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Após quase três décadas de fundação, com investimentos na entrega
educacional e digital e com a implantação de novos projetos, anunciamos
com muita alegria e satisfação que o momento atual do Colégio Harmonia é
de mudança de patamar, firmando a instituição como uma das maiores
escolas da Grande São Paulo.

Desde a década de 50, com a idealização da Casa de Estudantes Harmonia, os
valores e os objetivos traçados de dar efetiva contribuição à comunidade
nipo-brasileira e à sociedade brasileira como um todo, criando condições para
a formação de jovens líderes éticos, foram totalmente mantidos.

Olhando para o futuro, para o mundo em constante evolução, sentimos a
necessidade de evoluirmos também nossa identidade visual, a nossa
logomarca. E embarcamos nessa aventura tão rica e, ao mesmo tempo,
pudemos reforçar nossos princípios mais puros que definem a nossa essência
e nossos valores: Transmitir e praticar a cultura japonesa, o Respeito (Sonkei),
a Gratidão (Kansha), a Honestidade (Seijitsu), o Trabalho em equipe (Team
Work-Ti-muwaku), a Harmonia (Tyo-wa), a Ética (Rinri), a Cidadania(Koumin-
ken) e a Liderança (Leadership-Lîdâshippu).

Deixo aqui meus sinceros agradecimentos a cada um da Família Harmonia,
Associados, Colaboradores, nossos queridos alunos e pais. Juntos
conseguimos chegar até aqui com a incrível missão de educar para
transformar.
Um forte abraço,
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É tempo de
crescer,

evoluir e se
transformar

Origami é uma palavra japonesa composta
pelo verbo “dobrar” (ori) e o substantivo
“papel” (kami). Significa, literalmente,
"dobrar papel". Para o origamista, o ato de
dobrar o papel representa a transformação
da vida, e ele tem a consciência de que
esse pedaço, um dia, foi a semente de uma
planta que germinou, cresceu e se
transformou em uma árvore. Sabe,
também, que depois o homem
transformou a planta em folhas de papel,
cortando-as em quadrados, dobrando-as
em várias formas geométricas,
representando animais, plantas e objetos.
Nada é cortado, colado ou desenhado.
Onde os outros viam apenas uma folha
quadrada, o origamista pode ver toda a
transformação artística perante seus olhos.

A nova logomarca Harmonia traz um lindo
pássaro em origami e traduz, em formas e

cores, a essência da marca.

É com muita satisfação que
apresentamos a nova identidade visual
do Colégio Harmonia, representada por
um lindo ORIGAMI. São quase 30 anos de
história em constante evolução. É um
Colégio que olha para o futuro,
mantendo a solidez de sua essência.

"Daqui partimos. O pássaro vai alçar
voos mais altos. E é este crescer e evoluir
que buscamos juntos aos nossos alunos,

dia a dia".
Maurício Sannomiya, 

Presidente da Associação Harmonia 
de Educação e Cultura
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Evolução
Da Casa para o Colégio

A mesma característica visionária
que marcou seus idealizadores
esteve e está presente nos que os
sucederam na condução desse
projeto em constante atualização. A
instituição transforma-se para se
adaptar a seu tempo, como é
necessário para sua continuidade,
mas sem nunca se afastar dos
princípios que lhe deram
nascimento, o que é indispensável
para assegurar-lhe qualidade e
diferenciá-la de outras iniciativas que
tiveram êxito no campo educacional.  

O primeiro logo trazia
um conceito com
referência às palavras
Harmony (Harmonia),
head (cabeça), heart
(coração) e hand (mão).
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