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A partir do momento que tem um planejamento, tem um
endereço fixo, registra a empresa, paga contas, aí ele vai
aparecer nas estatísticas”, explica o professor.
 “Empreender é solucionar problemas. Não é só abrir um
negócio próprio, você pode empreender dentro de uma
empresa", destaca Afonso.
 Já na Trilha Formativa Mentes Inovadoras, com o
professor Anderson Harayashiki Moreira, do curso de
Engenharia de Controle e Automação da Mauá, os alunos
realizaram mini projetos, ao longo do semestre, voltados
para a cultura maker, eletrônica, robótica e uso de
sensores.
 O desafio final foi programar um robô para fazer a
limpeza de recifes de coral, tirando toda a sujeira de
plásticos e lixos que prejudicam os oceanos.
 “Foi uma competição para saber quem recolheria mais
lixo. Os alunos tiveram que traçar estratégias, porque o
robô funciona à base de bateria, então eles teriam de
saber que quanto mais rápido fosse o robô, mais lixo
pegaria, mas gastaria mais bateria também. Foi
interessante”, explica Anderson. 
 O professor ressalta ainda que os alunos aproveitaram os
conhecimentos adquiridos na aula para aplicar na prática. 
 “Um exemplo foi a integração com a disciplina Maker em
que eles utilizaram o sensor para trabalhar na horta
inteligente do Colégio”, destaca Anderson.

 

2

SUSTENTÁVEIS
Projetos

N A S  T R I L H A S  F O R M A T I V A S

 

Esse projeto
fez a gente
pensar no
próximo"
SOFIA DE MARQUE, ALUNA DO 1°  ANO

DO ENSINO MÉDIO

 Seguindo a Portaria do MEC para a implantação do
Novo Ensino Médio e com base nas novas diretrizes
da BNCC, Base Nacional Comum Curricular, o Novo
Ensino Médio do Colégio, intitulado Harmonia 5.0,
conta com novos conhecimentos inseridos em cinco
Trilhas Formativas (Unesco, Internacional,
Comunicação, Mentes Inovadoras e Digital Leaders),
em projetos interdisciplinares, abrangendo as
quatro áreas do conhecimento: Linguagens, Códigos
e suas Tecnologias, Matemáticas e suas Tecnologias,
Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências
Humanas e Sociais Aplicadas. 
 Para finalizar o módulo da Trilha Digital Leaders
do primeiro semestre, os alunos finalmente
encontraram presencialmente com o professor de
Empreendedorismo, Marketing e Jogos de Empresas
do Instituto Mauá de Tecnologia, IMT, Afonso
Carlos Braga.
 Durante quase dois meses, os alunos criaram
projetos voltados à sustentabilidade e à
comunidade. O problema proposto era: “caso vocês
encontrem o prefeito de São Bernardo na rua, o que
pediriam?”, usando a técnica Elevator Pitch, que
consiste em apresentar a ideia do projeto e suas
necessidades, em até “um minuto”.
Os trabalhos foram desde a execução de uma horta
orgânica a uma biblioteca comunitária na cidade.
“Fiquei muito satisfeito. Todos os grupos saíram
ganhadores. Acredito que eles conseguiram pegar a
ideia de como fazer um planejamento. Noções de
custo, pessoas que precisarão, qual a área que será
utilizada etc. No caso da biblioteca, como se
controlam os livros, captação de recursos, 
 divulgação etc.”, afirma Afonso.
"Foi muito importante participar desse projeto,
porque fez a gente pensar no próximo. Nem sempre
as pessoas vivem como a gente e nem sempre têm
as oportunidades que nós temos”, declara a aluna
Sofia de Marque, do 1° ano.
 Além de trabalhar o senso comunitário, os alunos
tiveram a oportunidade de entender as etapas de
construção de como empreender de forma
eficiente. “Algumas pessoas acham que estão
empreendendo, mas não estão. É aquela pessoa
que não é qualificada e faz coisas para sobreviver. 



 Uma das frases mais famosas de Steve Jobs diz que a
tecnologia move o mundo. E se pararmos para refletir
sobre o momento que estamos vivendo, sim, a
tecnologia tem sido uma grande aliada das escolas.
 Para continuar com a configuração da aprendizagem
dos alunos, o Colégio Harmonia se adaptou
rapidamente às novas formas e métodos. 
 Rapidamente, todos os professores foram capacitados
para dominar plataformas que chegaram para guiar o
ensino on-line. 
 “A pandemia acelerou esse processo, mas o Harmonia
já estava investindo em soluções tecnológicas e
equipamentos para todas as etapas, do infantil até o
ensino médio, desde 2019”, explica o coordenador do
ensino médio Yuji Cleiton Uno.
 As plataformas Google for Education e a Geekie One
foram adotadas para deixar o processo de
aprendizagem mais dinâmico, interativo e colaborativo.
Engana-se quem pensa que o ensino híbrido pode
atrapalhar a rotina do estudante. Muito pelo contrário,
o aluno consegue ter uma maior autonomia em buscar
conhecimento em outros materiais, além de manter um
aprendizado personalizado.
 “Conseguimos impactar de fato. Os professores
passaram a usar uma variedade de recursos, que
antes eram mais difíceis de serem usados, como
small groups, um plano de estudo personalizado,
e passamos a ter um engajamento muito maior
dos alunos”, afirma o coordenador de línguas
estrangeiras, Wilson Onishi.
 Outra demonstração de como o ensino híbrido tem
funcionado de forma eficiente foi que a escola manteve
a porcentagem de mais de 85% de aprovados nos
vestibulares, mesmo após quase um ano inteiro de
aulas on-line em 2020, sendo 30% em universidades
públicas do país.
 Além disso, os alunos do Harmonia estrearam na
Olimpíada Brasileira de Astronomia com resultados
excelentes, conquistando medalhas de ouro, prata e de
bronze, e 13 alunos foram convidados a participarem
de uma seletiva nacional. Além da Olimpíada Brasileira   
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#educação
 ativa e  

personalizada
Como a tecnologia se tornou
fundamental no Colégio Harmonia
em tempos de pandemia 

de Astronomia, tivemos medalhistas na Olimpíada
Brasileira Canguru de Matemática. Essa evolução do
material didático chegou para consolidar o currículo
diferenciado do Colégio Harmonia.
 “Tivemos uma adaptação cuidadosa, com
flexibilização e foco na aprendizagem dos alunos,
sem atropelar conteúdos e com grande atenção às
habilidades previstas, incluindo as
socioemocionais”, ressalta a coordenadora do
Fundamental II, Márcia Toledo.
 As aulas de educação física da escola, por exemplo,
mostram como esse cuidado foi importante, inclusive,
para o emocional dos alunos.
 “No caso do ensino híbrido, é muito importante
entender que cada criança tem uma realidade. Do
fundamental em diante, percebemos que os alunos
conseguiam acompanhar as aulas simultaneamente, em
casa e na escola. Já para os menores, tivemos um olhar
diferenciado, para não se sentirem mal por não estarem
na escola, e separamos os professores do ambiente”,
pontua o coordenador de Ed. Física e Esportes Oziris
Scheer.
 Mesmo com todas as novidades e adaptações, a escola
manteve a grade de aulas de Teatro, Música, Taikô,
Maker, entre outras tão importantes nesse momento de
pandemia, e inovou com a exibição de lives e palestras
com temas relevantes para a sociedade. “Foi um
momento para criarmos um laço afetivo ainda maior
com os nossos alunos, pais e professores”, finaliza o
diretor Edilson Bertucci.

 

Alunos, 6° ano B, em aula de Gramática no jardim
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Colégio Harmonia faz melhorias nas
instalações físicas e reafirma o
compromisso com o meio ambiente. 

Editorial
 Depois de mais um início de ano desafiador para todos nós, chegamos ao segundo semestre com um sentimento de que
estamos no caminho certo. Seguimos motivados e desenvolvendo projetos inspiradores para este ano. Em agosto, estaremos
prontos para receber professores, colaboradores, pais, familiares e nossos queridos alunos de forma 100% presencial.
 Parabéns a toda nossa equipe por todos os esforços. Seguiremos com nosso espírito de inovação. E certos de que estaremos
reunidos novamente.

Maurício Yoshiaki Sannomiya -
Presidente da Associação Harmonia de Educação e Cultura

Avanços no
Ambiente Escolar

Durante o mês de
junho, toda a área
verde do Colégio
recebeu benfeitorias de
manutenção. Foram
podadas 24 árvores,
cinco foram removidas
e outras duas foram
transferidas de nossos
jardins. 
Foi realizada também a
instalação do letreiro
sobre a marquise da
portaria, e concluímos a
troca do forro do
auditório por placas
definitivas.

Entre as ações pioneiras do
Colégio, que reafirma o
compromisso com o meio
ambiente, está captação de 60
mil litros de água da chuva
usada para lavar ambientes e
para irrigar as plantas.
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Cadê você?
 

Antes - Rio 2016 Depois - Banco da China 2021

Lin Gui e sua
equipe exibem
troféu de 3 ° lugar
em  torneio
amador na China

Gratidão e resiliência são palavras que
acompanham ex-interna do Harmonia  

 Lin Gui, de 27 anos, tem uma história de gratidão
com o Colégio Harmonia e com a Associação
Harmonia. A chinesa de Nanning, naturalizada
brasileira, chegou ao Brasil em 2005 para ajudar
no desenvolvimento do tênis de mesa no país,
morou no Harmonia durante seis anos, de 2010 a
2016, e concluiu o Ensino Médio no Colégio. Ela
relembra esse período como se estivesse na casa
dos pais e faz questão de agradecer todo mundo
que a ajudou.
 “Foi marcante essa fase da minha vida. As
cozinheiras deixavam marmita quentinha para
mim, mesmo eu chegando dez horas da noite.
Elas cuidavam da minha alimentação com muito
carinho. Uma vez, eu falei que estava com
vontade de comer missoshiro (sopa de missô), aí
no outro dia eu cheguei e estava pronto. Até
chorei”.
 “Quero agradecer muito ao Sr. Hiro. Ele era a
melhor companhia. Ele é santista e eu sou
palmeirense, a gente assistia aos jogos de futebol
juntos”.
 “O diretor Edilson sempre me incentivou
bastante em meus estudos e em minha carreira
de atleta. Me ajudou a procurar preparador físico
e academia, tudo para melhorar meu
rendimento”.
 “A coordenadora Márcia também me ajudou
muito na parte dos estudos. Ela me ajudava para
que eu pudesse acompanhar as matérias nas
viagens. Lembro de todos com muito afeto”.
 Todo esse apoio do Harmonia foi fundamental
para que ela pudesse brilhar na seleção. Lin Gui é
a única brasileira a conquistar uma medalha de
prata individual nos Jogos Pan-Americanos. O feito
aconteceu em Toronto, no Canadá, em 2015, sob
o comando do técnico Hugo Hoyama.
 Além disso, ela realizou o sonho de participar de
dois Jogos Olímpicos, de Londres, em 2012, e Rio
de Janeiro, em 2016.

"Não tenho palavras
para explicar esses
momentos. É o sonho de
todo atleta. Na minha
estreia, eu estava muito
animada para saber
como era a sensação. 
O resultado não
importava”.
 Lin Gui sempre sentiu-se muito
acolhida pela torcida do Brasil.
No Rio, ela foi a única brasileira a
avançar para a segunda rodada.
“No meu primeiro jogo individual,
que eu ganhei da espanhola Galia
Dvorak, os brasileiros gritavam
meu nome, me apoiaram, foi
inesquecível. É a melhor torcida
do mundo”.
 Depois dos Jogos do Rio, Lin
decidiu deixar a seleção
brasileira. Filha única, ela sentia
muita falta de conviver com os
pais. “Como eu saí de casa muito
cedo, eu percebi que eles
estavam envelhecendo e eu não
estava perto, eu não queria ficar
mais longe deles”. 

 Mesmo com uma vida atribulada
por conta das competições, ela
formou-se em Administração na
Universidade Metodista. 
E quando voltou à China, ela
começou um MBA em Finanças e
Economia na Universidade de
Pequim.
 Atualmente, Lin mora em Macau,
e trabalha no Banco da China na
área de comércio exterior, com
pagamentos e trocas comerciais.
A mesma concentração dos jogos
ela ainda mantém no trabalho.
 “São muitos números e não
podemos errar. E como o Brasil é
o maior exportador da China, eu
sempre estou em contato com
empresas brasileiras”.
 Ah, e é claro que ela não
abandonou o tênis de mesa de
vez. Lin faz parte do time do
Banco e disputa competições na
cidade. “O pessoal treina três
vezes na semana. É amador, mas
é uma forma de nos reunirmos
para jogar o que gostamos. No
último torneio, ficamos em
terceiro lugar”.
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Essa
convivência em
um lugar
diferenciado é
cultivada pelos
alunos"
PAULO CILAS RÚBIO, PROFESSOR

 O biólogo Paulo Cilas Rúbio é o professor mais antigo do
Colégio Harmonia. Na casa há 26 anos, ele é do tempo em
que ainda não havia nem o prédio da Educação Infantil,
nem o ginásio. Era a famosa área do “terrão”.
 Ao longo desses anos, Paulo participou de projetos
importantes dentro da escola. Um deles foi em parceria
com a professora Poliana, do Maker. 
 “Em 2019, conseguimos construir um projeto de irrigação
da nossa horta com os alunos do 9° ano. A horta era
abastecida por gotejamento e irrigada ininterruptamente.
Assim, nosso zelador, Sr. Hiro, não precisava ir todos os
dias”. Além de Ciências e Biologia, o professor, que é
formado também em matemática, leciona aulas dessa
disciplina para a turma do 1° Ano do Ensino Médio, e é
muito comum o professor utilizar os espaços do Colégio
para ensinar na prática alguns conceitos específicos. 
“Nenhuma outra escola tem o que a gente tem aqui. Da
janela da minha sala eu consigo mostrar ao vivo sobre os
vegetais que dão ou não dão frutos - uma das aulas de
botânica, que envolvem tecidos vegetais.

Aí eu falo: sabe aquela árvore lá embaixo, sabe a casca da
árvore, olha a nervura paralela daquela folha. Eles sabem
só pelo fato de avistar e depois fazem uma relação
daquilo que está sendo visto em sala de aula. É bem rico”,
enaltece Paulo.
 Entre tantas histórias na bagagem, afinal, são quase três
décadas de Colégio Harmonia, Paulo ainda tem o
privilégio de poder acompanhar o desenvolvimento de
muitos alunos em todos os aspectos: físico, intelectual,
emocional e social.
 “É muito interessante quando os alunos que estão aqui
com a gente há mais tempo, que conviveram com a
casinha de madeira, com os brinquedos dos espaços,
quando a gente dá alguma atividade para eles já
adolescentes, eles costumam fazer perto da casinha,
perto do brinquedo, porque há um vínculo muito forte
com aquilo que eles viveram e aquilo que eles estão
vivendo hoje. Essa convivência em um ambiente
diferenciado é cultivada pelos alunos”, reforça Paulo.

Voz do Harmonia
 
 

Colégio Harmonia está entre as melhores
escolas em segurança contra a Covid-19 

 Uma auditoria realizada pela PariPassu, empresa especializada na gestão de
qualidade, mostrou que o Colégio Harmonia atingiu nota máxima em 97% das
ações contra a Covid-19.
 "Para nós, é muito importante esse reconhecimento. Intensificamos ainda
mais os cuidados com a higiene. Os raros casos positivos que apareceram
tiveram contaminação externa, e, pela parceria e rapidez dos pais em avisar e
quarentenar seus filhos, além do funcionamento desses protocolos aqui
dentro, tudo foi controlado e não houve contágio para outros alunos ou
colaboradores", explica o diretor do Colégio Edilson Bertucci.

 



 

Amizade e trabalho em equipe

Cadê você?
 

 Natural de Suzano, Jorge Yano, 70 anos, chegou
à Casa de Estudantes Harmonia quando
cursava Engenharia Elétrica na FEI, em 1975. 
 “A fase mais bonita da gente, que é a vida
estudantil, foi marcada pela Casa. Nós tínhamos
uma infraestrutura muito boa. Era um ótimo
lugar para estudar para as provas, dava para
descansar, jogar tênis de mesa, tinha bailinhos.
O que marcou foram as amizades que
cultivamos e as coisas boas que usufruímos”,
relembra Jorge.
 Todo esse apoio foi fundamental para a
realização profissional de Jorge, que começou a
carreira em São José dos Campos, interior
paulista. 
 Naquela época, os veteranos já tinham uma
visão à frente do tempo. “Eles já davam dicas do
que estudar, o que fazer e o que não fazer. Eles
já praticavam esse coaching e mentoring sem
saber esse palavreado em inglês que está na
moda hoje”. 
 “Desde aquele tempo, há 46 anos, foi
colocada uma cultura na nossa cabeça, de
trabalho em equipe e de ajudar os outros
para podermos conquistar nossos
objetivos. E nas empresas, isso é muito
difundido”.
 E foi pensando assim que Jorge construiu uma
carreira de sucesso no mundo corporativo.
 Foram mais de 30 anos de experiência em
grandes multinacionais, como a Honeywell Inc,
Cummins Brasil, Mitsubishi Motors e So Energy.
Jorge chegou a morar nos Estados Unidos
durante três anos e meio, representando as
empresas, o que o deixou ainda mais eclético.
 Depois de passar pelas áreas de energia,
automotiva e financeira, Jorge se aposentou,
mas segue carreira solo com sua Assessoria e
Treinamento em Gestão Empresarial. Para ter
tanta energia e disposição, ele não abre mão de
cuidar da saúde e da mente.
 “Faço pilates duas vezes por semana, academia
duas vezes por semana e jogo golfe duas vezes
por semana também. E deixo algum dia
reservado para algumas pescarias que os
amigos me convidam”, conta sorrindo. Jorge
ainda tem tempo para curtir as duas netinhas,
Valentina e Joana.
Atualmente, Jorge é o Presidente do Clube de
Golfe de Campinas. 

 O presidente já participou de torneios nos Estados
Unidos e em diversos estados do Brasil.  
“É um esporte maravilhoso. Você joga contra você
mesmo, diferente do tênis, por exemplo, que você
joga contra o seu oponente. Ensina muito a você
ser perseverante, ser autoconfiante e a ter uma
boa concentração. Você aprende a se conhecer
melhor”, destaca Yano.
 Jorge sabe bem que recordar é viver e, graças à
tecnologia, o ex-harmoniense mantém contato com os
colegas pelo WhatsApp, com o famoso grupo CEH.
“O interessante desse grupo é que estamos descobrindo
muitos talentos. Tem uns que estão mostrando serem
ótimos fotógrafos. Tem uma que é masterchef, mostra
suas artes culinárias, as receitas. Tem outra que escreve
muito bem, para todos os aniversariantes ela escreve
um poema. Poderia até ser escritora. Depois de
aposentadas, as pessoas estão começando a mostrar
um dom que estava escondido”.
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marcam a passagem de Jorge Yano
pela Casa de Estudantes Harmonia
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 João Victor chegou ao Colégio Harmonia no 1° ano do Ensino Fundamental I,
quando tinha sete anos de idade. Hoje, com 18 anos, ele ressalta a importância do
Harmonia na sua formação.
 “Eu cresci dentro do Colégio Harmonia, minha vida inteira. Tudo que eu sei, eu
aprendi no Colégio Harmonia. Sempre encontrei boas oportunidades. E o mais
importante, querem formar cidadãos bons. Nunca me decepcionei”.
 Após concluir o Ensino Médio, em dezembro de 2020, João Victor não imaginava o
que o aguardava. “Quando eu recebi o email do diretor Edilson, explicando a
parceria do Colégio com a Faculdade de Ciências e Tecnologia de Lisboa, dizendo
que, por essa parceria, todos os alunos concluintes do 3° EM teriam uma chance de
estudar em Portugal, eu fiquei muito animado. Entramos no meet da Faculdade e
achamos muito interessante. Participei de algumas reuniões, e a gente viu que
poderia dar certo. Preenchemos tudo que precisava, falamos com o diretor e, nesse
período, a escola deu todo o apoio. Eu já tinha me formado, não esperava receber
uma oportunidade dessas”.
 João já conhece a “terrinha”. Ele conta que quando foi a Portugal pela primeira vez,
em 2018, conheceu a Universidade de Coimbra, mas não investiu muito na ideia,
porque não tinha o curso Engenharia Biomédica, que ele gostaria.
 “Já era um sonho meu estudar fora do Brasil, mas eu pensava muito lá na frente.
Mas quando surgiu a oportunidade eu pensei: é a chance, preciso agarrar!”
 A princípio João Victor deve ficar na residência da faculdade, mas em breve deve
alugar uma casa em Almada, onde fica o campus da Faculdade Nova de Lisboa. O
início das aulas será no dia 06 de outubro e pode ser que permaneça em EAD. Tudo
vai depender da pandemia.
 “Eu só tenho gratidão pelo Colégio. A impressão é que acaba, mas, não, eu
faço parte da família Harmonia agora. A gente se sente valorizado. Um dos
motivos dos meus pais terem escolhido o Harmonia foi que além de ter um
ensino diversificado e de qualidade, tem a cultura japonesa. Ensina valores
essenciais, como respeito, e ensina a se comunicar com pessoas. Sempre
tive o apoio dos professores. Todos os funcionários se preocupam com a
gente. Cria-se uma família mesmo”.
 A família toda de João Victor está empolgada com a novidade. “Meu primo está
pensando em fazer pós-graduação em Portugal. Minha tia quer ir também. Vai ser
uma oportunidade para a família inteira”.
 João segue estudando inglês e não vê a hora de poder realizar outros sonhos. “Eu já
vi alguns vídeos, os estudantes, nos finais de semana e feriados, aproveitam para
conhecer outras cidades de outros países próximos. É bem interessante”.
 Todos os alunos que concluírem o Ensino Médio no Colégio Harmonia, e tiverem
nota média acima de 7,5, têm a vaga garantida na Universidade de Ciências e
Tecnologia de Lisboa, sem participar do processo seletivo e com 50% de desconto
na anuidade.
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O aluno atendeu aos requisitos da Universidade Nova de Lisboa e deve
começar o curso de Engenharia Biomédica em outubro de 2021
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