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Resumo: Por ocasião da celebração do 25º. Aniversário (em 2022) e do No. 300 das revistas 
universitárias do Cemoroc, Centro de Estudos Medievais Oriente e Ocidente (Edf-Feusp), alojadas em 
www.hottopos.com, a Editora pediu a alguns autores, como também a editores, um artigo de retrospectiva 
de suas contribuições nessas revistas e relacionamentos com o Cemoroc, especialmente nos últimos cinco 
anos. Neste artigo, os autores compementam o relato das relações do Cemoroc com a escola pública e 
suas atividades de formação de professores, desta vez focando em uma única escola: a EMEFM Vereador 
Antonio Sampaio.  
Palavras Chave: Cemoroc; formação de professores; escola pública. EMEFM Vereador Antonio Sampaio. 
 
Abstract: To celebrate this 25th anniversary of Cemoroc’s journals (in 2022), the publisher has asked 
authors-editors (/ad hoc) to write an article summarizing his/her work in these journals and their 
relationship with Cemoroc, especially in the latest years. In this article, the authors complete the report of  
the relationship of Cemoroc and public schools in São Paulo and its courses of formation of teachers: this 
time focusing the EMEFM Vereador Antonio Sampaio.  
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Introdução 

Na parte I deste artigo, tratamos das relações do Cemoroc e de suas atividades 

com escolas públicas em geral. Nesta Memória, enumeraremos os principais eventos 

que nosso Centro promoveu com uma escola especialmente contemplada ao longo dos 

anos: a EMEFM Vereador Antonio Sampaio (abreviaremos por VAS), escola na qual 

Chie Hirose leciona há mais de vinte anos.  

O VAS é uma escola municipal, situada na Zona Norte de São Paulo, que 

nasceu com a missão de acolher filhos de famílias do entorno, em situação social 

vulnerável. Atualmente, tornou-se também referência em inclusão de alunos surdos, 

com deficiência, refugiados e imigrantes, e jovens com orientação LGBTQI+. Foi a 

primeira escola da região a obter elevador para cadeirantes. Foi escolhida como local 

de votação da comunidade boliviana para as eleições de seu país. Primeira escola da 

região a ter intérprete de Libras nas aulas do Ensino Médio. Ao contrário dos diretores 

– os que conhecemos, em média, ficaram por um par de anos (e nem sempre nos 

estimulam a realizar esses eventos...) – é de destacar que muitos professores têm 

permanecido por muitos anos na Escola, aprofundando estreitos laços com a 

Comunidade, em sucessivas gerações, o que dá ainda mais credibilidade a seus 

Projetos Pedagógicos. Este artigo é também uma homenagem aos alunos e à 

maravilhosa Comunidade do VAS, que nosso Centro tem tido oportunidade de 

conhecer e de admirar profundamente. 

 
1. Doutora em Educação pela Feusp, com dois Pós Doutorados nessa mesma Faculdade. Mestre em 

Antropologia pela Universidade Nacional de Hiroshima. Professora alfabetizadora da Prefeitura de São 

Paulo, na EMEFM Vereador Antonio Sampaio. Diretora do Cemoroc de relações com a Escola Pública. 
2. Doutor em Educação pela Feusp. Diretor do Cemoroc de relações com a Escola Pública.  
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https://www.facebook.com/emefmVAS/photos/a.693754653985633/1900945269933226/ 

 

 

Ano 2019 – alunos do VAS nas revistas Coepta da USP.  

Como já relatamos na parte I deste artigo, alguns alunos do VAS (e suas 

professoras orientadoras) tiveram, em rigorosa seleção, artigos aprovados pelo 

Conselho Editorial e publicados nas revistas Coepta. Esse feito foi objeto de matéria 

especial no site da Secretaria Municipal de Educação:  

 

 Estudantes do Ensino Médio 

publicam artigos científicos em Revista da USP pela primeira vez 

- Dois artigos escritos por quatro estudantes serão publicados de 

forma inédita junto com estudos de pesquisadores com alto nível 

acadêmico. 

 

A Revista intitulada “Convenit Internacional – Coepta”, uma 

iniciativa da USP com a Universidade do Porto (Portugal), aprovou 

pela primeira vez, artigos escritos por estudantes da Escola Municipal 

de Ensino Fundamental e Médio (EMEFM) Vereador Antônio 

Sampaio. Até o momento, os trabalhos aprovados para publicação na 

revista eram de estudantes de escolas particulares. Estudantes da rede 

municipal do Guarujá também terão seus artigos publicados. [...] 

(https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/estudantes-do-ensino-medio-

publicam-artigos-cientificos-em-revista-da-usp-pela-primeira-vez/) 

 

 
Na solenidade de entrega das revistas Coepta às autoras  

(Salão Nobre do Colégio Luterano São Paulo, 2-12-2019) 

Alunas: Bianca A. L. Jarro, Larissa A. C. Britto e Stephani L. Primo;  

Profas. Adriana Vasconcellos e Chie Hirose.  
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Ano 2018  

A Profa. Chie convidou o Cemoroc para a Reunião (19-06) com Pais de seus 

alunos. O Prof. Dr. Jean Lauand (Feusp) proferiu conferência (com debate): “Família 

e escola em tempos de mudança – Encontro com pais e alunos do 1o ano do Ensino 

Fundamental” (como sempre, o Cemoroc ofereceu um lanche para os presentes na 

sessão). 

 
 

  
 

Em 28/02, conferência: “Marcas indígenas e africanas no falar brasileiro”, 

para professores e alunos dos 3os. anos do Ensino Médio. 

 

 
 

Em novembro, o Cemoroc promoveu seu XII Encontro de Educação - Novos 

Horizontes, do qual participaram como conferencistas as Professoras do VAS: Florice 

Santos Lima, Mara Lígia Avanzi, Lis R. P. Oliveira e Chie Hirose. A Profa. Florice, 

“fundadora do VAS”, teve como tema: “Meus quarenta anos em Escola Pública” 

(http://www2.fe.usp.br/%7Ecemoroc/page07r.html). 

http://www2.fe.usp.br/~cemoroc/page07r.html
http://www2.fe.usp.br/~cemoroc/page07r.html
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Ainda em novembro, o VAS é representado no XIII Encontro de Educação do 

Cemoroc, discutindo o projeto Coepta: processo de construção de trabalhos autorais 

de jovens estudantes (http://www2.fe.usp.br/%7Ecemoroc/page07t.html).  

Em fevereiro de 2018, o VAS, junto com diversas outras escolas públicas, 

participa do V Encontro Cemoroc Educação - Formação de Professores na Escola 

Pública (http://www2.fe.usp.br/%7Ecemoroc/page07ja.html).  

 

Ano 2017 

Em novembro, houve uma memorável série de conferências de dois diretores 

do Cemoroc, Professores Titulares da USP, Aida Hanania e Jean Lauand, para alunos 

e professores surdos do VAS. E também uma conferência para os alunos e professores 

de espanhol do Ensino Médio.  

 

 
Profa. Aida discute Libras com alunos surdos e professores de Libras 

 

 
 

 
 

http://www2.fe.usp.br/~cemoroc/page07t.html
http://www2.fe.usp.br/~cemoroc/page07ja.html
http://www2.fe.usp.br/~cemoroc/page07ja.html
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Conferência: “Protagonismo autoral acadêmico dos professores da rede pública” 

 

 

 
Conferência “Espanha e Brasil: las vigencias” (Jean Lauand - para  

os alunos de Ensino Médio / professores de Espanhol) 

 

 

 

Ano 2016 

Professores do VAS protagonizam o Seminário Cemoroc: “Alfabetização e 

Letramento na escola municipal de São Paulo – em homenagem póstuma à Profa. 

Adineia Paula Ventura” (http://www2.fe.usp.br/%7Ecemoroc/page07a.html). Adineia, 

adorada pelas crianças e pelos pais, reverenciada pela Comunidade, viveu o amargor 

de ter a mais autêntica vocação de educadora limitada pelos poderes escolares.  

 

   
Profa. Adineia  
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Ano 2015  

Seminário Cemoroc Escola Pública no VAS: “Língua portuguesa: dimensões 

afro e indígena no Brasil” que, além de encontros com professores, incluiu aulas para 

alunos do VAS: no Ensino Médio, na classe da Profa. Adriana Vasconcellos e 

“Brincando com as palavras”, aula do Dr. Jean Lauand (Prof. Titular da Feusp e 

membro da Real Academia de Letras de Barcelona) para o 3o. ano do Fund.I. 

 

 
 

 

Ano 2014 

 

Em 5 sábados de agosto e setembro, realizamos no VAS mais um Seminário 

para professores: “Temas pedagógicos e caminhos para a Educação Básica”. Na 

programação, como sempre, conferências de professores da USP (no caso, da 

Faculdade de Educação e da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas).  

 

 
Aprofundando na Psicologia de David Keirsey com o especialista Prof. Dr. João Sérgio Lauand  

 

 

 

Ano 2013 

 

Realizamos nosso primeiro Seminário de Formação de Professores do VAS: 

“Temas pedagógicos e caminhos para a Educação Básica”. Com os professores 

divididos em duas turmas para facilitar seu diálogo com os pesquisadores do 

Cemoroc. 
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O Dr. João Sérgio Lauand no I Seminário de formação no VAS - “David Keirsey na Escola Pública” 

 

 
O Dr. Jean Lauand no I Seminário de formação no VAS:  

“A História da Educação Básica na Antiguidade e na Idade Média” 

 

 

Anos 2009-2010  

 

Ainda não oficialmente, o Cemoroc, por iniciativa de nossa Diretora Chie 

Hirose, patrocinou dois eventos para sua classe: uma Visita à Aldeia da Comunidade 

Indígena Guarani Tekoa Pyau - Jaraguá / SP (03-12-10) e 8 sessões de Biodanza, 

como preparação para a transição da 4a. para a 5a. série (com o Prof. Ilson Barros e 

Profa. Florice Santos Lima). 

 

 
“Ritual de Passagem”  com o Prof. Ilson 
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Profa. Florice e as crianças na aldeia 

 

 
Prof. Williams Werá Mirim (da aldeia), Prof. Ilson e  

Profa Raimunda Pereira do Nascimento Marques 
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