste imenso país e que, 
se nosso modo de experimentar o 

espaço urbano não é o único 
existente, desde sempre, é 
possível que o tempo nos 
surpreenda com novas e grandes 
transformações, enchendo 
nossos corações de esperanças 
e expectativas frente aos novos 
rumos da História. •

Igreja Bom Jesus de Matosinhos - Congonhas.
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“tanta expectativa para chegar o dia... 
Com certeza, elas foram ultrapassadas! 
Desde a saída, até a chegada foi uma 
aventura que poucos têm a oportunidade 
de vivenciar. os amigos, professores 
(que parecem e são mais amigos do que 
professores) e os monitores com suas 
piadinhas, fizeram dessa viagem a melhor, 
pois além do aprendizado, pudemos 
vivenciar momentos em que iremos nos 
lembrar, mesmo se passarem 10, 20 ou 30 
anos. Entrar nas igrejas foi um choque! 
tanto ouro, tanta perfeição, tanta história. 
a cada passo que nós dávamos (muitos 
passos, aliás) tinha um comentário, um 
novo aprendizado e, principalmente, 
pessoas reclamando das subidas e até 
mesmo das descidas ou que já não 
estavam aguentando mais andar, mas no 
final podemos dizer que sobrevivemos e 
que se pudéssemos viveríamos tudo de 
novo, e de novo, e de novo!”

Beatriz P. Isidoro e 
Gabriel M. T. Piagentini (1aA)

“Gostamos muito da viagem para minas 
gerais, pois a forma que aprendemos foi 
mais fácil e divertida e também gostamos 
de conhecer melhor os nossos colegas. 
Conhecer uma cultura nova foi estimulante 
e ao mesmo tempo interessante. As 
cidades históricas preservam muito de sua 
beleza, apesar do passar do tempo.”

Mariana M. Agostinho, 
Henrique B. Fernandes, 
Ali Ahmad Awada e 
Bruno César B. de Paula (1aB)

Capela do Passo da Prisão - aleijadinho.

Mina Jeje - ouro Preto.

Pousada Pequena tiradentes. Praça tiradentes - ouro Preto.

Professores do Projeto,  
Márcio, andréa e Cristiano.
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No dia 07 de junho de 2014, aconteceu na Escola São Teodoro de Nossa 
Senhora de Sion mais uma tradicional Festa Junina.
Comidas típicas, brincadeiras, bandeirinhas, diversão e encontros fizeram 
desse dia um momento de intensa alegria. Este ano, em especial, a festa teve 
um colorido diferente: o verde e amarelo, que trouxeram mais vivacidade do 
que de costume e fizeram com que os participantes entrassem no clima da 
Copa do Mundo de Futebol!!!!
O momento mais esperado não pode deixar de ser citado: a hora da dança!!! 
Os protagonistas da festa chegavam a todo momento, sempre cheios de 
entusiasmo e se apresentavam com muita graciosidade. Impossível não se 
encantar assistindo à apresentação desses “caipiras”.
É sempre uma alegria preparar em nossa escola um momento como esse,  
que une cada vez mais alunos, familiares e funcionários.
Muito obrigada pelo empenho e participação de todos.  
Esses são os ingredientes principais do sucesso da nossa Festa Junina. •
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oS AlunoS 
sELECIoNaDos:

Programa InternacIonal de

Intercâmbio Sion 
2014 / 2015

Em 2014, os Colégios Sion do Brasil estabeleceram 
parceria com Notre Dame de Sion School -  
Kansas City ( USA), participando do  
Programa Internacional de Intercâmbio Sion.
O Programa Internacional de Intercâmbio Sion 
para os alunos da 2a série do Ensino Médio, 
além de ampliar e desenvolver o conhecimento 
de um idioma propiciará o amadurecimento e o 
autoconhecimento. É mais uma das muitas coisas 
que fazem do Sion um lugar único de aprendizagem.
O intercâmbio terá duração de um mês,  
sendo 15 dias em período de aula e 15 dias  
em período de férias. 
Participar deste programa vai além de se aprimorar 
no idioma, mas trata-se também de vivenciar o 
Sion no Mundo. •

Mariana  
Magalhães Maciel Mendes

Lucas 
de souza omil

Lorena 
Righi afonso

Fabio 
Fusimoto Pires


