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Qual a melhor escola para nossos filhos? Esta pergunta 
propõe um tanto de reflexão e um bocado de vontade de 
explorar as diferentes propostas disponíveis. Afinal, será 
um novo ambiente em que nossos filhos frequentarão 
por grande parte de suas vidas. 

A linha pedagógica e a infraestrutura, por exemplo, são 
características bastante importantes de serem analisadas. 
Mas, para nós, a melhor escola é aquela que trabalha em 
linha com os mesmos princípios e valores da família. 

Nas próximas páginas, você conhecerá um pouco do que 
produzimos no ano em que celebramos 65 anos de histó-

Editorial
ria. Comemoramos uma sólida trajetória junto a famílias 
que compartilham dos valores da filosofia educacional 
franciscana, que traz o diferencial do conhecimento aca-
dêmico aliado à formação humana.

Mas, fique atento, pois em nossos diferentes canais de 
comunicação, como site, redes sociais, canal interno de 
tv, aplicativo Pio XII, ainda tem muito mais do que acon-
tece em nosso Pio XII.

Seja bem-vindo! Será um prazer compartilhar com você 
o que construímos até aqui, bem como a inauguração 
de nossos próximos 65 anos de história. Paz e Bem!
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O Field Day, um dos mais tradicionais eventos do 
Pio XII, marca a abertura dos jogos esportivos e 
das celebrações do ano letivo.

Nas comemorações de nossos 65 anos, o Field Day veio ce-
lebrar nossa história de Educação para a paz e para o bem, e 
a contribuição para a formação de seres humanos atuantes, 
em busca de um mundo mais fraterno e solidário. 

O Field Day trouxe um emocionante desfile de escola de 
samba, com alas e enredo que representaram a história do 
colégio, que começou no bairro do Paraíso, com apenas seis 
alunos. A partir daí, com a força e a determinação das Irmãs 
de São Francisco da Providência de Deus, a valiosa parceria 
das famílias e o apoio de centenas de colaboradores, o Pio 
XII cresceu até chegar a esta linda sede, onde segue com a 
proposta de crescer e inovar, sem perder a tradição.

Field Day
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Programa Bilíngue faz 
história no Pio XII

T he first year of the Bilingual Program with Maternal, Infantil and 1st 
grade students has been full of special learning moments. Our aim 
is to promote the acquisition and use of the English language in a 

playful and meaningful way, making sure that their learning experience is 
both engaging and effective. To that effect, our lessons are based on stories 

that provide context and involve characters specially created to appeal to 
children and relate to their world.

Each class begins with a routine designed to foster a safe and welco-
ming atmosphere for the acquisition of language. This is the mo-

ment when kids learn about the days of the week, the weather, 
the months of the year, and talk about their feelings that 

day. Their vocabulary is expanded as the group enga-
ges in activities that focus on both language and 

content, following BNCC’s guidelines.

Besides having fun with songs and stories, chil-
dren play games and have the chance to exercise 

their creativity in various activities with Lego, 
playdough, paint, and an array of other supplies. 

Children conduct a number of scientific experi-
ments, such as: observing which objects sink and 
float; testing different objects on a ramp to see if 

they will roll down; blowing different objects to see 
if wind can move them; leaving an egg soak in vine-

gar for a week to see what happens; and many more. 
They also gain a deeper understanding of math concepts, 

as their English lessons demand the same kind of logical 
thinking as their lessons in Portuguese do. Content and langua-

ge integration is essential to effective learning, and the results are 
already visible: more and more of our young learners are using English 

to communicate, in a spontaneous and natural way.

Another highlight of the Bilingual Program is its focus on the development 
of Unesco’s Pillars of Education: learning to learn, to be, to 

do, and to live together. In that spirit, many classes end with 
a moment of relaxation in which students try out some 

yoga poses. Some of them can be quite challenging! Last 
but not least, the Game Time software reviews what first 

graders learn throughout the units in a compelling and 
engaging way. Every interaction between the teacher and 
the students is carefully planned out, with the intention to 

promote the best language learning experience our stu-
dents can possibly get. And we enjoy every minute of it!
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No primeiro ano do Programa Bilíngue, os alunos 
do Maternal, Infantil e 1º ano tiveram muitos 
momentos especiais de aprendizagem. Nossa meta 

tem sido promover a aquisição da língua inglesa de forma lúdica 
e significativa, com experiências que realmente envolvam as 
crianças e que sejam a base para o domínio da língua. Cada sequência 
didática é baseada em uma história que fornece o contexto, trazendo 
personagens especialmente criados para adentrar o mundo das crianças.

Toda aula se inicia com uma rotina, com o propósito de propiciar uma 
atmosfera segura e acolhedora para aprender. Neste momento, os estu-
dantes aprendem sobre dias da semana, clima, meses do ano e falam sobre 
seus sentimentos. A expansão do vocabulário dos alunos se dá por meio de 
atividades focadas tanto no vocabulário como no conteúdo, de acordo com 
as diretrizes da BNCC.

Além de as crianças se divertirem com músicas e histórias, as aulas trazem 
jogos e brincadeiras que estimulam a expressão e a criatividade, com 
Lego, massinha, tinta, entre outros materiais.

Os alunos conduziram várias experiências científicas, como: objetos 
que afundam e flutuam; objetos que descem rampas ou não; as-
soprar objetos para ver se eles se movem; deixar um ovo imerso 
no vinagre por uma semana para ver o que acontece e muito 
mais. As crianças também aprofundam o conhecimento de 
conceitos matemáticos, uma vez que as aulas exigem o 
mesmo exercício de pensamento lógico das aulas em por-
tuguês. Conteúdo e linguagem integrados são essenciais 
para o aprendizado efetivo, e os resultados já são visíveis: 
cada vez mais nossos alunos estão usando inglês para se 
comunicar de maneira espontânea e natural.

Outro destaque do Programa Bilíngue é o foco no desen-
volvimento dos pilares da educação da Unesco: aprendendo a 
aprender, ser, fazer e viver juntos. Com esse espírito, muitas aulas 
terminam com momentos de relaxamento, nos quais alunos fazem 
posições de ioga. Algumas são bastante desafiadoras! Por último, 
mas não menos importante, o software Game Time faz a revisão ao fim 
de cada unidade no 1º ano, com uma competição para lá de emocionan-
te!

Toda interação entre professor e alunos é cuidadosamente planejada, com 
a intenção de promover a melhor experiência de aprendizagem que nossos 
estudantes possam ter. E nós adoramos cada minuto delas!
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Neste ano especial, em que o Colégio Franciscano Pio XII comemora mais de seis déca-
das de vida, os alunos do 1º ano do Ensino Fundamental desenvolveram um projeto 
com o gênero poesia, que permite que as crianças brinquem com as palavras, perce-

bam a estrutura do texto (estrofes e versos) e as diferenças entre ritmos e sonoridades.

Durante o trabalho, as crianças apreciaram diferentes poemas, inventaram rimas para o pró-
prio nome e os espaços do colégio e, como produto final, criaram um poema em homenagem 

aos 65 anos da escola, intitulado “Nosso Colégio”, que foi exposto no Sábado Cultural.

Como pano de fundo para o enredo, as crianças fizeram referências a diferentes espaços e 
experiências significativas que vivenciam no cotidiano escolar. 

São mais de 65 anos oferecendo formação integral, em que são consideradas as dimensões 
humanas, cognitivas, expressivas e afetivas. Parabéns, Pio XII!

65 ANOS DE PURA POESIA!

EspalhaFato • janeiro de 20206
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yeahh \o/

vrummm

minha família!!!

Sempre muito especial, o Dia da Família 
reúne estudantes da Educação Infantil 
até o 5º ano para curtirem uma progra-

mação incrível de oficinas, ações esportivas, 
apresentações de música, troca de livros e 
piquenique, entre outras atividades. Um dos 
pontos altos é o passeio ciclístico, em que os 
alunos trazem suas bicicletas e aprovei-
tam o incrível espaço do colégio. 

Na edição comemorativa dos 65 anos, 
houve a bênção às famílias e a coroação 
de Nossa Senhora, plantio de orquíde-
as e uma decoração com bonecos que 
foram feitos pelos estudantes e que 
representavam suas famílias. O projeto 
traduziu, com muito capricho, a união 
das famílias que formam a comunida-
de Pio XII!

Família Pio XII: 

essa família se 

forma com a sua!

cuidando da 
natureza
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3º ano escreve 
em homenagem 
às Sisters

Para comemorar os 65 anos do Colé-
gio Franciscano Pio XII, o 3º ano desen-
volveu um lindo projeto em homenagem 

às Sisters. 

De forma interdisciplinar, os alunos investigaram 
a história da Congregação das Irmãs Franciscanas 
da Providência de Deus, a trajetória do colégio e 
as comunidades dirigidas por elas. A partir daí, 
elaboraram textos informativos que se tornaram 
podcasts. Por fim, escreveram uma carta agrade-
cendo e elogiando tudo o que as Irmãs construí-
ram, deram sugestões e ainda convidaram todos 
os visitantes do Sábado Cultural a também escre-
ver para as Sisters!

em homenagem em homenagem 

volveu um lindo projeto em homenagem 

Brincadeiras que 
atravessam o 

tempo

Brincadeiras que 
atravessam o 

tempo

A partir de observação, pesquisa e re-
flexão sobre as mudanças e perma-
nências que ocorreram no Colégio 

Franciscano Pio XII desde a fundação até 
hoje, as turmas do 2º ano mostraram grande 
interesse pelas brincadeiras e brinquedos do 
passado. Do que as pessoas brincavam anti-
gamente? Como eram os brinquedos?

Por meio de fotos e entrevistas, os alunos se 
surpreenderam com a quantidade de brin-
quedos com os quais hoje ainda se brinca e 
que seus avós e pais também brincaram na 
infância.

Surgiu, então, a ideia de construir esses brin-
quedos utilizando materiais que seriam des-
cartados como lixo (embalagens de plástico, 
papel, metal e madeira). Desta forma, os alu-

nos também colocaram em prática as reflexões sobre reutili-
zação e redução do lixo, e assim nasceu o projeto “Brincadei-
ras Que Atravessam o Tempo!”. 

Animados, os estudantes elaboraram protótipos, assistiram a 
vídeos explicativos e foram assumindo o papel de fabrican-
tes de brinquedos. No fim, uma grande fábrica de sonhos e 
alegria tomou conta do colégio e homenageou todos que 
fazem parte da comunidade Pio XII.

8 EspalhaFato • janeiro de 2020
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A primeira edição da tradicional festa ju-
nina do Colégio Franciscano Pio XII foi 
realizada antes mesmo de a sede atual 

existir, no Morumbi. Na época, foi uma reunião 
simples de famílias, com fogueira, quentão e 
modinhas sertanejas. Com o passar do tempo 
e o sucesso das festas, a iniciativa cresceu e se 
transformou em uma forma de apoiar as obras 
sociais do colégio, reunindo, ao mesmo tempo, 
os festejos e a promoção do bem.

As famílias se empenhavam na venda de ingres-
sos e rifas e em toda a estrutura para realizar o 
“Quentão no Morumbi”, que atraía multidões e 
integrava o calendário da cidade de São Paulo.

Na década de 1990, o evento foi remodelado 
e passou a ser exclusivo às famílias dos alu-
nos, mantendo seu ideal humanista, além 

de muita harmonia e animação. Este ano 
não foi diferente e, mais uma vez, o Arraiá Pio 

XII reuniu educadores, alunos, famílias e amigos 
na edição especial comemorativa aos 65 anos do 
colégio, celebrada com muita festa e alegria.

58º Arraiá Pio XII

“Quentão no Morumbi”, que atraía multidões e 
integrava o calendário da cidade de São Paulo.

Na década de 1990, o evento foi remodelado 

de muita harmonia e animação. Este ano 
não foi diferente e, mais uma vez, o Arraiá Pio 

XII reuniu educadores, alunos, famílias e amigos 
na edição especial comemorativa aos 65 anos do 
colégio, celebrada com muita festa e alegria.colégio, celebrada com muita festa e alegria.
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Sessenta e cinco anos... um período que, para os 
alunos do Fundamental I, talvez seja difícil de mensurar.

 As fotografias e anuários de décadas anteriores, além de nos au-
xiliar no reconhecimento dos espaços, revelaram que o Colégio Francis-
cano Pio XII já nasceu grande. Ao longo do tempo, transformou-se para 
acompanhar as mudanças dos tempos e acolher o inevitável crescimento.   
Tudo isso para ser um lugar acolhedor e de referência para cada uma das 

gerações que por aqui passou e as que ainda desfrutam deste lugar. 

Pio XII: nossa segunda casa!

Saudações do 5º ano 
ao nosso Pio XII

Quando as pessoas olham uma árvore, 
poucas são as vezes que se lembram de 
como tudo começa. Quanto tempo leva 

para crescer, quantas adversidades precisam ser 
ultrapassadas, quanto esforço é necessário para 
manter seus frutos intactos.

Assim é o Colégio Franciscano Pio XII, uma linda ár-
vore frondosa, com sua raiz fixada há 65 anos, gra-
ças à dedicação, determinação, disciplina e amor 
das sisters, que sempre acreditaram nos valo-
res franciscanos na Educação. 

Com uma raiz tão firme, elas conseguiram, 
ao longo destes anos, manter seus 
galhos fortes e acolhedores para 
seus frutos. Estes representam a 
união de esforços para que cada ser 
seja único e, ao mesmo tempo, apren-
da a conviver com o coletivo, sempre 
respeitando as diferenças.

Nós nos orgulhamos muito de ser frutos dessa ár-
vore que sempre espalhou Paz e Bem no coração 
de cada um!

PIO XII: DAS RAÍZES 
AOS FRUTOS Há quantas horas o  

Colégio Franciscano Pio XII existe?

Para responder a esta pergunta, os 
alunos do 4º ano buscaram informações 

nos textos históricos de nossa escola 
e descobriram que o funcionamento 

começou em agosto de 1954. Partiram, 
então, para os cálculos. Inicialmente, 
lembraram de que há anos bissextos. 

Descobriram que neste período tivemos 
16 anos bissextos e 49 anos comuns. 

Depois, começaram a calcular quantas 
horas há em um ano. Justamente o que 

estavam estudando em Matemática: 
multiplicação por dois algarismos! 

Calcula daqui, calcula de lá, até que 
descobriram que em um ano comum 

temos 8.760 horas e, em um ano 
bissexto, 24 horas a mais, 

aproximadamente. Então, 
passaram a calcular o total de 

horas em 65 anos de história:  
8.760 x 49 + 8.784 x 16 = 569.784 horas! 
Parabéns e nosso agradecimento a cada 

pessoa que dedicou seu tempo a este 
colégio e à sua obra!

EspalhaFato • janeiro de 202010
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Partilha de saber e de amor

Projeto Teto: Disposição para construir

Manifesto pela paz

Oração e ação

Bênção das Criaturas

Certa vez, enquanto rezava na pequena Igreja 
de São Damião, Francisco fitou Jesus, no cruci-
fixo, e questionou: “Senhor, o que queres que 

eu faça?”. Ardia em seu peito as palavras do Senhor: 
“Não vês que minha Igreja está em ruínas? Vai e re-
constrói a minha Igreja”. No primeiro momento, Fran-
cisco, com as próprias mãos, reconstruiu a igrejinha de 
São Damião, mas depois compreendeu a que igreja 
Jesus mais profundamente se referia. E, feliz, dedicou 
sua vida aos menores de seus irmãos, a todos os seus 
irmãos. À natureza e a todas as suas manifestações.

Hoje, somos interpelados a “reconstruir a Igreja” par-
ticipando da reconstrução da dignidade da Mãe Terra 
e dos irmãos. Assim, a pastoral do Colégio Francisca-
no Pio XII pretende ser sempre instrumento para 

Nossa 
proposta 
pastoral

que a comunidade educativa possa protagonizar as 
mudanças tão necessárias em nosso mundo; mudan-
ças que acontecem em nosso interno e no mundo de 
centenas de pessoas que necessitam tanto de tantas 
coisas: alimento, companhia, aprendizado, informa-
ção, força, partilha. 

Apresentamos aqui algumas das ações da pastoral, 
além de muitas outras que são oferecidas a nossos 
alunos e suas famílias.

Cientes de que, reconstruir a Igreja hoje 
como há mais de 800 anos continua sen-

do um desafio, todos somos convidados 
a seguir as mesmas atitudes de Fran-
cisco: “Fazer com amor poucas coisas, 
mas fazê-las bem”.

1111
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Pio XII faz história 
no Burle Marx

Uma ação muito especial foi realizada no Par-
que Burle Marx para encerrar as comemora-
ções dos 65 anos. Em uma atividade colabo-

rativa entre alunos e famílias, o Colégio Franciscano 
Pio XII entregou a revitalização do Bosque das Jabuti-
cabeiras com o plantio de 65 novas árvores, entre ja-
buticabeiras e espécies de Mata Atlântica, e um exem-
plar do Poste da Paz.

Alunos do 4º ano do Ensino Fundamental, que estu-
daram a biografia de Burle Marx, assim como estu-
dantes de Maternal, que estudaram as jabuticabeiras, 
foram os protagonistas do projeto.

Durante o evento, além do plantio das mudas, os alu-
nos e as famílias degustaram o sorvete de jabuticaba 

criado com as próprias frutas do parque e produzido 
pela Original Sorvetes Artesanais, fornecedora de ali-
mentação do espaço.

O exemplar do Poste da Paz, ação que faz parte da 
iniciativa internacional Peace Pole Project, foi criado 
inteiramente no colégio, com as equipes de manuten-
ção e Maker Space. Neste ano comemorativo, celebra-
ram-se os 20 anos de plantio deste pequeno obelisco 
no colégio e, nesta ocasião especial, foi estendida ao 
Parque Burle Marx a implantação do monumento, 
criado para lembrar do compromisso de atuar por um 
mundo mais pacífico. 

O obelisco traz a frase “Que a Paz prevaleça na Terra”, 
criada pelo poeta e filósofo japonês Masahisa Goi em 

EspalhaFato • janeiro de 202012
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1955, em português, inglês, espanhol e hebraico. Des-
de a criação, o monumento já foi plantado em todo o 
globo, com mais de 250 mil exemplares. 

O Bosque das Jabuticabeiras está inserido em uma 
vasta área do parque que engloba também a Casa de 
Taipa de Pilão, identificada como um dos remanescen-
tes da produção arquitetônica do período bandeirista 
paulista. A construção está em processo de restaura-
ção, com reinauguração prevista para 2020.

 “Temos muito orgulho, nas comemorações de nossos 
65 anos, de promover este projeto que tem por obje-
tivos preservar a natureza e a cultura de nossa cidade, 
bem como estreitar os laços com um parceiro tão im-
portante de nosso entorno, como a Fundação Aron 
Birmann, que compartilha dos mesmos princípios que 
nós no que tange à preservação da natureza, cultura e 
história da cidade”, diz Fátima Lopes dos Santos Miran-
da, diretora do Colégio Franciscano Pio XII.

1313
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Celebrar 65 anos de fundação merece um olhar cari-
nhoso sobre o passado para poder vislumbrar o futuro 
com confiança.

No princípio foi a força, foi a coragem, foi a luta, foi o 
amor. No princípio foi o desapego. Desapego da terra, 
dos parentes, do conforto. No princípio foi a esperan-
ça, foi a fé, foi o sonho. 

O ano era 1938, o dia, 27 de agosto, quando cinco 
jovens e corajosas Irmãs desembarcam no Porto de 
Santos, em São Paulo, depois de uma longa viagem 
de navio, com todas as agruras que tal viagem podia 
proporcionar. O destino era missionar na colônia litu-
ana, em São Paulo.  

As cinco jovens Irmãs americanas se tornaram conhe-
cidas pelo desempenho e protagonismo. Eram conhe-
cidas como as “Irmãs que usam sapatos de salto”; as 
“Irmãs que dirigem carros”. Uma era dançarina de sa-

Colégio Franciscano Pio XII 
recebe os próximos 65 anos 

de braços abertos

pateado, outra era pianista. Inovação desde sempre. 

Em 1954, com 16 anos no Brasil, ano em que São Pau-
lo comemorava o seu IV Centenário, o Cardeal de São 
Paulo, Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Motta, 
convida as Irmãs para abrir uma escola que seguisse 
os padrões nacionais e fosse de alto nível acadêmico.  

Convite aceito e mãos à obra. Nasceu a Escola Pio XII. 
A primeira sede foi na rua Pio XII, no Bairro do Paraíso, 
em São Paulo. O Papa reinante era Pio XII. Nada mais 
natural do que colocar o nome de Escola Pio XII. A Es-
cola Pio XII se destacou pelo pioneirismo em ministrar 
aulas em inglês desde o jardim de infância. Foi a pri-
meira a dar orientação sexual. Isso era algo tão inova-
dor que os alunos precisavam da autorização dos pais. 
Outra grande inovação no Brasil foi uma escola mista 
— salas de aulas com meninos e meninas. Para isso, 
precisaram da autorização especial do Bispo!  

EspalhaFato • janeiro de 202014
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Após as seis primeiras alunas, vieram muitos estudan-
tes. Foi então aberta uma nova unidade, no mesmo 
bairro. Com número crescente de alunos, a escola foi 
transferida para o Jardim Leonor e, depois, para o Mo-
rumbi. O nome foi mudado para Colégio Pio XII, até 
chegar a Colégio Franciscano Pio XII.  

Aos 65 anos de fundação, o Colégio Franciscano Pio XII 
se posiciona entre os melhores da região. Recebemos 
crianças a partir de 2 anos, que iniciam seus estudos 
na Educação Infantil e terminam no Ensino Médio, aos 
17 anos. O currículo acadêmico é regular, regido pe-
las normas do país, portanto, comum a todos os esta-
belecimentos de ensino. O que nos diferencia? Nossa 
personalidade franciscana, que se traduz de diferentes 
formas, como no trabalho de Pastoral, em que nossos 
alunos dão reforço escolar para alunos de obras so-
ciais, visitam idosos em asilos e constroem moradias 
para famílias de alta vulnerabilidade social. Ações que 
os sensibiliza para um mundo repleto de desafios, es-
pecialmente socioemocionais. 

Na esfera acadêmica, o ensino bilíngue é um dos des-
taques. Iniciou-se na Educação Infantil e passou a se 
expandir para o Ensino Fundamental I. Para os alunos 
maiores, de Fundamental II, oferecemos o Middle 
School, que trabalha global issues e os prepara para 
a etapa seguinte, o curso High School, a partir do 9º 
ano, que tem o currículo equivalente ao dos Estados 
Unidos e possibilita aos alunos se certificar nas duas 

nacionalidades. Ainda na tradição de ensino da língua 
inglesa, os exames Cambridge English no lugar das 
avaliações de Inglês é outro de nossos pioneirismos.

E há ainda muito mais. No Maker Space, um divertido 
espaço 3D em que se misturam aprendizado, tecnolo-
gia e criatividade, os estudantes aprendem conceitos 
interdisciplinares de forma prática e instigante. Já na 
Sala de Aprendizagem Criativa, os alunos de Funda-
mental I criam e exploram inovações repletas de ima-
ginação. 

O Curso Integral, sempre se renovando, é oferecido 
até o 6º ano e enriquece o contraturno de nossos es-
tudantes. Tem ainda os cursos extracurriculares, com 
diversas possibilidades, como os cursos esportivos em 
inúmeras modalidades. A catequese e a crisma tam-
bém fazem parte das opções de pastoral eclesial para 
as famílias católicas.

Assim, ao completar 65 anos, o Colégio Franciscano 
Pio XII continua sua missão de formar líderes e prota-
gonistas de sua própria história. Ao vislumbrar o futu-
ro, a confiança se firma no pioneirismo que nos acom-
panha desde a chegada ao Brasil. 

Hoje, temos muitas razões para lou-
var e agradecer a Deus. Demos gra-
ças ao Senhor, porque Ele é Bom!

Sister Yolanda Marcelino
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Muitas são as empresas e pessoas que fazem parte de nossa história. 
Aqui apresentamos alguns de nossos parceiros pedagógicos que 

fazem toda a diferença na proposta Pio XII de ensino. 

Vários outros fazem parte deste rol como integrantes essenciais dos 
cursos integral e extracurriculares, além de fornecedores e colabo-
radores que trabalham com paixão para oferecer, todos os dias, as 

melhores soluções para nossos alunos.

Parceiros de trajetória 

“Qualquer um pode falar em busca 
pela excelência, mas poucas insti-
tuições podem se dar ao luxo de 
a�rmar que a alcançaram. O Pio XII 
é uma delas.

A educação é um processo, não um 
produto, por isso, requer altas doses de 

técnica e integridade. Em sua trajetória, o Pio 
XII foi um capítulo fundamental na história de milhares 
de famílias. Quando estive na escola pela primeira vez, 
impressionei-me com a coerência entre a credibilidade 
do colégio e o brilho nos olhos de cada colaborador que 
conheci.

Naquele dia, vi que o Pio XII é fruto de um trabalho em 
equipe orquestrado por pro�ssionais que encaram a 
educação não apenas como “ofício”, e sim como missão. 
É por isso que tê-lo na Família International School é 
uma honra e um aprendizado.

Costumo dizer que a International School não fala “so-
bre inglês”, e sim sobre transformação de vidas. De igual 
forma, sei que o Pio XII não representa apenas uma 
“instituição”, é um mensageiro constante sobre o poder 
transformador da educação e da importância de utilizá-
-lo em prol de valores como fé, esperança e amor.

Ter a possibilidade de transformar vidas por meio da 
educação bilíngue em parceria com o Pio XII é motivo de 
muito orgulho. Nosso desejo é que o pioneirismo que a IS 
e o Pio XII têm em comum continue a gerar uma trajetó-
ria repleta de con�ança e aprendizado.

Enquanto CEO, enxergo o Pio XII como um exemplo de 
gestão; enquanto sonhador, eu o vejo como prova viva 
de que não há limites para quem acredita em seus so-
nhos e sua a camisa para torná-los realidade!”

Ulisses Cardinot, CEO da International School

“Eu me lembro de um folder que vi na re-
cepção no início da nossa parceria: um 
São Francisco em desenho, criança. 
Essa �gura me inspira um senso de 
humildade e ousadia que acredito 
ter muito a ver com o nosso sonho 
de desenvolver, de forma artesanal e 
muita mão na massa, um processo de 
aprendizagem mais signi�cativo, que nos 
faz sonhar com novos ares.

Quiçá possamos contribuir para o desenvolvimento de 
alunos com igual senso de humildade e ousadia que o 
pequeno Francisco inspirava lá na recepção.

Obrigado, Pio, por nos inspirar. Que venham anos ainda 
mais ousados”

Lucas Torres, CEO do Nave à Vela

“O Pio XII é parceiro do Nave à Vela desde 
2017. Hoje, trabalhamos para desenvol-
ver habilidades ligadas à inovação em 
alunos do 5º ao 7º ano. Durante a traje-
tória, tivemos momentos muito marcan-
tes. Para mim, um deles foi o Sábado Cul-
tural deste ano, em que os alunos brilharam 
ao facilitar as atividades do Guia do Inovador 
das Galáxias para os visitantes. Queria parabenizar o 
Pio XII não só pelos 65 anos, como pela busca e desejo 
constante de se reinventar. É incrível ver um colégio com 
uma longa caminhada inovando sem medo de trilhar 
novos caminhos. Parabéns!”

Franciele Gomes, gestora de inteligência pedagógica do 
Nave à Vela
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“Uma das características do Pio XII 
é a inclinação a abrir caminhos. 
Com a área de língua inglesa, a 
instituição foi uma das pionei-
ras a ter um espaço dedicado ao 

desenvolvimento integral do idio-
ma, montando um laboratório no 

qual os alunos poderiam trabalhar as 
habilidades de compreensão auditiva e produção oral. 
Em 2013, foi o primeiro colégio de São Paulo a integrar 
os exames internacionais de pro�ciência Cambridge As-
sessment English nos programas de curso de inglês. 

Foi um ato de coragem, pois o colégio incorporou di-
retrizes internacionais e trouxe uma avalição externa 
para validar o impacto de sua atuação na aprendiza-
gem dos alunos. Todos os estudantes do 5º e 9º ano do 
Ensino Fundamental e da 1ª à 3ª série do Ensino Médio 
fazem os exames anuais. “Step by step” os objetivos de 
aprendizagem estabelecidos são desenvolvidos e ava-
liados, resultados são analisados e o desempenho de 
cada um é acompanhado. No �m do processo, decisões 
bem embasadas são tomadas para “lapidar constante-
mente os talentos”.

Hoje, os alunos saem da Educação Básica com certi�ca-
dos internacionais que têm reconhecimento mundial e 
podem representar um passaporte para oportunidades 
de desenvolvimento acadêmico e/ou pro�ssional.

O São Paulo Open Centre, centro autorizado Platinum 
de Cambridge Assessment English, tem o privilégio de 
acompanhar esse processo há sete anos e auxiliar a 
equipe docente e a coordenação com suporte de recur-
sos, apoio pedagógico e as certi�cações internacionais 
do departamento já centenário Cambridge Assessment 
English. São sete anos de trocas de experiências e desen-
volvimento de alunos e professores, que também pude-
ram se mover na rede Cambridge English, quali�cando-
-se como examinadores orais. 

Essa parceria mostra o comprometimento de Pio XII, 
Cambridge Assessment English e São Paulo Open Cen-
tre com uma missão: a soma de virtudes pedagógicas 
para o desenvolvimento da pro�ciência linguística e a 
comprovação dessa quali�cação para o mundo!”

Fátima Trindade, Fundadora e diretora executiva do São 
Paulo Open Centre

O Sistema de Ensino Poliedro sente 
muito orgulho de ter o Colégio Pio 
XII entre seus parceiros. Além da 
excelente infraestrutura, a insti-
tuição tem um corpo docente al-
tamente quali�cado. Trata-se tam-
bém de uma instituição acolhedora, 
desde o cuidado com todos os ambien-
tes até a cordialidade e atenção dos colaboradores com 
nossos consultores.

O que nos deixa ainda mais satisfeitos é saber que as fa-
mílias se sentem mais tranquilas porque a equipe gesto-
ra vê no Poliedro um parceiro no processo de formação 
dos alunos e na preparação para os vestibulares.

Professor Nicolau Arbex Sarkis, mantenedor do Poliedro 
Educação

Nossa parceria com o Pio XII é fruto 
de muitas conversas e ações que 
tiveram início em 2018, quando 
a Faber-Castell iniciou a oferta do 
Programa Faber-Castell de Apren-
dizagem Criativa para as escolas 
particulares de São Paulo. 

A parceria o�cial teve início em 2019, e foi 
com grande satisfação que iniciamos a implantação do 
programa com alunos do 2º ano do Ensino Fundamen-
tal. Ficamos encantados com o envolvimento dos profes-
sores, tanto que a Faber-Castell fez questão de convidar 
os professores de 3º ao 5º ano para participar do projeto 
piloto para validação das atividades previstas para estes 
anos escolares. Entendemos que o olhar pedagógico dis-
posto sobre as ações realizadas é de tamanha excelência 
que seria essencial para a garantia de qualidade de nos-
sa oferta do 3º ao 5º ano. 

A cada ação de formação continuada, além de poder fo-
mentar re�exões sobre a prática docente a partir de um 
olhar criativo, aprendemos muito com os professores. 
A cada consideração e criação realizada, eles ensinam 
muito à equipe Faber-Castell. 

Ter o Pio XII como parceiro agrega à Faber-Castell muita 
qualidade e conhecimento!

Carolina Luvizoto - Gerente de Educação da Faber-Castell
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Com novas instalações e a opção de curso para 
o 6º ano, o Integral reforça em 2020 seu com-
promisso de oferecer uma formação ampla no 

contraturno do período regular. A proposta é ancora-
da em três aspectos principais: acadêmico, que inclui 
as tarefas de casa e estudo; esportivo, com o desen-
volvimento de modalidades além das aulas oferecidas 
no curso regular; e artístico-culturais, que auxiliam o 
desenvolvimento pessoal por meio de atividades que 
promovem a ação reflexiva, crítica e transformadora. 
O projeto do Integral inclui a opção day use, além de 
um, dois, três ou cinco dias por semana. Uma estru-
tura completa para a construção de projetos incríveis, 
cheios de criatividade, ação e diversão para alunos do 
maternal ao 6º ano. Confira!

Reduzir, reciclar, reaproveitar e realizar 
o sonho de fazer outra criança feliz!

Com o propósito de desenvolver o aprendi-
zado, a criatividade e ajudar o próximo, ini-
ciamos este projeto especial do Integral com 
a arrecadação de materiais recicláveis com 
as famílias. Em seguida, os estudantes pro-
duziram jogos e brinquedos para os alunos 
da nossa escola parceira mantida pelas Irmãs 
de São Francisco da Providência de Deus, em 
Barbacena, Minas Gerais.

O resultado? Jogos da memória, vai-e-vem, 
dados coloridos, pés de lata, blocos de mon-
tar, dominós e muito mais! Nossos alunos 
também produziram vídeos explicando as 
regras e maneiras de brincar. A entrega foi 
feita para as crianças em Barbacena, que nos 
presentearam com suas fotos brincando fe-
lizes por lá! 

Integral até o 6º ano, novas 
instalações e muito mais 

novidades vêm por aí!
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Os 65 anos do Colégio Franciscano Pio XII foram 
homenageados nos jogos desenvolvidos pe-
los alunos sob a proposta do projeto “ Ser e 

Fazer” das disciplinas de Língua Portuguesa, Preven-
ção e Cidadania, Ciências, Matemática e Geografia.

No primeiro semestre, os alunos criaram, com ma-
teriais de baixo custo, versões de jogos tradicio-
nais considerando a história, as cores, o lema e 
a organização do colégio.   

Os alunos desenvolveram habilidades de 
pesquisa, projeção e planejamento, além 
de várias competências no uso de dife-
rentes materiais e ferramentas comuns 

6º ano mistura 
tradição e 

inovação na 
criação de jogos

e tecnológicas. 
Sem contar a diversão, 

que jogos e brincadeiras tradicionais, 
às vezes tão esquecidos por conta das opções 

eletrônicas e virtuais, podem proporcionar. De uma 
maneira envolvente, puderam conciliar a tradição e a 
inovação durante todas as atividades realizadas.

Damas, xadrez, quebra-cabeça, ligue 4, Jogo da 
Vida, Banco Imobiliário são jogos que fizeram parte 
da infância de muitos adultos, e que agora, além de 
apreciados também por nossos alunos, auxiliam no 
propósito de trazerem para eles o sentimento de par-
ticipação e de pertencimento ao colégio. 

A união da tradição e da inovação 
ganha vida nas aulas do 6º ano no 

Maker Space.
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da infância de muitos adultos, e que agora, além de 
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propósito de trazerem para eles o sentimento de par
ticipação e de pertencimento ao colégio. 
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A o longo dos mais de 65 anos de his-
tória do Colégio Franciscano Pio XII, 
a ação social sempre esteve presen-

te como um valor importante, sendo parte da 
responsabilidade socioambiental desenvolvida 
durante a formação de nossos alunos. 

Diversas ações sociais fazem parte do cotidiano 
do Colégio Franciscano Pio XII, ajudando muitas 
pessoas em situações de vulnerabilidade social 
e propagando os valores ensinados diariamen-
te por meio de iniciativas práticas. 

Durante a viagem de estudo do meio dos alu-
nos de 7º ano para o município de Cananéia, o 
Colégio Franciscano Pio XII reforçou a tradição 
de demonstrar os seus valores por meio de ati-
tudes práticas. 

Ação social: 
Estudo do meio 

de Cananéia

Os alunos levaram doações de brinquedos e 
alimentos que alegraram imensamente o Dia 
das Crianças de alunos de uma escola pública 
municipal de um bairro carente de Cananéia. 
Só por isso já há um valor muito especial e in-
comum nesta aula de campo. Mas, além das 
doações materiais, os alunos doaram algo ain-
da mais importante: seu tempo e sua atenção, 
entregando os presentes para as crianças e 
dedicando um tempo valioso para que todos 
pudessem brincar juntos.

A alegria no rosto das crianças da pequena es-
cola de Cananéia foi acompanhada de muitos 
sorrisos dos alunos do Colégio Franciscano Pio 
XII, que compreendiam a importância e o va-
lor daquele momento. Mais do que as doações 
materiais, que são muito importantes, o cari-
nho e o afeto demonstrado pelos estudantes 
de nosso colégio fizeram a diferença na vida 
de muitos.

Além de muitos aprendizados e da diversão, 
um momento inesquecível foi a interação com 
crianças que vivem em uma realidade muito 
distinta, mas que por um dia foram cuidadas 
de perto pelos alunos do sétimo ano do Colé-
gio Franciscano Pio XII.

EspalhaFato • janeiro de 202020
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Sábado Cultural 
reúne arte e 
conhecimento

No Sábado Cultural, os alunos apresentam 
suas produções culturais criadas ao lon-
go do ano letivo.

Nesta edição, inspirados pela celebração dos 65 
anos do Colégio Franciscano Pio XII, os estudantes 
ilustraram suas impressões de pioneirismo e ino-
vação em diferentes disciplinas, atividades e pers-
pectivas. Os nossos espaços privilegiados, a Mata 
Atlântica, a história da chegada das Irmãs e a cone-
xão de gerações foram apenas alguns dos temas 
expressos com diferentes técnicas e materiais.

Durante o evento, as certificações ganharam espa-
ço especial e emocionaram os participantes! Teve 
ainda a final do Spelling Bee, a Final do Campeo-
nato de Xadrez, jogo de estratégia, muita músi-
ca, teatro, e o reflexo, em todas as séries, de um 
projeto pedagógico que estimula a formação na 
integralidade, considerando dimensões humanas, 
cognitivas, expressivas e afetivas.
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Middle School 
Global Leaders 

Once again, a wild year of Mizzou High 
School is coming to an end. The students 
have been fantastic this year at produ-

cing essays and videos, all in English of course. 
There is more recording to come, with U.S. Go-
vernment group presentations where each group 
chooses one of the Bill of Rights to discuss. Each 
student will individually present a “Tiger Talk” in 
Speech 2 and the Debate students will even par-
ticipate in a Presidential Debate with one student 
taking the position of Democrat and the other as a 
Republican (we will have one Libertarian, as well). 

The 9th graders have been very busy this year 

and even became authors when they added their 
own chapter to Seedfolks, the book they read last 
semester. This semester they have been diving into 
Shakespeare’s Romeo and Juliet and will take a stab at 
rewriting some of the playwright’s work.

Some courses, too, might be useful to them in the ye-
ars to come as they blossom into young adults. Three 
such could be Career Planning and College Prepara-
tion where young minds are opened to the possibili-
ties that are within their grasp, both in Brazil and the 
U.S. Another one is Marketing, where they learn to in-
terview 8th Graders and think about how they would 
market high school to them.

High School 
Students Roar 
with the Tiger

Middle School Global Leaders (MSGL) é 
um curso inovador que ajuda os alunos 
do 6º ano ao 8º ano a tornarem-se agen-

tes de mudança no mundo. Apesar do fato de que 
aprender a Língua Inglesa é uma prioridade, a es-
sência do Middle School é ensinar os alunos a cons-
truir um mundo melhor.

O MSGL ensina importantes conceitos, como utilizar 
a própria voz em favor de mudanças positivas (6º 
ano), como podemos proteger o meio ambiente (7º 
ano) e como podemos ajudar pessoas ao redor do 
mundo (8º ano). 

No Middle School, os estudantes aprendem por 
meio da metodologia STEAM (em tradução literal, 
Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemáti-
ca) para adquirirem habilidades necessárias ao cida-
dão do século XXI: pensamento crítico, criatividade, 
colaboração e comunicação. 

“O Middle School é uma aula que nos faz pensar so-
bre o que está acontecendo no mundo, na humani-
dade, e isso tudo num curso que é em inglês, o que 
aprimora nossa linguagem e nossa comunicação.”  

Carolina Britto Haddad, 8º ano. 

“Para mim, o Middle este ano foi muito importante, pois 
a minha pronúncia está muito melhor e eu não tenho 
mais vergonha de falar em inglês com outras pessoas, 
além de ter aprendido muitas palavras novas. O curso 
também é muito divertido e dinâmico, sempre estamos 
fazendo atividades e discutindo os problemas que en-
frentamos no mundo atual. Eu adoro o Middle.”  

Camilo Santiago, 7º ano. 
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Projeto pioneiro no Colégio Franciscano 
Pio XII, o “Ciências Fora da Caixa” tem 
como proposta vivenciar as ciências de 

forma dinâmica e integrada, a fim de estimular 
a curiosidade, capacidade de resolução de 
problemas e criatividade dos alunos. Ele 
é oferecido como curso extracurricular e, 
na primeira etapa, é destinado aos alunos 
do 8º ano, sob a orientação da professora 
Celina Nakamura, que leciona Ciências e é 
responsável pelos encontros e direcionamen-
to das atividades, ao lado dos laboratoristas de 
Biologia, Química, Física e do Maker Space. 

No projeto, os estudantes se agruparam de 
acordo com as áreas de interesse em comum. 
Surgiram assuntos relacionados com microbio-
logia, botânica e óptica, e o tema central foi es-
colhido: “luz”. A partir dele, as discussões sobre 
a importância da luz para a vida na Terra foram 
direcionadas e foram estudados fenômenos 
ópticos, a técnica do holograma e o uso da luz 
solar como fonte de energia renovável. 

No primeiro grupo, os alunos montaram bús-
solas d’água para compreender a direção do 
Sol no terreno da escola, dedicaram-se a fazer 
protótipos e aprimorar fornos solares, além de 
montar uma luneta. Outro grupo de estudantes 

se concentrou no estu-
do do fenômeno óptico 
para construir microscó-
pios e estereoscópios de 
baixo custo, com sucatas 
e aparelhos eletrônicos 
descartados; além disso, 
os alunos estudaram o 

Ciências fora 
da Caixa

fenômeno da fermentação, verificando como 
microrganismos atuam na produção de pães, 
por exemplo. Um terceiro grupo se dedicou 
ao estudo da botânica, fazendo um reconheci-
mento de plantas medicinais no colégio. Os es-
tudantes realizaram clonagem de plantas, cons-
truíram um desidratador para beneficiamento e 
extraíram óleo essencial de algumas espécies. 
Para aprofundar e ampliar a experiência, os alu-
nos fizeram uma visita ao Museu Catavento. 

Em projetos pioneiros como este, muitas habi-
lidades são desenvolvidas, como a capacidade 
de contemplar os fenômenos e ser capaz de 
descrevê-los; planejar etapas para melhor exe-
cução do trabalho; praticar o desenvolvimen-
to de soluções criativas e viáveis; e estabelecer 
relações entre diferentes fenômenos. Isso sem 
contar o trabalho colabo-
rativo e a aplicação dos 
conhecimentos de modo 
prático. O envolvimento 
de todo o grupo no “Ci-
ências Fora da Caixa” foi 
incrível!
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Neste evento especial, o aluno tem a opor-
tunidade de conhecer mais detalhes 
sobre as profissões com que ele mais se 

identifica, além de compreender melhor as rápi-
das mudanças que vivemos atualmente no mun-
do do trabalho.

Além de palestras que abordam carreiras tradicio-
nais como engenharia, administração e publicida-
de e propaganda, o colégio explora panoramas 
de novos cursos, possibilitando o contato do estu-
dante com profissionais da área. A ideia é propor-
cionar um ambiente saudável de diálogo e refle-
xão com profissionais e professores universitários, 
para uma escolha mais segura e consciente.

Os pais também têm a oportunidade de participar 
em uma programação especial, voltada para aju-
dar a família a lidar com as indecisões tão caracte-
rísticas dessa fase dos jovens.

A edição de 2019 foi especialmente marcante. 
Para começar, houve um “aquecimento” com o ex-
-aluno Zeeba, que apresentou um show exclusivo 
e participou de um bate-papo sobre sua trajetória 
no Pio XII e a carreira artística. Já no dia do even-
to, diversas universidades de renome estiveram 
presentes para solucionar dúvidas dos estudantes, 
bem como inúmeros profissionais de destaque no 
mercado de trabalho, entre eles, muitos pais de 
alunos Pio XII, a quem dirigimos nosso agradeci-
mento especial pela participação!

Fórum de 
Profissões

PARTICIPAÇÃO 
ESPECIAL ZEEBA

PALESTRA 
PARA ALUNOS

PALESTRA 
PARA PAIS

ESTANDES
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Pio XII em 360º

Em comemoração aos 65 
anos do Colégio Francisca-
no Pio XII, os alunos do 9º 

ano revisitaram seus locais favo-
ritos da escola e registraram ima-
gens em 360º. Para visualizá-las, 
eles confeccionaram e personali-
zaram óculos de realidade virtual 
no Maker Lab, sob a orientação 
dos professores da série. Os alu-
nos desenvolveram habilidades 
como a utilização de ferramentas 
tecnológicas e tradicionais, trans-
formando imaginação em reali-
dade a partir de suas ideias. Por 
fim, completaram o projeto 
com textos que explica-
vam por que tais locais 
são tão interessantes sob 
seus pontos de vista.

“Minha escolha foi o Laboratório Maker por conta de todos os momentos diver-
tidos que eu passei planejando, debatendo e fazendo novas amizades. Para mim, 
o Maker não é apenas um lugar para trabalhar, é um lugar para pôr em prática os 
seus sonhos, além de ser calmo e relaxante.”

Arthur Falcão 9°B

“A praça do Pio XII é um dos meus lugares pre-
diletos neste grande colégio. É um ambiente 
calmo e tranquilo, ótimo para você descansar 
e ler enquanto sente uma brisa de vento suave 
batendo no rosto. Lá você pode simplesmente se 
deitar e admirar o céu ou apenas �car com o seu 
amigo batendo um bom e longo papo. As pos-
sibilidades são várias para aproveitar esse lugar 
agradável e maravilhoso, depende apenas da 
sua imaginação.”

Enzo Magliari 9°A

“A quadra vermelha foi uns 
dos primeiros lugares que visi-
tei na vivência em 2011 e nela 
já pude me divertir muito, pra-
ticar esportes que tanto amo 
e também é um dos lugares 
centrais do colégio. Foi mi-
nha escolha porque esse lugar 
traz muitos sentimentos bons, 
tanto de nostalgia, como de 
esperança de poder continuar 
vendo essa quadra por mais 
alguns anos antes de me des-
pedir da escola em que estudo 
há mais de oito anos.”

João Guilherme Michiles 9°C
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Nos últimos anos, muitas ampliações no 
treinamento esportivo do Colégio Fran-
ciscano Pio XII foram realizadas. Unin-

do-se aos já consagrados times de futebol society 
e voleibol, vieram os treinamentos de basquete, 
futsal feminino e handebol. Com eles, muitas 
conquistas em diversos campeonatos.

No espaço do Pio XII foi dado início à OlimPio. En-
tre os participantes da primeira edição estiveram 
os colégios Miguel de Cervantes, Santa Maria, 
Bandeirantes, Elvira Brandão, Escola da Vila, Al-
bert Sabin, Santa Cruz, Júlio de Mesquita, Pinhei-
ro, Magister e Talles de Mileto.

Nosso incentivo à prática desportiva, competiti-
va e sadia no meio estudantil continua! Afinal, o 
esporte promove a integração e o intercâmbio 
social, além de valores como solidariedade, coo-
peração, disciplina e respeito.  

OlimPio

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO 
DAS EQUIPES DO COLÉGIO 

FRANCISCANO PIO XII NA PRIMEIRA 
EDIÇÃO DA OLIMPIO:

BASQUETE PRÉ-MIRIM 
BASQUETE MIRIM 
FUTEBOL SOCIETY 

HANDEBOL PRÉ-MIRIM MISTO 
HANDEBOL MIRIM MASCULINO 
VOLEIBOL MIRIM MASCULINO 

VOLEIBOL INFANTIL MISTO

BASQUETE INFANTIL MASCULINO 
FUTEBOL SOCIETY PRÉ-MIRIM 
HANDEBOL MIRIM FEMININO 
VOLEIBOL MIRIM FEMININO

VOLEIBOL PRÉ-
MIRIM FEMININO
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 DESENVOLVA  
 SUA  
 VISÃO

D E S I G N
A D M I N I S T R A Ç Ã O

E N G E N H A R I A

MENTES INOVADORAS  
SE  ENCONTRAM AQUI.
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