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Anos Dourados

Editorial

Orestes Camargo Neves
Quando alguém se propõe a desenvolver um
projeto de resgate histórico, que envolva pessoas de
seu relacionamento, tem que estar preparado para
críticas, pois pessoas podem se sentir “esquecidas” ou
“menos valorizadas”. Porém, se isso for levado em
muita conta, melhor desistir antes de começar.
Temos consciência de que opiniões emitidas,
citações e omissões poderão gerar mágoas e
frustrações. Mas, independentemente disso, nossa
intenção sempre foi retomar tempos da educação
pública que podem parecer cção para as novas
gerações envolvidas com o tema...
Falar sobre o Kennedy é falar de minha
infância e adolescência. Desde os sete anos de idade,
todas as manhãs, eu e meus três irmãos mais velhos
(Achillinho, Mary e Mônica) íamos juntos, a pé, de
nossa casa até o novo prédio do Instituto de
Educação de Americana, próximo ao Rio Branco.
Era uma Americana bem mais pacata mas,
paradoxalmente, pujante! Mas não era só a Princesa
Tecelã, como também a São Paulo que “não pode
parar” e o Brasil do “País do futuro”, dos “50 anos em 5”
de JK, da política efervescente entre jairistas e
jorgistas, dos janistas e ademaristas e do orgulho de
nossos campeões mundiais: Pelé, Garrincha, Maria
Ester Bueno e Éder Jofre...
Uma revista de circulação nacional, O
Cruzeiro, havia nos concedido a honraria de “A cidade
que mais cresce no Brasil”! Eram tempos da “maior
fabricante de Rayon da América Latina” e a cidade
atraía um intenso uxo migratório. Americana fazia
por merecer um novo prédio para o IEA,
principalmente, por termos uma escola exemplar,
que era referência regional.
O novo prédio foi o impulso que a direção,
servidores e o corpo docente precisavam para “fazer
história”! Sob o estilo disciplinador da diretora
I.E. Presidente Kennedy

Aparecida Paioli, a escola atingiu um nível de
excelência que atraía estudantes de regiões distantes,
como um colega que viajava, diariamente, de trem,
vindo de Pirassununga.
Escola que formava alunos que prestavam
exames vestibulares, sem qualquer curso prévestibular, e entravam direto nas melhores
universidades públicas de São Paulo e do país! Escola
que formou políticos expoentes, como um ministro
de estado, um presidente da ALESP (Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo), renomados
acadêmicos, pro ssionais, empresários, executivos e
militares da mais alta patente!
Esse resgate é uma tentativa de não apenas
deixar um legado para as novas gerações sobre a
importância do IEPK, mas de recolocarmos na mesa
o debate sobre a educação pública brasileira. O
Kennedy foi um bom case de sucesso e de posterior
deterioração. Um case para re exão e para
procurarmos saber “quando e onde foi que erramos”!
Aproveito a oportunidade para agradecer e
parabenizar os parceiros sem os quais este projeto
não chegaria a ser concluído, além dos parceiros
anunciantes.
Tenho certeza de que esta publicação será
motivo de muitas boas recordações para a nossa
geração e de muita perplexidade para as novas
gerações! Saudades do Clássico, Cientí co e Normal!
Saudades dos anos dourados da nossa escola
pública...
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A História da História
Celeiro de talentos, o Kennedy nasceu, em 1950, como o primeiro colégio
estadual da pujante Americana
A história do Instituto de Educação
Presidente Kennedy se confunde com a história de
Americana e com tantas histórias que têm a unidade
de ensino como pano de fundo.
Uma parte do histórico do Instituto está
registrada na Revista do Jubileu, editada em 1975,
por ocasião do aniversário de 25 anos da instituição.
A psicopedagoga Marilde Terezinha Zuardi Arcaro
registrou muitas informações sobre o Kennedy em
sua tese de mestrado em Educação apresentada em
2008 no UNISAL (Centro Universitário Salesiano).
O Ginásio Estadual de Americana, o
primeiro da cidade, foi criado pela lei estadual nº 613,
de 02 de janeiro de 1950. Fazia parte da política de
expansão dos ginásios estaduais adotada pelo então
governo do Estado, Adhemar de Barros, com a
criação de cerca de 100 unidades escolares. Na maior
parte dos municípios, a gestão e a manutenção das
escolas deveria ser dividida entre o Estado e os
municípios. Porém, em seis cidades, entre elas
Americana, a gestão e custeio eram apenas estaduais.
A escola já começou com os quatro anos ginasiais em
funcionamento.
Quatro anos depois, a unidade passou a ser o
Colégio Estadual e Escola Normal de Americana. Em
1960, foi constituído o Instituto de Educação de
Americana que, em 1963, passaria a levar o nome do
presidente americano assassinado, transformandose em Instituto de Educação Presidente Kennedy.
Assim cou por 12 anos. Em 1975, tornou-se
então Escola Estadual de Primeiro e Segundo e Graus
Presidente Kennedy e, em 1979, tornou-se Escola de
Primeiro e Segundo Graus Heitor Penteado.
Marilde fez sua pesquisa em fontes do
“Arquivo Morto” da atual Escola Dr. Heitor
Penteado, de onde garimpou documentos o ciais da
I.E. Presidente Kennedy

escola como livros de registro dos “Termos de Posse
de Professores e Funcionários” (1950), “Livro de
Termos de Visita“ dos inspetores estaduais e das
demais autoridades que passaram pela escola (1950),
“Livro Ata de Reunião de Professores do Curso
Primário Anexo” (1960), “Livro Ata de Reuniões do
Conselho de Professores” (1972-1973) e “Planos
Globais da Escola” de 1979 a 1984.
As pesquisas históricas mostram que,
inicialmente, o Ginásio Estadual de Americana,
totalmente custeado com recursos estaduais,
funcionava em prédio alugado da Escola de
Comércio Dom Pedro II, já com os cursos ginasial,
colegial e normal (formação de professores). Neste
período, Americana passava pelo processo de
industrialização, desenvolvimento e urbanização.
Em 1950, a escola contava com 181 alunos. Em
1975, quando completava 25 anos de existência,
atingiu a marca de 3.532 alunos e 97 classes.
“O Ginásio Estadual de Americana (GEA)
inicia, portanto, suas atividades em 1º de março de
1950 e começa a funcionar com todas as séries
ginasiais. O primeiro diretor do GEA foi o professor
Hélio Ítalo Sera no, com exercício no Colégio
Estadual e Escola Normal Dr. Júlio Prestes de
Albuquerque, em Sorocaba, e que foi transferido
para Americana para instalar o ginásio; mais tarde,
foi nomeado Orientador Educacional, conforme
dados extraídos do Livro de Títulos e Portarias de
Nomeação da escola, datado de 1º de março de 1950”,
informa Marilde em sua tese.
Ainda em 1950, foi aberto o concurso estadual
para cargo de diretor de escola. Foi então nomeado
diretor do Ginásio Estadual de Americana o
professor Procópio Augusto Ferreira, primeiro
diretor efetivo, em princípios de 1951.
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Logo em junho de 1951, no dia 15, assumiu a
direção da escola a professora Aparecida Paioli, que
exerceu o cargo até 1979.
A partir daí as histórias de Aparecida Paioli e
da escola se fundem a tal ponto que é difícil
encontrar quem fale de um sem citar o outro.
E foi da diretora o maior empenho para
angariar aliados na luta pela ampliação da escola.
Primeiro, foi a construção de novas salas de aula no
terreno vizinho ao prédio alugado. Depois, a
transformação da escola em Colégio Estadual e
Escola Normal de Americana, o cialmente, em 1954.
A Escola Normal já existia desde o ano anterior, mas
era municipal. Somente em 54 é que se tornou
estadual.
A Revista do Jubileu registra, em seu
editorial, a luta da diretora para transformar o
colégio em Instituto de Educação, o que aconteceu
em 1960: “(...) mercê de um trabalho insano da diretora do
estabelecimento, o Colégio Estadual e Escola Normal de

Americana, foi transformado em Instituto de Educação”.
Marilde registrou o depoimento de Hércule
Giordano, antigo funcionário da escola, em um
artigo do Jornal O Liberal. “A diretora Dra. Aparecida
Paioli rejeitava todas as plantas enviadas pelo governo do
Estado, por não concordar com o tamanho previsto para a
construção. Várias plantas foram devolvidas e a própria
diretora desenhou o esboço do projeto da escola com as
dimensões que ela julgava serem necessárias ao município
de Americana”.

CASA NOVA
O Instituto de Educação foi transferido para
o novo prédio em 1962. “O prédio amplo, de sólida
construção, localizado à Rua dos Professores nº 40,
região central da cidade, passou a abrigar, com
conforto, alunos e funcionários. A imponente
construção consolidava a identidade do Kennedy,
como a escola de Americana”, registrou Marilde.

Aparecida Paioli, sentada ao centro
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Até mesmo a arquitetura da escola tinha um
objetivo. A ideia era propagar a bandeira da
educação democrática. No Plano Global da Escola,
de 1979, o prédio é assim descrito:
“A escola desde 1962, funciona em prédio próprio,
trata-se de um prédio muito bom e muito bem conservado.
A escola conta com ótimas dependências, material
permanente e adequado, farto material didático,
laboratórios equipados o que permite ao professor
excelente condição de trabalho, quer pelo aspecto físico das
dependências, como pelo material didático disponível”.
E continua: “Além das salas de aula comuns, conta
a escola com três laboratórios, para Química, Física e
Biologia, uma sala própria de recursos didáticos e prática
de ensino, denominada Jean Piaget, exclusivamente para
os alunos do 2ª, 3ª, e 4ª séries do magistério. Conta ainda

com o consultório médico, dentário, anﬁteatro com
acomodação para 600 pessoas, biblioteca, salas especiais
para o pré-primário, dependências para Educação Física,
Centro Cívico e Recursos Audiovisuais”.
“O Kennedy, no ano de 1975, quando completava
25 anos de fundação, contava com 97 classes, sendo 62 de 1º.
Grau e 35 de 2º. Grau, 3.552 alunos matriculados e 152
funcionários entre professores e funcionários
administrativos. A Escola manteve, também, de 1964 a
1971, Curso de Especialização Pré-Primário; de 1963 a 1972,
Curso de Administradores Escolares e de 1957 a 1970, um
Curso de Aperfeiçoamento. Apresentava, portanto, uma
estrutura pedagógica, administrativa e humana que
exigia por parte de sua direção um trabalho que
proporcionasse a articulação e integração de todas essas
estruturas”, registrou Marilde.

Prédio do Ginásio Estadual de Americana

I.E. Presidente Kennedy
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A REVOLUÇÃO INDUSTRIAL
E EDUCACIONAL
A pujança de Americana nas décadas de 50 e
60 forçou adequações também na rede de ensino. Já
em prédio próprio, a partir de 1962, o Kennedy tinha
condições de ampliar suas atividades e acompanhar o
desenvolvimento econômico da cidade, que trouxe
também o aumento populacional e as novas
exigências da sociedade.
Foi assim que, em 1965, foi criado o curso
Normal noturno, oferecendo oportunidade de
formação no magistério também para as mulheres
que vinham para Americana em busca de trabalho na
indústria têxtil.
O curso de formação para o Magistério
funcionou na instituição até 2002, quando se
formaram as últimas turmas.

A MELHOR ESCOLA
“O Kennedy havia construído sua identidade
desde a sua criação. Ela ainda era a melhor escola da
região e estava entre as melhores do Estado de São
Paulo. Sustentado por uma e ciente estrutura física,
pedagógica e administrativa, mantinha suas
tradições e sua imagem na cidade de Americana. Os
pareceres deixados pelos inspetores regionais no
Livro de Termos de Visitas atestam a organização de
seus trabalhos e o prestígio da instituição”, a rmou
Marilde em seu relato histórico sobre a instituição.

HISTÓRICO
1950

Ginásio Estadual de Americana
(Lei estadual nº 613, de 02 de janeiro de 1950)

1954

Colégio Estadual e Escola Normal de Americana
(Lei estadual nº 2.483, de 03 de janeiro de 1954)

1960

Instituto de Educação de Americana,
(Lei estadual nº 5.705, de 24 de maio de 1960)

1963

Instituto de Educação Presidente Kennedy
(decreto nº 42.704, de 27 de novembro de 1963)

1975

Escola Estadual de Primeiro e Segundo
Graus Presidente Kennedy

1979

Escola de Primeiro e Segundo Graus
Dr. Heitor Penteado

“Meus cumprimentos à senhora diretora pela dedicação na
solução dos problemas desta casa de ensino que sem
nenhum favor, é tradição de trabalho e cultura.
Americana, 25 de novembro de 1965 (LIVRO DE TERMO
DE VISITA, 1950, p.31).”
“Ressalta-se aqui a eﬁciência e os cuidados com que são
tratados os trabalhos e os assuntos relacionados com a
escola que só é conseguido pelas orientações seguras, amor,
idealismo e conhecimento de seu mister, pela diplomacia e
inteligência empregada. Ressalta-se também a
organização da escola, atenção dos funcionários, a
disciplina reinante dos alunos, a limpeza do prédio etc.
Americana, 14 de outubro de 1976 (LIVRO DE TERMO
DE VISITA, 1950, p.91).”
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Capa da revista Carrossel de Notícias, que circulou em 1965
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11

Vitalidade e Dedicação
Com a vida dedicada à educação em Americana, a história de Fanny
Olivieri se confunde com a história da escola e da cidade
Fanny Olivieri não contém as lágrimas ao
lembrar das histórias do Kennedy. Aluna do
“Normal”, nome dado ao curso de magistério
naquela época, e depois professora por mais de
quatro décadas na escola, ela lembra o nome de
alunos e professores, assim como datas e fatos
marcantes.
É com uma vitalidade juvenil invejável que,
do alto dos seus 85 anos, Fanny fala dos jogos
estudantis, das festas juninas e dos encontros anuais
da equipe de colaboradores da escola. Ela foi uma das
normalistas do Kennedy e, logo depois de formada,
começou a lecionar na escola, onde se aposentou.
Com a mesma força que destaca a qualidade do
ensino de outrora, critica a mudança da grade
curricular atual dos cursos de formação de
professores.
Naquela época, o curso de Magistério tinha
disciplinas com foco especí co na Educação, entre
elas Sociologia, História, Psicologia e Biologia. Além
disso, as alunas tinham aulas de trabalhos manuais,
desenho, música e toda uma preparação voltada à
formação de alunos que ia muito além da
alfabetização.
“Hoje é lamentável que não exista mais o curso de
magistério. Nós tínhamos aulas práticas de ensino, além
do estágio supervisionado em escolas da cidade. Essa
vivência nos levava a entender melhor a criança”,
explicou. “Essas mudanças todas de currículo
prejudicaram muito o ensino no Brasil. Eu lamento
profundamente”, completa.
Fanny lembra que um dos diferenciais da
escola era a abertura para manifestação dos alunos.
“Nós tínhamos orientação educacional nos três períodos e
era um momento para ouvir os alunos, era uma
preocupação com os procedimentos adotados com os
I.E. Presidente Kennedy

alunos”, explicou Fanny, lembrando que o Kennedy
foi a única escola do Estado de São Paulo a ter esse
tipo de orientação.
Com formação técnica em contabilidade,
por muitos anos Fanny lecionou nos períodos
noturno e matutino e, à tarde, trabalhava
voluntariamente, auxiliando na administração da
escola.
Mas foi o projeto pedagógico do Kennedy que
sempre cativou Fanny. O cuidado com o qual a
diretora Aparecida Paioli conduzia o trabalho dos
professores e as atividades extracurriculares
permeiam todas as falas de Fanny. “Chamava muito a
atenção os convites feitos a educadores e personalidades
para que viessem palestrar aos alunos”, lembrou. Entre
esses nomes a professora citou educadores como
Lauro de Oliveira Lima e Paulo Freire, cantores
como Tetê Spínola, o pintor Francisco Rebolo, a
poetisa Helena Armond e o autor do livro “Meu Pé de
Laranja Lima”, José Mauro de Vasconcelos. “A escola
projetava guras para os alunos e nem posso tentar
elencar todos os que passaram por lá porque vou
esquecer de alguém”, orgulha-se.
Uma vez por mês, a diretora Aparecida Paioli
reunia todos os educadores do Kennedy e cobrava
resultados. “Tínhamos reuniões pedagógicas mensais e
tínhamos que prestar contas do nosso trabalho. Uma vez
por mês também éramos convidados a participar das
reuniões da CENP (Coordenadoria de Normas
Pedagógicas) em São Paulo, com professores de todo o
Estado, e o Kennedy era referência”, lembrou.
“Naquela época os professores estavam muito
preocupados com a transmissão de conhecimentos e com a
formação dos alunos dentro de valores e princípios
comuns à sociedade”, completou.
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MENTES BRILHANTES
Fanny também citou a dedicação dos alunos
como um dos grandes diferenciais do Kennedy. “Nós
professores tínhamos que batalhar e nos reciclar
constantemente para corresponder à expectativa dos
alunos. Eles exigiam de nós”, contou.
“Eu faço questão de falar dos alunos. Nós temos até hoje
alunos em altas posições no Brasil e no exterior. Não quero
citar nomes, mas o aluno que saía do Kennedy não

precisava fazer curso pré-vestibular. Eles entravam direto
nas faculdades”, disse.
Fanny foi docente durante toda a sua vida
pro ssional. Além da atuação no Kennedy, trabalhou
pela difusão e defesa da cultura italiana, tem quatro
livros publicados e recebeu prêmios e
reconhecimento de alunos, amigos, colegas de
trabalho e da sociedade americanense. É uma das
verdadeiras “heranças” que a “família Kennedy”
deixou para Americana, cuja história pessoal se
confunde com a história da escola e da cidade.

Diploma de Osvaldo Olivieri, irmão de Fanny, assinado pela diretora Aparecida Paioli
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A dona Cláudia da Secretaria!

Quem estudou no Kennedy, entre os anos
cinquenta e setenta, deve lembrar, com carinho, de
muitos funcionários que marcaram aqueles tempos e
que tinham na escola, uma extensão de seus lares.
Aqueles que ainda têm guardados seus diplomas da
escola, vão lembrar daquelas letras inigualáveis que
destacam o nome dos formandos!
Para quem não sabe, aquela gra a ímpar era
obra da dona Cláudia, da Secretaria, que foi uma
entre os cinco primeiros funcionários – juntamente
com Marcelino Tombi, Hélio Ítalo Sera ne
(primeiro Diretor), Walther José Faé, Maria Helena
Bernardes, Wilardes Nunes (este emprestado pela
Prefeitura) - a serem nomeados pelo Estado para o
recém-criado Ginásio Estadual de Americana, em
fevereiro de 1950.
Era comum, alunos irem à janelinha da
Secretaria, perguntar a ela se as notas já tinham
saído, desde aqueles que queriam saber se suas notas
eram as mais altas da classe até aqueles que não
queriam car de “segunda época” ou mesmo
I.E. Presidente Kennedy

reprovados... Como era ela quem preenchia, a mão,
as chas de aluno, era muito requisitada nos ns dos
bimestres.
Dona Cláudia lembra de alunos que
“marcaram época” por conviver com notas dez de
média geral, como Ralph Biasi, os irmãos Regina e
Frederico Muller, Ricardo Lenzi Tombi, Luciano
Barbanti, Cláudio Seignemartin, Mara Azenha,
dentre outros. Também se lembra de alguns que
tinham seus pais frequentemente “convidados” pela
dona Aparecida Paioli por terem aprontado alguma
algazarra na escola, nomes que ela prefere
preservar...
Até 1963, quando foi inaugurado o prédio da
Rua dos Estudantes, nº 40, a escola funcionou no
prédio da Escola de Comércio Dom Pedro II, no
centro antigo da cidade. As dependências do antigo
prédio atenderam às necessidades da escola num
primeiro momento, mas com o crescimento do
número de alunos, inclusive de cidades vizinhas, foi
necessária a construção de um novo prédio.
Embora tivesse que se desdobrar para dar
conta das tarefas de esposa e mãe, dona Cláudia
lembra com saudades dos tempos de secretaria,
inclusive dos (e das) colegas de trabalho. Havia um
bom ambiente, principalmente, devido ao bom
humor do seu Marcelo, que era o Secretário.
Considera que o estilo de gestão rígida de
dona Aparecida Paioli foi essencial para o bom nível
de ensino que a escola atingiu. Não só isso, a escola
estava sempre limpa e conservada, pois funcionários
e professores eram muito cobrados por ela.
Maria Cláudia Macedo de Camargo Neves,
hoje, com quase 93 anos de idade, é mãe de cinco
lhos (Achillinho, Mary, Mônica, Orestes e
Arminda), todos ex-alunos do Kennedy, avó de nove
netos e bisavó de nove bisnetos (a caminho do
décimo...) esbanja lucidez e boa memória. Em 1977,
após 27 anos de dedicação à escola, foi transferida
para a Delegacia de Ensino local, onde se aposentou.
Dona Cláudia é testemunha viva dos bons
tempos em que o serviço público era motivo de
valorização na sociedade!
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Ah... Árvore! Doces lembranças.
Marilac Luzia de Souza Leite
Odisséia Bragagnolli
Quantas histórias tem aquele amboyant
para nos contar, dos idos anos 70, com a magia que
pairava no ar, daqueles adolescentes que estudavam
no tão querido Kennedy.
Esses dias passei por lá.
Depois de 42 anos morando em outra cidade,
estacionei meu carro na frente da Praça que ca em
frente ao antigo IEPK. Me deixei levar pelas
lembranças de adolescência e meninice. Andei
vagarosamente por toda a frente da Praça, me
lembrei dos moradores das casas que lhe eram
vizinhas.
De um lado tinha a família do Sr. Armando e
Dona Ruth Pinese com seus dois lhos Marcos e
Marta Helena, que mais tarde se tornou minha
cunhada. Esses, faziam vizinhança com o Sr. Jurandir
Pavan e sua esposa, casal que tinha dois lhos, o
Vicente que aprendia a tocar violão e uma
menininha que não me lembro o nome.
Na esquina com a Avenida Presidente
Vargas, se não me falha a memória, era a residência
de um irmão do Sr. Armando Pinese, com sua esposa
e lhos. Ali morava uma menina chamada Roseli.
Do lado oposto era a casa da família Miranda,
com muitos lhos. Mais para o início do Parque
Ideal, na Avenida Presidente Vargas, cava a
residência dos Zabani, uma família que tive o
privilégio de conhecer e conviver.
Percorri a praça com meu olhar e pude
perceber algumas poucas mudanças.
O n d e h av i a u m e s p e l h o d 'á g u a q u e
emoldurava o canteiro central retangular, hoje tem
grama bem aparada. Os bancos ainda estão como
antes, a certa distância, circundando o retângulo do
canteiro central.
Um pouco sem conservação, esse local ainda
me convida a rememorar os tempos de ginásio e
colégio.
I.E. Presidente Kennedy

Com a escadaria à minha frente, me vejo ali
como aluna do “Kennedy”, subindo e descendo as
escadas, sentada nos bancos conversando com as
amigas rindo e compartilhando segredos.
O velho amboyant ainda ali se encontra e se
reapresenta com exuberância, forte, maduro, e deita
seus ramos pelo chão gramado, convidativos como
braços de mãe que acolhe as lembranças, como um
querubim do tempo que se enternece com nossas
memórias. Tive vontade de me sentar à sua sombra!
Ah, Kennedy!
Fechei meus olhos e me deixei viajar no
tempo... me vi menina com 12, 13, 14 anos, com
sonhos de menina e de adolescente. Cheia de
desa os, medos, alegrias e encantamento pela vida.
Sonhos!!!
Quantas vezes nos sentávamos à sombra da
árvore para comentar algo engraçado das aulas, ou
rir, rir sem parar, ou ainda contar histórias.
O primeiro 'pegar na mão', o beijo roubado,
as paqueras, e apenas aproveitar o momento.
Esse amboyant testemunhou muitas
histórias,, muitos amores, muitas risadas, muitas
promessas e fez parte da nossa vida.
Ah! Como sua sombra deixou saudades,
marcas que caram para sempre! P o n t o d e
encontro, essa praça, era o local onde uíam muita
conversa, risos e sonhos, vividos pelas muitas
Marias, Ritas, Sonias, Fábios, Joãos, Paulos,
Fernandos e tantos outros jovenzinhos, ainda na
or da idade, alunos do Kennedy.
Garotos de cabelos longos, calças boca de
sino, cheios de charme e hormônios, que os
deixavam mais encantadores. Cada um tinha seu
jeito particular de chamar a atenção das meninas ou
de fazer parte de um grupo.
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Atual banco, sob o amboyant

Uns fumavam cigarro, outros tinham uma
conversa interessante. Também faziam parte desse
espaço os românticos, os marrentos, os tímidos, os
de olhar penetrante e aqueles de uma irresistível
atração natural. Suas conversas, ali na praça,
certamente eram sobre a beleza e o charme das
meninas, as festinhas, os bailes.
As garotas, morenas, loiras, ruivas. Lindas em
suas saias cinza, dois dedos acima do joelho, as quais
eram enroladas na cintura até virarem mini-saia.
Meias ¾ brancas, sapatos pretos, camisas brancas
com bolso do lado esquerdo do peito, bordado com o
símbolo do IEEPK.
Palco do primeiro beijo, dos abraços cheios
de amor, das alegrias, emoções, e certamente de
algumas lágrimas derrubadas pelo amor perdido.
Lugar de desenhar singelos corações no
tronco da árvore, muitos deles transpassados pela
echa de Cupido, nos quais se colocavam as iniciais
dos apaixonados. Talvez ainda estejam lá, para serem
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descobertos por um olhar curioso ou atento,
conservados sob as asas do querubim amboyant.
Esses namoros adolescentes, iluminados de
alegria se estendiam pelos nais de semana na
piscina do Clube Rio Branco, nos bailes dos clubes
da cidade, nas festas juninas da escola, nos jogos da
escola, nas idas ao Jopepá, no Cine Brasil, Cine
Cacique e nas festinhas americanas.
Eram embalados pelas cenas de “Dio Come ti
Amo”, “Os Girassóis da Rússia”, “Love Story”, “Nasce
uma Estrela”, ou ainda “Spartacus”, o “Poderoso
Chefão” e outros. En m, tudo valia a pena para que
se casse um tempinho mais juntos. Se bem que,
ainda com menos de 18 anos, era muito difícil
conseguir entrar no cinema para assistir a algum
lme proibido, o que acabava por aguçar nossa
curiosidade e se fazer de tudo para ter acesso a eles.
Bom mesmo, eram as festas americanas. Cada um
levava um prato, tinha cuba libre, guaraná, uísque,
gim, martini e música para dançar.
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As melhores eram as que tinham luz negra ou
estroboscópica, cava tudo escurinho e o clima de
amor rolava no ar.
Só tinha que torcer para que os discos fossem
LP para que pudéssemos car mais tempo dançando
de rosto bem coladinho ao som de Johnny Mathis,
Michael, Jackson, Stevie Wonder, Bee Gees, Elton
John, John Lennon, Beatles, Roberto Carlos, Elis
Regina, Tim Maia, Vinicius de Moraes, Toquinho e
muitos outros. Época que começava a entrar em
nosso repertório, as músicas que faziam crítica ao
regime militar bem como o polêmico rock and roll
(rock'n'roll) nacional e internacional.
E a dança da vassoura? Quem não se lembra
dessa brincadeira tão engraçada, mas cheia de “boas”
intenções, que aconteciam nessas festinhas.
Dançava-se com a vassoura e ela ia passando para os
casais que estavam dançando, momento em que se
trocavam os pares. Ebaaaa! Era a hora de dançar com
quem queríamos! Pura diversão e alegria.
Dos amores dessa praça rederam alguns
casamentos.
Outros, porém, deram-se adeus, seguiram
diferentes caminhos, em Americana mesmo, em
outras cidades ou ainda Estados ou outro país.
Conheço alguns desses jovens casais que
chegaram ao altar e constituíram família. Talvez
hoje, em alguma noite de verão, daquelas que se bebe
um bom vinho e se joga conversa fora, devam juntos
relembrar do Seu Evaristo e ainda sentir o aroma e o
sabor da pipoca com queijo, feita na hora.
Do vendedor de sonhos, com sua caixa de
vidro que expunha essa gostosura na calçada logo
abaixo da praça.
Da Dona Santina, que agrava os alunos que
“enforcavam” aula para car conversando à sombra
do amboyant e avisava que ia contar para o pai. E
contava mesmo!
Da praça e sua árvore.
Da diretora Paioli e seu olhar penetrante, que
nos fazia revelar as menores intenções de realizar
algo reprovável.
Dos professores que tiveram lugar de
destaque na nossa formação.
Das ”'colas” que passavam, nos dias de prova.
Da peça “Plu : o fantasminha”, encenada no
an teatro da escola.
I.E. Presidente Kennedy

Das broncas das serventes.
De “enforcar” aula para ir ao clube num dia de
calor, para namorar.
Da Professora Fanny, nos corredores da
escola, quando nos chamava a atenção e ao mesmo
tempo que o rosto tinha expressão brava, nalizava
com um sorriso que nos abraçava.
Do lanche de pão com carne, feito com tanto
capricho.
Das aulas, dos solfejos e dos ensaios de canto.
Da fanfarra, suas apresentações e seus
ensaios.
Do momento solene das formaturas.
E da música “A Tachinha”, sempre cantada
com um sorriso estampado no rosto, pelo tão
querido Professor Josué Mastrodi, que a poucos dias
me segredou ser uma lúdica estratégia metodológica,
que tinha por foco, a busca da atenção dos alunos
para o conteúdo a ser estudado.
Certamente, nós alunos, nunca percebemos
ou demos importância para a intenção
metodológica do canto sorridente do professor.
Cantávamos juntos, com alegria, em meio a risadas
sobre sua letra.
Era tudo muito alegre e divertido, o que nos
cativava e nos aproximava ainda mais do mestre e
dos seus ensinamentos. Sentimos muita gratidão por
esses bons momentos, proporcionados pelo
professor Mastrodi e muitos outros, que estarão
sempre vivos e presentes em nossa alma.
Disso tudo, restou a nós, alunos, a felicidade
da doce lembrança do sabor desses momentos, onde
nos irmanávamos e sem perceber dávamos o tom das
cores dessa linda aquarela de lembranças, que hoje
enternece nossos corações e transforma esses
momentos em um lindo poema, que é parte da nossa
vida soul Kennedy.

A Tachinha
A tachinha furou o pneu do trem,
a tachinha furou o pneu do trem.
A tachinha furou, a tachinha furou,
a tachinha furou o pneu do trem.
Tch... tchhh...
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O conjunto da obra
Professor Josué Mastrodi destaca a 'clientela' como um dos grandes
diferenciais do Kennedy
“E eu, que nunca quis ser professor, fui professor a
minha vida toda”! É com essa frase que o professor
Josué Mastrodi começa seu relato sobre a passagem
pelo Kennedy, onde foi aluno e depois lecionou por
cerca de 20 anos.
Mastrodi tem um ar romântico ao falar da
escola. Assim como outros alunos e professores,
trata com carinho cada palavra que vai usar para
descrever os anos em que fez parte desta grande
“Família Kennedy”.
O trabalho entrou na vida de Mastrodi muito
cedo. Com 10 anos, como ainda não poderia ser
matriculado no “Ginasial” da época - que só aceitava
alunos com 11 anos - o menino começou a trabalhar,
mesmo à revelia dos pais. Matriculou-se na Escola de
Comércio Dom Pedro II e, em outubro de 1954, foi
admitido como o ce-boy na empresa Têxtil GodoySabatini Ltda, onde exerceu todas as funções
comerciais e chegou a ser contador da empresa. Foi
ali que adquiriu a experiência que o “gabaritou” a ser
professor e tornar-se referência em práticas
comerciais e contabilidade para os milhares de
alunos que passaram por suas mãos, de 1964 até
aposentar-se.
“Meu chefe me permitia sair na hora do almoço
para dar aulas e tudo foi acontecendo na minha vida de
um jeito que só pode ser por Deus”, conta.
Só no Kennedy foram duas décadas como
docente. Em 1964 foi convidado para fazer uma
entrevista com a diretora Aparecida Paioli e
disputar uma vaga como professor de Práticas
Comerciais para os alunos do curso ginasial diurno e
noturno. Mastrodi já conhecia a diretora porque
fora aluno da escola no ano anterior.
Durante a entrevista, quando ela soube que
estava diante de um ex-aluno, quis ver o seu histórico
escolar. Graças às suas boas notas e à boa impressão
que causou na diretora, Mastrodi foi contratado. E aí
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estava seu maior desa o. “Eu nunca havia pensado
em ser professor. Como todos os meus colegas, meu
projeto era montar um escritório de contabilidade”.
Depois de ser aprovado na entrevista,
professor Mastrodi se dedicou a fazer o seu
planejamento anual de aulas, atividade primordial
no magistério.
“Acredito que meu jeito cativava os alunos. Eu
nunca estudei para ser professor. Eu tinha muito medo de
não ser bem aceito pelos alunos no início, mas depois gostei
tanto que cheguei a cantar com eles em sala de aula para
descontrair. Até hoje muitos se lembram da música 'A
tachinha furou o pneu do trem'”.
Mastrodi também foi administrador da
empresa Hidromet-Tecnobrás, da qual fala com
tanto carinho e respeito quanto fala da escola.

O CONJUNTO DA OBRA
“Os alunos saíam do Kennedy e passavam direto nos
vestibulares das principais universidades e faculdades de
São Paulo e do Brasil”, lembrou Mastrodi.
O professor credita esse sucesso ao “conjunto
da obra” que fez do Kennedy uma referência estadual
em educação, principalmente entre as décadas de 50
e 70. “A clientela era diferenciada”, conta ele, ao
lembrar que os alunos eram muito dedicados e,
muitas vezes, era essa “clientela” que desa ava os
professores a se capacitarem cada vez mais.
A diretora Aparecida Paioli, com seu “punho
de ferro” e sua vitalidade também é destacada por
Mastrodi. Junto à diretora, a equipe de professores,
muito dedicados e com rico conteúdo pedagógico,
além de e cientes e competentes funcionários,
a metodologia, e claro, os alunos, são os ingredientes
dessa receita de sucesso que até hoje é lembrada em
Americana e em toda a região.

21

A PRINCESA TECELÃ
Relembrar os “anos dourados” do Kennedy é
fazer um passeio por um período rico da história de
Americana. A chegada dos migrantes, que vinham
de todas as partes do país, a expansão da indústria
têxtil e uma característica incomum para a época: o
emprego urbano para mulheres.
O professor Mastrodi, que nasceu em
Americana, acompanhou esse período. “Nos anos 50,
60 e 70, Americana viveu um boom demográﬁco. A cidade
oferecia emprego para toda a família. As mulheres
encontravam na indústria têxtil a oportunidade de
trabalho que não existia em outros lugares. Então, uma
família com cinco ou seis integrantes, conseguia uma
renda considerável porque todos podiam trabalhar”,
conta.

E o Kennedy, que por anos foi a única escola
estadual da cidade, durante o dia recebia os lhos
das famílias de melhor poder aquisitivo, e à noite
ensinava aqueles que precisavam trabalhar de dia,
mas buscavam no ensino um futuro mais leve e
promissor. “E por muito tempo a diretora Aparecida
Paioli se dedicou para ampliar o número de salas para
atender a 'demanda'. Assim o Kennedy foi crescendo, até
não ter mais como ampliar o espaço físico”, disse.
“Americana sempre teve vocação de pioneirismo,
se tornou uma cidade cosmopolita e os jovens estavam
passando pelo Kennedy. Por isso, digo que tínhamos a
melhor clientela, com alunos esforçados, dedicados e
inteligentes. Não é à toa que encontramos ex-alunos do
Kennedy como referência nas mais diversas áreas”, disse,
com orgulho, o professor.

Formandas do Curso de Aperfeiçoamento de Professores do Instituto de Educação Presidente
Kennedy, em 1963
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Pulso rme, coração solidário
Aparecida Paioli foi muito mais que a diretora do Kennedy;
ela se tornou uma lenda
Aparecida Paioli foi diretora do Instituto de
Educação Presidente Kennedy por 27 anos. Seu
nome, até hoje, soa forte entre ex-alunos e
professores. Foi, literalmente, uma mulher à frente
de seu tempo e conduziu a escola com pulso rme.
Porém, por outro lado e com a mesma intensidade,
quem conviveu com ela coleciona histórias de
solidariedade, de amor ao próximo e de conquistas
que a tornaram uma verdadeira lenda entre aqueles
que zeram parte da grande “família Kennedy”.
Dona Aparecida nasceu no dia 10 de agosto
de 1923, no distrito de Sousas, em Campinas. A
família, descendente de imigrantes italianos, era
proprietária de uma fazenda que tinha como
principal cultura, na época, o algodão.
Estudou inicialmente no Grupo Escolar Dr.
Tomás Alves e depois na Escola Carlos Gomes, em
Campinas, onde cursou o Normal (o correspondente
ao ensino médio de hoje, porém com disciplinas
também do magistério, formando professores).
Sobrinha de dona Aparecida, a psicóloga
Márcia Paes Leme Paioli, conta que a tia foi uma das
primeiras alunas do curso de Filoso a da PUC
(Pontifícia Universidade Católica) de Campinas. Na
mesma universidade, dona Aparecida cursou
Direito e logo depois de formada prestou o concurso
para diretora de escola do Estado.
Antes de chegar a Americana, trabalhou em
Descalvado e Itapira. “Ela estava em busca de um
trabalho mais próximo de Campinas, onde morava toda a
família, e por isso escolheu Americana”, contou Márcia,
que concedeu a entrevista para a revista mas contou
com a colaboração de outros familiares para reunir
as informações e lembranças sobre Aparecida Paioli.
Além disso, os desa os de iniciar uma escola,
depois ampliá-la e manter a qualidade de ensino que
I.E. Presidente Kennedy

se tornou referência estadual foram fortalecendo as
raízes de dona Aparecida no Kennedy.
Apaixonada por educação e cultura,
Aparecida Paioli nunca se casou, morou a vida toda
na casa que foi de seus pais, no bairro Guanabara, em
Campinas, e dedicou-se à família formada pelos
irmãos e sobrinhos. Advogou para conhecidos e
familiares, principalmente na área cível, mas nunca
teve um escritório próprio.
“A tia Cida era muito empreendedora. Ela tinha o
cargo dela na direção, fazia o trabalho na advocacia e
também comprava e administrava imóveis. Ela cuidava
de toda a família e, com muita generosidade, ela foi
adquirindo patrimônio pensando nos irmãos e nos
sobrinhos”, contou Márcia.
A preocupação com uma educação de
qualidade extrapolava os muros do Kennedy. Márcia
conta que a tia foi uma grande incentivadora
daqueles que gostavam de estudar, custeando cursos
para os sobrinhos e empregados da família. “Tia Cida
tinha pulso muito ﬁrme, mas tinha muito cuidado com as
pessoas e era assim que ela demonstrava carinho. Eu
mesma recebi muita ajuda dela na minha formação,
assim como outros primos. Ela investia mesmo em quem
queria estudar”, contou Márcia.
Com as empregadas da casa também não era
diferente. “Muitas chegavam analfabetas e ela mesma
ensinava até mesmo cuidados básicos, noções de higiene e
cuidado corporal. Ela pagava os estudos. A grande
habilidade dela era formar pessoas. Ela realmente
contribuiu para um mundo melhor”, relatou a sobrinha.
A família de Aparecida Paioli vivenciou os
“anos dourados” do Kennedy junto à diretora.
Márcia conta que ela e os primos acompanhavam a
Festa da Primavera, a festa junina, as apresentações
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A diretora, junto com Marcelino Tombi e o professor Nelson Saes entregando o diploma à Cacília dei Santi, na
formatura do Clássico, em 1962.

teatrais e seguiam as excursões da escola. “Nós nos
reuníamos na casa da minha avó aos domingos, mas
sempre de acordo com o calendário do Kennedy. Se tinha
alguma atividade na escola, não tinha almoço”, lembrou
Márcia.
Aparecida sempre investiu na escola, em
cultura, shows, músicas e teatro. “O tempo todo
dedicada à formação das pessoas e ela não investia só para
ela. Ela tinha essa questão do comunitário. Ela queria
ajudar todo mundo”, conta a sobrinha, com orgulho.
“Eu me orgulho muito de ser sobrinha dela. Na
minha vida proﬁssional eu já encontrei muitas pessoas de
Americana que reconhecem o sobrenome e têm uma
história para contar. Muita gente me diz: 'a Aparecida
mudou minha vida!'”, lembrou Márcia.
“Ela viveu para os outros. A alegria dela era promover o
bem para as pessoas ao redor. E isso ela fazia de forma
indiscriminada. Ela ajudava o rapaz que vinha lavar o
carro dela, o pintor, o sobrinho, o irmão”, acrescentou.
Temida por muitos alunos pela forma rme
com que conduziu o Kennedy, Aparecida Paioli
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também tinha seus medos. “Ela gostava muito de
viajar, mas sempre de carro. Sempre teve muito medo de
navio e de avião e, inclusive, contava que chegou a ganhar
uma bolsa de estudos na Universidade de Sourbonne, em
Paris, mas nunca recebeu o presente porque não teve
coragem de ir para a França nem de avião, nem de navio”,
contou Márcia.
Outra prova de que Paioli estava à frente de
seu tempo era a preocupação com o meio ambiente,
que naquela época não era tão presente como hoje. A
sobrinha conta que, em sua rotina, ela sempre
adotava ações para economizar recursos naturais.
Por exemplo, nas festas juninas da escola, as
bandeirinhas eram de jornais e revistas velhos. O
carro dela só poderia ser limpo com panos úmidos,
nada de lavar com a mangueira jorrando água.
Também não gostava de luzes acesas durante o dia,
entre outras atitudes, que mostram uma Paioli
ecologicamente correta muito antes do aquecimento global ter ganhado os noticiários.
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Depois de aposentada, quando deixou a
direção do Kennedy, dona Aparecida viveu em
Campinas, administrando seus imóveis e se
dedicando à família. Faleceu em casa, no dia 16 de
julho de 1997, em decorrência de uma parada
cardiorrespiratória.
“A minha família gostaria de registrar uma coisa
muito importante sobre a tia Cida. Ela se orgulhava
demais de todos os seus alunos. Ela se alegrava e se
realizava através do desenvolvimento deles. Nada mais
especial do que vê-la receber em casa ex-alunos que
vinham visitá-la para contar sobre suas conquistas e
agradecê-la! Eram dias felizes pra todos nós!”, nalizou
Márcia.
ADMINISTRAÇÃO FIRME
Aparecida Paioli era a administradora do
IEPK. A escola chegou a ter 4.000 alunos e o pulso
rme da diretora era que norteava as práticas
pedagógicas e a orientação das crianças e
adolescentes.
Com os funcionários, dona Aparecida

também não media esforços para manter a ordem.
Na ata de uma das reuniões do Conselho de
Professores, em 1973, é possível ter uma ideia de
como ela conduzia os trabalhos:
“Passando à pauta do dia, a senhora diretora
declarou que não vai mais tolerar a ausência de
professores em reuniões de série, pois todos devem
comparecer às mesmas, digo, a tais reuniões, onde
tratamos de assuntos importantes e referentes a alunos;
falou ainda que o professor que não pode estar presente às
mesmas, porque estuda ou porque leciona em outro
estabelecimento, deverá pedir exoneração do cargo”.
Por outro lado, o cuidado com aqueles que a
cercavam cava claro em suas ações. “Pude
acompanhar minha tia algumas vezes na entrada dos
alunos na escola e me lembro que outra característica dela
era saber o nome e história de todos os alunos! Ela
cumprimentava pelo nome cada um que passava”,
contou a sobrinha Márcia. “E às vezes fazia
comentários sobre fatos da vida do aluno: 'bom dia fulano,

Convite da homenagem prestada pela Câmara Municipal à diretora Paioli
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sua mãe melhorou?'. Sempre achei isso incrível! Ela tinha
uma grande disponibilidade para o outro!”, completou.
Professora da escola por toda sua vida
pro ssional, Fanny Olivieri também lembra do
pulso rme da diretora, mas cuida com muito
carinho de cada palavra que vai usar para se referir a
Aparecida Paioli, de quem se tornou amiga ao longo
de tantos anos na escola.
“Dona Aparecida me ensinou uma coisa muito
importante na minha carreira. A não ter medo. Ou você
recebe um sim ou recebe um não. Não precisa ter medo de
enfrentar as diﬁculdades”, disse Fanny. “Muita gente
tem uma imagem diferente da dona Aparecida.
Muita gente se queixava que ela era muito brava,
muito exigente. Mas a minha gratidão é eterna.
Quando eu entrei na faculdade eu percebi o valor
daquela mulher”, completou a professora, que

também foi aluna do Kennedy.
Márcia também lembra que a tia era corajosa.
“Se tinha diﬁculdades burocráticas na escola, ela
agendava audiência com o governador do Estado. Um
ladrão invadiu seu pesqueiro e ela mesma o espantou com
sua espingarda. Seu pedreiro se embebedou em um local
indevido e ela mesma foi até lá buscá-lo e o trouxe para
casa”, lembrou.
C e r t a m e n t e Pa i o l i f e z h i s t ó r i a e m
Americana, mas sua história se espalhou pelo Brasil e
pelo exterior. Os alunos do Kennedy se tornaram
pro ssionais respeitados nas mais diversas áreas e
todos levam na bagagem um pouco dessa grande
mulher, que foi construindo sua carreira pro ssional
enquanto construía também grandes homens e
mulheres para o mundo.

Aparecida Paioli em momento de entrega de premiação
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John Fitzgerald Kennedy, nosso
patrono!

Orestes Camargo Neves

Adentrar o prédio da atual Escola Estadual
Dr. Heitor Penteado é ver quanta coisa se perdeu,
além da qualidade do ensino! Mas, o que é mais
emblemático dessas perdas é a perda de sua
identidade! Saber que a escola não se chama mais
Instituto de Educação Presidente Kennedy é muito
triste para alunos, professores e funcionários que lá
estiveram, diariamente, em seu período áureo.
Às gerações posteriores parece difícil
entender o porquê da homenagem a John Fitzgerald
Kennedy, 35° presidente dos Estados Unidos.
Acontece que ele representava, naquele início dos
anos 1960, todo o glamour de uma época de ouro dos
EUA. Dono de um carisma invejável, Jack Kennedy é
até hoje o mais jovem político a se tornar presidente
norte-americano.
Foi o primeiro presidente católico daquela
nação (o que nos fazia, ainda mais, identi cados com
ele) e chefe de uma família composta por uma linda e
charmosa esposa, além de um lindo casal de lhos na
mais tenra infância.
Seu assassinato doeu como se fosse o de um

I.E. Presidente Kennedy

parente ou amigo próximo. Kennedy foi atingido
por aquelas balas que atingiram sua cabeça, em plena
luz do dia, durante um cortejo público em Dallas, no
estado do Texas, no dia 22 de novembro de 1963. As
cenas do assassinato e de seu funeral ainda
comovem!
O tempo e a história desmiti caram muito
de sua imagem, mas foi naquele contexto que o
Instituto de Educação de Americana passou a ser
chamado de Presidente Kennedy. Foi esse o nome
que todos nós passamos a conhecer a escola. E, apesar
da mudança o cial do nome, ainda insistimos em
chamá-la de “Kennedy”.
Quando da fusão da antiga escola Heitor
Penteado com o então EEPSG Presidente Kennedy,
o nome mais antigo prevaleceu, conforme preconiza
a legislação. As leis são frias, mas também foram frias
nossas autoridades em não se movimentarem para a
manutenção de um nome tão importante para
milhares de americanenses!
Não adianta: o nome Kennedy vai car para
sempre em nossa memória!
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Jopepá e suas histórias
Jota Júnior, o Jo do Jopepá, lembra com saudosismo da lanchonete
que foi o point da época

Muitos alunos do Kennedy freqüentavam o Jopepá

Na década de 60, quando as coisas
aconteciam numa velocidade muito menor do que
acontecem hoje, uma lanchonete - que depois virou
restaurante e pizzaria - era o point de Americana. E,
não por acaso, o ponto badalado da moçada cava
próximo ao Instituto de Educação Presidente
Kennedy.
O JOPEPÁ era a clássica empresa familiar, do
nome aos funcionários. JO de José, PE de Pedro e PÁ
de Paulo, os três lhos de José Franciscangelis e de
Aquilina Corsi Franciscangelis, empreendedores
que viram nos prédios recém-construídos ao lado da
escola a chance de aumentar a renda familiar.
“Meu pai era um empreendedor. Ele era gerente de
uma tecelagem quando um amigo, construtor, contou que
tinha acabado de construir os prédios próximos à escola.
Foi aí que meu pai viu a possibilidade de aproveitar o
grande movimento de estudantes e abriu a lanchonete”,
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conta José Franciscangelis Júnior, que era o JO do
nome do bar e depois se tornou o J do esporte, ao
adotar o nome artístico de Jota Júnior.
Jota Júnior é um dos mais respeitados
narradores esportivos da atualidade e é também
mais um dos nomes ilustres que guram entre os exalunos do Kennedy.
Se o nome do bar levava as iniciais dos lhos,
o José sempre foi conhecido por Juca. E assim, por
cerca de uma década, a lanchonete do seu Juca foi o
ponto de encontro dos estudantes americanenses.
“Entre as curiosidades está o fato do meu pai
nunca vender bebida alcoólica na lanchonete. Ele tomava
muito cuidado exatamente por estar ao lado da escola.
Sempre aparecia algum estudante procurando uma
cerveja, mas ele era durão e nem comprava, justamente
pra não vender”, brinca Jota Júnior ao lembrar das
histórias do JOPEPÁ.
I.E. Presidente Kennedy

E de histórias o bar estava cheio. Uma delas
envolve a diretora do Kennedy, Aparecida Paioli,
com sua tradicional personalidade forte. Como não
poderia deixar de ser, os estudantes “enforcavam”
aula para car na lanchonete, comportamento
comum naquela época. A diretora não gostou e foi
falar com seu Juca. Segundo Jota Júnior, o pai sempre
procurou administrar esses con itos da melhor
maneira possível. Nessa ocasião, diante das
reclamações apresentadas pela diretora, ele foi
enfático: “meu estabelecimento não pode recusar freguês
e a senhora tem que tomar cuidado com a sua escola.
Minhas portas estão abertas”.
E por mais de uma década as coisas
caminharam assim: a diretora pulso rme cuidando
da escola e o seu Juca tocando o JOPEPÁ e
administrando pequenos con itos.
As lembranças do Kennedy e do JOPEPÁ
permeiam a vida de Jota Junior e de tantos outros exalunos até hoje. “Eu fui aluno do Kennedy e o JOPEPÁ
foi um ponto de encontro das futuras gerações. Muitos
casamentos começaram ali, inclusive o meu e o do meu
irmão Pedro. Dois irmãos que começaram a namorar duas
irmãs”, contou.

Jota Junior é casado com Sueli, também exaluna da Kennedy, há 47 anos. O relacionamento
tem suas raízes no JOPEPÁ e fruti cou com os lhos
Rodrigo, Rafael e Ricardo.
Na carreira pro ssional Jota Júnior também
tem lembranças do Kennedy. Ao lado de Geraldo
Pinhanelli, Jota Júnior fez a narração de algumas
edições do Torneio Intercolegial 8 de Maio, que era
uma espécie de olimpíada escolar, reunindo esportes
como futsal, tênis de mesa, vôlei e basquete. “Pra você
ter uma ideia da importância do Torneio 8 de Maio
realizado pelo Kennedy, a única rádio da cidade, a Rádio
Clube, fazia a transmissão dos jogos e, naquela época, pra
rádio fazer uma transmissão externa era um fato
extraordinário”, contou.
Jota Júnior destacou os bons tempos da
educação com escolas como o Kennedy e a
importância de preservar e recontar a história da
escola. “A história tem que ser registrada, mas ela tem que
circular, não pode ﬁcar na gaveta. Estamos falando de
uma época em que Americana tinha 30 mil habitantes e
um protagonismo muito grande. Isso deve ser contado,
lembrado”, destacou.

A educação que educava
Saudade dos tempos em que a escola pública gestava grandes pro ssionais
Eliane Cantanhêde,
O Estado de S.Paulo - 18 de outubro de 2016
Reunião de velhos colegas de 50 anos atrás,
do antigo ginásio, clássico, cientí co e normal do
também antigo Instituto de Educação Presidente
Kennedy, da cidade de Americana (SP), revelou uma
preciosidade diante da triste realidade da educação
brasileira de hoje, em que o ensino público virou isso
que está aí e mesmo alunos de caras escolas
particulares muitas vezes chegam lamentavelmente
ignorantes ao ensino médio e às universidades –
quando não abandonam precocemente os estudos.
O grupo surpreende não apenas pela
qualidade dos pro ssionais, mas também pela
diversidade das escolhas. São doutores em Filoso a
da Arte, em Grego Clássico, em Matemática, em
Geologia, incluindo professores da USP. Um outro é
general de quatro estrelas, outra foi livre-docente em
Antropologia da Unicamp e é pesquisadora da vida
indígena e legítima ex-Dzi Croquettes.
Há ainda os que brilharam como empresários
aqui ou em multinacionais ou organismos
internacionais na Europa, nos Estados Unidos, na
Ásia. Há também os que emprestaram sua energia
intelectual para governos, como assessores diretos
de governadores de São Paulo e um ex-presidente do
IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada,
que é federal). Sem contar um reconhecido
publicitário e um jornalista, meu marido, com belos
cargos no currículo.
É óbvio que São Paulo é São Paulo, o interior
paulista é o interior paulista e meninos e meninas do
Norte e Nordeste, por exemplo, não tiveram a
mesma sorte e o mesmo destino. Mas, re etindo-se
sobre essa turma dos anos 1960, numa escola pública
de uma cidade do interior, as perguntas saltam aos
borbotões: Como era possível formar tanta gente,
com tanta quali cação, em áreas tão diferentes, nos
bancos do ensino público? E como foi possível deixar
de formar e se transformar no que se transformou?
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Por que, nesses 50 anos, tudo isso se deteriorou
tanto?
Mais: a educação brasileira deixou de ser a
alavanca mestra para combater a injustiça social e se
transformou numa das mais malévolas molas de
aprofundamento da desigualdade. Como quem vem
antes, o ovo ou a galinha, ca a dúvida: os lhos da
classe média migraram em massa para as escolas
particulares porque o ensino público começou a
implodir, ou o ensino público implodiu porque os
lhos da classe média viraram as costas? Será que os
governos abandonaram as escolas do Estado porque
eram só para pobres?!
O fato é que algo precisa ser feito com vigor.
Há bons movimentos, como o “Educação para
Todos”, e a reforma do ensino médio proposta pelo
MEC, em vez de ser combatida a priori, com viés
ideológico e partidário, deve ser considerada ponto
de partida para um debate que Estado e sociedade
devem ao País. É preciso agarrar essa chance e lutar
dentro do debate, não resistindo a ele
O Brasil está mudando em muitas frentes e
numa dinâmica tão fantástica que chega ao ponto,
até inacreditável, de haver quem releve os bilhões
roubados da educação, da saúde, da Petrobrás, do
BNDES, dos ministérios e dos fundos de pensão,
para combater... o juiz Sérgio Moro. Ninguém é
perfeito, juiz nenhum pode se arvorar Deus, mas,
convenhamos, Moro é mais solução do que
problema. Aliás, um dos menores problemas do País.
É num momento de grandes embates que
todos devem eleger prioridades. Uma prioridade
evidente, urgente, é a educação. Está aí a base de
tudo, desde a competitividade da economia até as
rebeliões sangrentas em presídios do Maranhão, de
Roraima, de toda a parte. O presente é muito melhor
do que o passado sob muitos pontos de vista, mas não
custa sonhar com um passado, cinco décadas atrás,
em que escolas públicas e seus professores e
funcionários produziam e doavam ao Brasil tanta
gente capaz de mudar a realidade para melhor.

I.E. Presidente Kennedy

As irmãs Coletti e a força
transformadora da educação!
Décadas antes do surgimento do termo “empoderamento feminino”, elas já
mostravam a força da mulher na sociedade americanense

As sete irmãs Coletti, todas foram alunas do Kennedy

Imagine o desa o e a sabedoria de um pai,
administrador rural, que nas décadas de 50 e 60,
numa cidade ainda pequena do interior de São
Paulo, foi visionário o su ciente para 'estudar' sete
lhas?
Esse foi João Coletti, o seu Nico, pai daquelas
que caram conhecidas no Kennedy como “as irmãs
Coletti”.
Décadas antes do tão falado “empoderamento feminino”, essas sete mulheres traçaram um
caminho bem diferente da maioria das adolescentes
com quem conviviam e hoje contam cheias de
orgulho as histórias e as conquistas ao longo da vida.
Neyde, Nilza, Maria Aparecida, Cleide,
Clélia, Clebe e erezinha Coletti foram criadas em
uma casa na rua Riachuelo, na Vila Gallo. O pai

I.E. Presidente Kennedy

alugou uma casa “na cidade” para que as lhas
cassem com a mãe enquanto ele passava a semana
trabalhando na fazenda.
Por serem as únicas meninas da vizinhança
que frequentavam a escola, contam que, muitas
vezes, eram alvo de piadas e musiquinhas feitas por
outras crianças. “Fizemos o concurso de admissão para
entrar no ginásio. Veja como era difícil para estudar. As
outras meninas não estudavam, elas tinham que
trabalhar nas fábricas”, lembrou Cleide. Amigos e
parentes de seu Nico sempre tentaram dissuadi-lo de
manter as lhas estudando.
Mas nada disso impediu que todas as sete
irmãs zessem o Curso Normal no Kennedy e
conseguissem o diploma de professora, pro ssão
extremamente respeitada naquela época.
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“Nós escolhemos o Normal porque sabíamos que
não conseguiríamos fazer faculdade, o que era muito difícil
na época. Então, com o Normal, nós terminávamos o curso que era gratuito, em uma escola estadual - e saíamos com
uma proﬁssão”, contou Nilza.
Seis irmãs estudaram simultaneamente no
Kennedy - considerando também o período em que a
escola tinha outras denominações. “Ninguém sabia o
nome da gente. Éramos ‘’As Coletti””, brincou Maria
Aparecida.
As irmãs são muito gratas aos pais por todo
esforço empreendido para que elas pudessem estudar.
Elas contam que naquela época era comum, até
mesmo em famílias com condições nanceiras
melhores, apenas o lho ou lha mais nova estudar.
“Imagine que nosso pai manteve as sete na escola.
Hoje entendemos o quanto isso custou”, lembrou
erezinha.
Seu Nico - que era daqueles bons contadores
de histórias - não aliviava para as lhas não. “Ele queria
que tivéssemos as melhores notas na escola- se tirássemos
nota 9,5, ele queria saber por que não tiramos nota 10 - e
depois, tínhamos que ser as melhores professoras. E naquela
época os ﬁlhos tinham que obedecer aos pais”, brincou
Clebe.
“Todas nós começamos a trabalhar logo depois de
concluir o curso no Kennedy e nossas colegas, que não
estudaram, ﬁcaram em uma situação mais difícil”, disse
Cleide.

As gêmeas Clélia e Cleide

Neyde e Nilza

A FORMAÇÃO DO NORMAL
As “irmãs Coletti” destacaram a qualidade da
formação de professores no Kennedy. Eram três anos
de Normal, um de aperfeiçoamento, e, para quem
quisesse, mais dois anos de administração escolar.
“Na época a gente tinha curso de práticas. A gente
aprendeu a dar aula, dando aula”, contou Maria
Aparecida.
Todas destacaram a formação com experiência
em sala de aula, por meio do estágio supervisionado,
lembrando que muitas vezes as “normalistas” também
atuavam como substitutas em caso de faltas de
professores.
Clélia lembrou ainda que a diretora Aparecida
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Maria,

erezinha e Clebe

das salas. Muitas vezes esses prêmios eram viagens que
os alunos - como elas - não teriam condições de pagar
com recursos próprios. “Eu e a Nilza fomos para o Rio de
Janeiro. Teve um ano que fomos para Belo Horizonte, outro
para Niterói. Como tínhamos que ser boas alunas,
ganhamos várias viagens como prêmio”.
I.E. Presidente Kennedy

Quem são as irmãs Coletti
Neyde Coletti Pegorari - estudou no Kennedy por
dez anos (cursou o ginasial, o Normal e o curso de
administração escolar). Começou a lecionar em uma
escola de Perus. Era preciso pegar o trem de
Americana até Jundiaí, depois mais uma condução
até Perus e um ônibus para chegar à escola. Se
aposentou em 1991, na Escola Estadual João XXIII,
em Americana, depois de 30 anos de docência.
Nilza Coletti Colussi - também cursou o Normal no
Kennedy e, logo depois de formada, começou a
lecionar em Franco da Rocha. A viagem até lá
também era feita diariamente de trem. Quando
começou a dar aula no Primeiro Grupo Escolar de
Nova Odessa, já bem mais perto de casa, o desa o era
enfrentar a estrada de terra em dias de chuva. Depois
de 26 anos dando aula, se aposentou na Escola
Estadual Heitor Penteado, que funciona no mesmo
prédio que abrigou o Kennedy.
Maria Aparecida Coletti Barrichello - fez o
ginasial, o Normal e o curso de administração
escolar no Kennedy, mas, como ela diz, não seguiu o
“caminho dos patos”, brincando com a expressão que
diz que “aonde um pato vai, os demais vão atrás”.
Logo depois de concluir os cursos no Kennedy, ao
contrário das irmãs, ela não se tornou professora.
Prestou concurso para o cargo de scal da
Previdência Social e depois se tornou scal da
Receita Federal, onde se aposentou em 1994.
Cleide Coletti Milanez - quando terminou os cursos
no Kennedy também ia de trem para Franco da
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Rocha para lecionar. As di culdades de acesso
zeram com que a professora, grávida, tivesse que ir
de charrete até a escola, depois de descer do trem.
Após passar pela escola rural do bairro Cruzeiro, em
Sumaré, foi removida para Americana e se
aposentou em 1990, aos 45 anos. Foi quando decidiu
cursar Direito na PUC (Pontifícia Universidade
Católica) de Campinas. Exerceu a advocacia por
mais 15 anos até se aposentar em de nitivo.
Clélia Coletti Sega - irmã gêmea de Cleide - fez o
ginasial e o Normal no Kennedy e logo no ano
seguinte começou a lecionar nas chamadas “classes
de emergência”. Foi, ainda, professora em escolas
particulares e empresária no ramo de educação
infantil.
Clebe Coletti Geraldini - logo após a formatura no
Kennedy ingressou como professora na rede estadual
de ensino em Osasco, onde morou por um ano.
Ainda na rede estadual, se aposentou na EEPG João
Solidário Pedroso, no bairro São Manoel, em
Americana. Depois ingressou na rede municipal de
ensino de Americana, até se aposentar
de nitivamente no CIEP São Vito.
erezinha Coletti Castelnovo - logo após concluir
a especialização em pré-primário no Kennedy foi
aprovada em um concurso da Prefeitura de
Americana. fFoi aprovada em um concurso da
Prefeitura de Campinas e lecionou por 27 anos para
turmas de pré-primário, sendo 20 anos dedicados ao
trabalho na mesma escola, a EMEI Benjamin
Constant.
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Sou Kennedy
Cláudio Seignemartin

Castor para os amigos de sua turma e para os companheiros do vôlei, americanense da gema, Kennedy
de 1960 até 1966

Em 1960, vindo do Grupo Escolar Dr. Castro
Gonçalves e passando pelo exame de admissão,
comecei a ter minha história ligada à história do
Kennedy. Nem eu sabia disto ainda, nem John
Fitzgerald, que ainda não era presidente dos Estados
Unidos, poderia suspeitar que iria virar nome de
uma escola no sul do Brasil. E justamente em uma
cidade onde imigrantes confederados sulistas
americanos foram se instalar, após saírem de seu país
depois de uma guerra interna sangrenta para viver
uma outra realidade ao sul do equador.
Comecei no tempo do Colégio Estadual e
E s co l a N o r m a l d e A m e r i ca n a . O s c u r s o s
funcionavam no prédio da Escola de Comércio
durante o dia e no Grupo Escolar Heitor Penteado
durante a noite.
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Durante os meus anos de ginasial se
processaram grandes mudanças na escola. Primeiro
quando foram criados alguns Institutos de Educação
no estado, assim chamados pela sua localização
geográ ca, pela excelência da educação oferecida e
pela organização e capacidade de aglutinar
estudantes, funcionários e professores. Foi, então,
criado o IEA (Instituto de Educação de Americana),
muito trabalho de várias pessoas e muito da mão da
nossa diretora, Aparecida Paioli.
Nesse momento, também estava sendo
construído o prédio novo, onde as condições de
ensino e trabalho seriam sensivelmente melhores e
mais modernas, com laboratórios e biblioteca, além
do auditório e das quadras esportivas. Para lá
mudamos no começo de 1963.
I.E. Presidente Kennedy

Mesmo ano em que, no mês de novembro, morreu o
Presidente Kennedy, assassinado em Dallas. Era o
meu último ano de ginasial.
Quando voltamos, em 1964, para começar o
cientí co, já era o Instituto de Educação Presidente
Kennedy, que ganhou esse nome também pelo
esforço de várias pessoas da cidade, com nossa
diretora à frente.
Esse conjunto de situações e alterações
melhorou a logística e a dinâmica do ensino que nos
preparou para a faculdade e para a vida. Sentimos
nossos horizontes se abrirem e a nossa visão de
mundo começar a se formar. E a convivência com os
mesmos 19 amigos, do começo ao nal dos três anos
demandantes do cientí co, formou um círculo de
amizades tal que extravasava a sala de aula e incluía o
todo. O Kennedy era nosso ambiente. Éramos, sem
saber de nir isto àquela época, parte dessa confraria
agora de nida e consolidada. Sentíamos como sendo
parte de algo muito maior.
A nossa amizade foi selada, novamente em
2016, em um encontro comemorativo dos 50 anos de

formados, quando nos vimos quase todos outra vez
em Americana. Uma ausência notável, a do amigo e
economista Luís Cardoso, que já havia falecido.
Pouco tempo depois desse encontro, o
grande amigo e brilhante matemático Luciano
Barbanti também se foi. E mais recentemente,
também se foi o Ribamar. Então estamos aqui hoje
os 16 reminiscentes da turma de 1966: Maria Luiza,
Leda, Sônia, Renato, Chama, Rubens, Sarmento,
Djaime, Carlos Alberto, Milton (Nick), Tó Boer, Zé
Luís Boer, Aníbal, Bencion, Bertini e eu, Claudio
(Castor).
Nessa pequena, mas signi cativa
comemoração dos nossos 50 anos, estivemos juntos
com dois dos mestres, Celso Favareto, único mestre
ainda vivo que foi nosso professor, e o Josué
Mastrodi, e vários amigos e contemporâneos e seus
familiares.
Um deles, o Gilnei Rampazzo que fazia
clássico à mesma época nossa, veio com a Eliane
Cantanhede, que na semana seguinte publicou na
sua coluna no Estadão uma matéria:

“O Ensino que ensinava”, falando do tipo de
ensino e ambiente que tivemos, do IEPK, da nossa
turma e de todos os seus componentes. E do que
alguém como nós, saídos de uma escola do interior
de São Paulo, com o ensino de qualidade como base,
poderia alcançar se continuasse a trabalhar da
maneira como estudávamos e participávamos: com
seriedade, com vontade e com alegria!
Estávamos lá nas equipes de esportes do
colégio e da cidade, nas feiras de ciências, nas festas
juninas e das nações, na direção do grêmio, na
fanfarra, nas peças de teatro, na União Estudantil
Americanense. E líamos e estudávamos muito,
muito mesmo, passando por provas, testes e exames
quase todas as semanas. E ainda achávamos tempo
para ir ao clube nadar, ao cinema, aos bailes e festas
de amigos e no Rio Branco, montar blocos de
Carnaval e sair com amigos e amigas. Namorávamos
e muitos de nós tiveram e têm seus companheiros e
companheiras de vida dentre as e os colegas do
Kennedy. Hoje às vezes olho para trás e penso: como
conseguíamos fazer isto tudo? Mas, sim, fazíamos
tudo com muito prazer, muita disposição, e muito
foco em fazer tudo bem. Com isto acumulamos
muitas experiências e muita vivência.
Na nossa turma de 1966 tomamos vários
caminhos. Há engenheiros, professores
universitários, general do exército, administradores de empresas, economistas, médicos,
enfermeira e geólogo. Muitos com mestrado,
doutorado e pós-doutorado. Gente que contribuiu
e contribui para com o desenvolvimento da vida
pública, da saúde, das ciências, das artes, da cultura,
e no crescimento das instituições, de empresas
próprias, públicas e privadas por onde passamos.
No Brasil e no exterior.
Cito os nomes de nossos professores do cientí co e
com isto homenageio a todos os que eram os mestres
nos anos todos em que vivemos o Kennedy: Argante
Dimenco, Wilson Camargo, Rosanio Braga, Celso
Favareto, Laís Helena, Arminda, Diniz, Lauri
Rechinelli, Jandira, Rubens.
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Essa convivência intensa com a escola, com
os colegas, com os funcionários e com os mestres
criou em nós o que sentimos bem vivo dentro de
nós, mesmo depois dos mais de 60 anos, desde o
início de nossos primeiros passos lá atrás: um
grande amor pela educação, pelo aprendizado e pela
instituição que nos formou.
Um enorme respeito pela secretaria do "seu"
Marcelino Tombi, pelos funcionários todos que
cuidavam do bem-estar de todos nós e faziam a
instituição funcionar. E pela direção segura e
e ciente, dura por vezes, mas principalmente justa,
da nossa diretora, Aparecida Paioli.
Sabemos que devemos nosso sucesso ao que
trouxemos para nossas vidas das nossas famílias, do
convívio com nossos amigos e mestres e do IEPK,
um grande modelo de ensino desenvolvido por
ge n t e c o m p e t e n t e n a p e q u e n a c i d a d e d e
Americana. Todos os que por lá passamos temos
esse sentimento dentro de nós, independentemente
da idade. Sei hoje que não sou Kennedy apenas.
Embora tenha feito o caminho inverso dos
confederados e viva nos Estados Unidos, sinto esse
sentimento de pertencer presente na nossa alma, no
nosso âmago, lá dentro de cada um de nós que
passou por essa escola nessa fase.
SOUL KENNEDY é a de nição perfeita
para esse sentimento.

Formatura
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Resgatando memórias
No nal de 2019, como produtor cultural
pensando em novos projetos, veio-me a ideia de
resgatar os famosos jogos do Grêmio 8 de maio e, no
início de 2020, comecei a reunir um grupo de amigos
para formatar um evento para essa data. Assim,
procuramos a atual diretoria do colégio que, gostaria
de salientar, recebeu-nos de braços abertos.
Aí o imponderável: o surgimento da
pandemia. Agora o que fazer? Através de troca de
ideias, já que não poderíamos nos reunir com
segurança, o projeto tomou outro rumo. Uma coisa
maior que deixasse um legado desse período
marcante em nossas vidas: uma revista, um
documentário, ou uma proposta de revitalização do
an teatro do colégio que, diga-se de passagem,
representa um importante aparelho cultural da
cidade, porém esquecido. Cogitamos, também, a
colaboração para com os preparativos voltados à
comemoração do centenário do prédio histórico,
que se dará em 2025.

Marcel Barbosa

Não basta relembrar, é necessário também
deixar um legado para as próximas gerações para que
possam usufruir das possibilidades que o acesso à
cultura e à educação de boa qualidade pode oferecer.
Agora uma licença para lembranças que
guardo comigo dos anos 70: os sábados em que íamos
para a chácara do Nivaldo Santarosa passar o dia
com churrasco e futebol, com os amigos que tenho
até hoje: Fernando D Andréa, Luciano Braga, Pedro
Pinese, Pedrinho Penachione, João Feltrin, Celso
Santini, Marquinhos Giordano, Wigberto Spagnol,
Heitor Benazzi, dentre outros. Dessa brincadeiras
surgiu um time que nos próximos dez anos
representou brilhantemente os estudantes e fez
história, derrotando adversários mais poderosos e
vencendo sempre, com pouquíssimas derrotas. Bons
tempos! Um abraço do reserva da ponta esquerda e,
se Deus quiser - e ele quer – vamos todos nos ver na
festa do Grêmio 8 de maio .

the beginning
of everything

PRODUÇÕES SONORAS

19 9 8716.2435
pulsarduke@yahoo.com.br

Jogos, torneios e, claro,
mais histórias
José Mário de Moraes, professor de Educação Física, fala do Torneio e do
Grêmio Estudantil 8 de Maio
O Instituto de Educação Presidente Kennedy
se tornou referência regional pela qualidade de suas
práticas educacionais e pelo bom desempenho de
seus alunos. Além disso, nos esportes a escola
também se destacou e inovou. O Torneio 8 de Maio
pode ser considerado o precursor dos Jogos
Regionais que marcaram as décadas de 70 e 80 nas
escolas estaduais.
Professor de Educação Física no Kennedy por
oito anos, de 1970 a 1977, José Mário Moraes, exprefeito de Nova Odessa, guarda com orgulho as
lembranças e fotos daquela época.
“Muitas cidades eram convidadas e os atletas
vinham de longe”, contou Zé Mário. Entre os
municípios que zeram parte da história dos jogos

O professor José Mário Moraes
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com seus atletas, o professor cita Barretos,
Campinas, São José dos Campos, Piracicaba, Itapira,
Itatiba, Sumaré, Limeira, além das vizinhas Santa
Bárbara d'Oeste e Nova Odessa. “Os atletas das outras
cidades, todos adolescentes, ﬁcavam hospedados na casa
dos alunos do Kennedy e isso gerava uma grande
confraternização”, disse.
Entre os jogos estavam o futebol de salão,
vôlei (masculino e feminino), basquete (masculino e
feminino) e handebol (masculino e feminino). “As
equipes vinham com seus principais atletas e as
competições eram acirradas”, contou. Nesse período, as
equipes do Kennedy também eram reforçadas com
seus melhores atletas.
Na maioria das edições, os atletas chegavam a
Americana na quarta-feira para as disputas que
aconteciam na quinta e sexta-feira, com as nais aos
sábados. “A escola ﬁcava lotada e a tabela era
organizada, com os jogos, e as eliminações. Tivemos
grandes atletas nessas competições, com nomes que
chegaram à seleção brasileira de suas categorias”,
lembrou Zé Mário.
Segundo Zé Mário, na década de 70, quando
chegou a ter 4 mil alunos e 110 professores, o
Kennedy tinha oito professores de Educação Física:
Francisco, Rubens, Zé Mário, Riccieri, Hilda,
Magali, Cristina e Nilza.
O narrador esportivo J. Junior, que também
foi aluno do Kennedy, destacou a importância do
torneio, que tinha até transmissão ao vivo pela
Rádio Clube, a única da cidade. Segundo ele,
naquela época, fazer uma transmissão externa era
algo muito difícil, realizado somente em eventos
muito importantes. E assim foi com o Torneio 8 de
Maio, que contou com a transmissão e narração de
Geraldo Pinhanelli.
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Equipe de voleibol do Kennedy

Zé Mário também lembrou do Grêmio
Estudantil 8 de Maio, que auxiliava a direção da
escola na organização dos eventos, das
comemorações de datas cívicas, dos jogos e da
fanfarra. “Os membros do grêmio eram eleitos pelos
demais alunos”, contou.
Entre as realizações memoráveis do grêmio,
Zé Mário lembra de um des le noturno pelas ruas do
centro da cidade. “Aquilo foi muito inovador. Os alunos
seguiram pelas ruas com velas e a fanfarra se
apresentando”, lembrou.
Também destacou as formaturas e as peças
teatrais, realizadas no grande an teatro da escola,
além das atividades culturais desenvolvidas na
escola. “Tínhamos muitas atividades, muita cultura e
muitos eventos. Foi uma época muito boa”, contou.

BOAS LEMBRANÇAS
Zé Mário, assim como os demais professores,
tem boas lembranças dos tempos em que lecionou no
Kennedy. “Era uma escola muito bonita, com muitas
ﬂores nos jardins”, lembrou.
“Eu tenho muito orgulho de ter sido professor no
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Kennedy. Trabalhei com ótimos proﬁssionais e de lá
saíram grandes nomes em todas as áreas de atuação”, diz.
“Comecei a dar aula com 21 anos, logo depois de formado, e
recebi várias recomendações especiais da diretora
(Aparecida Paioli). Eu era muito jovem e fui logo proibido
de ﬂertar com as normalistas”, lembra, aos risos, ao
falar das alunas do magistério. “E eu levei muito a sério,
porque era uma responsabilidade muito grande, pra mim,
começar meu trabalho em uma escola tão respeitada pela
comunidade regional”, disse.
Zé Mário lembra que o ritmo de trabalho no
Kennedy era muito diferente, que tudo era levado
muito a sério. As imposições de horário, de
cumprimento do dever, os cuidados com os
uniformes levavam à fama de rigidez na condução da
escola. “Mas isso garantia uma formação integral do
aluno. Foi por isso que hoje temos ex-alunos que são
referências proﬁssionais em suas áreas”, a rmou.
Outro diferencial daquela época que foi
lembrado por Zé Mário era o respeito e a
consideração que as pessoas tinham pelos
professores. “Ser professor naquela época era muito
importante. E ser professor do Kennedy era mais
importante ainda. Me lembro que se eu chegasse para
I.E. Presidente Kennedy

entrar no elevador dos poucos prédios que tínhamos na
cidade, as pessoas me davam passagem, me davam
preferência. Isso só para ilustrar como era um diferencial
ser professor”, contou.
Aparecida Paioli é lembrada com muito
respeito por Zé Mário, assim como por outros
professores. “Ela era muito respeitada por toda a
comunidade. Eu acredito que Americana deve a essa
mulher uma homenagem por tudo que ela fez pela
educação. Ela merece o reconhecimento público com uma
escola ou um prédio voltado à área educacional que tenha
seu nome”, defendeu o professor que seguiu carreira
na política em Nova Odessa.
“O Kennedy foi muito marcante para aqueles que
vivenciaram esse período, que lá estudaram ou
trabalharam. Tanto é que resultou em uma grande família
que mantém até hoje os encontros de formandos, de
professores. Quando perdemos algum colega, sentimos
como se um irmão tivesse nos deixado. Porque, na
verdade, somos isso: uma grande família”, disse.
Zé Mário ainda fez questão de destacar que a
música da época era Yesterday, dos Beatles. E, talvez
não por acaso para os alunos do Kennedy, o primeiro
verso diz: - Yesterday/ All my troubles seemed so far
away (Ontem, todos os meus problemas pareciam tão
distantes).

Aula de Educação Física
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Preservar a História
Sou documentarista e já dirigi vários projetos
e documentários sobre nossa cidade, Americana tem
uma história muito rica, mas tudo isso está se
perdendo com o passar do tempo, vilas, fábricas e
prédios históricos destruídos, famílias tradicionais
saindo da cidade, o falecimento de pessoas que
vivenciaram a história, poucas publicações sobre o
assunto, museu fechado, fotos que cam arquivadas
na casa das pessoas e uma série de fatores que estão
apagando esse rico passado.
Dirijo o Projeto “Americana conta sua
história: em fatos e prosa” dede 2010 e estamos
conseguindo garimpar pessoas, histórias e imagens
importantes, já produzimos dois documentários de
longa metragem e através das páginas nas redes

Carlos Sant’ Anna

sociais arrebanhamos uma quantidade considerável
de seguidores nas redes socias e páginas
@americanacontasuahistoria, virou fonte de
pesquisa e referência para quem busca informações
sobre nossa história, isso nos incentiva a continuar o
projeto e produzir novos capítulos do documentário
e novos conteúdos para a página.
Por esse motivo, sou engajado nesse processo
de resgate e preservação da nossa memória, o Soul
Kennedy é mais um passo nesse caminho e me coloco
a disposição para contribuir com todas as iniciativas
nesse sentido.

COWORKING
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E MAIS PRODUTIVO!
• Estações de Trabalho
• Salas de Reunião
• Salas Privativas
• Sala de Treinamento
• Endereço Comercial

DESK
SHARE
COWORKING

Rua Fortunato Faraone, 460 – Vila Girassol
13465-660 – Americana – SP – Fone: 19 3461.7099

I.E. Presidente Kennedy

deskshare.com.br

45

A Formatura
Marilac Luzia de Souza Leite
Odisséia Bragagnolli
Momentos solenes eram aqueles da nossa
formatura!
Dia muito esperado pelos alunos, pelos
nossos pais, nossos tios, nossos professores e
professoras do Kennedy, por todos os funcionários
da escola e pela icônica diretora Aparecida Paioli.
Eram eventos pautados pela alegria em nos
formar, fosse no ginásio (atual primeiro grau), no
colegial ou no Magistério, ou ainda na década de
1960 pelo Clássico, Cientí co ou Normal.
Esse era um dia muito especial, em que nos
preparávamos para receber o diploma que era
enrolado em papel de seda branco e delicadamente
fechado por uma ta estreita, muitas vezes de cor
verde e amarela, representando a cor da nossa Pátria,
pela qual aprendemos a ter muito respeito.
Sabíamos de cor o Hino Nacional, aprendido
nas aulas de música. Estudávamos a letra e
aprendíamos a cantar corretamente, o que não
deixava de ser uma preparação para nossa
apresentação nos dias comemorativos, além de fazer
parte do conteúdo dessa disciplina. O dia da
formatura era um desses momentos.
Cantávamos solenemente o Hino Nacional
na abertura desse evento. Ficávamos todos em
posição correta; corpo ereto, cabeça erguida, com o
olhar para frente, braços ao longo do corpo ou com a
mão direita sobre o peito. Tiravam-se os bonés ou
chapéus, em sinal de respeito à nação.
A emoção se fazia presente nesse momento. E
era realmente lindo!
Um coro de mais de 100 vozes, composto
pelos jovens formandos, seus pais, padrinhos, tios e
convidados que lotavam o an teatro da escola.
Quem viveu esses momentos, consegue ainda hoje,
décadas depois, sentir essa emoção!
Após essa abertura, discursavam
rapidamente a Diretora, os professores paraninfos e
o orador ou oradora da turma. Cada formando era
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chamado nominalmente para receber seu diploma,
seguia-se a ordem alfabética das turmas e dos alunos
de cada uma delas.
Era o momento dos aplausos a cada um que
recebia o diploma das mãos do paraninfo ou
paraninfa da sua turma, sendo por ele parabenizado.
Na sequência recebia-se um aperto de mão do
secretário, o professor Marcelino Tombi, e da
digníssima diretora Aparecida Paioli, por quem
temos muita gratidão e apreço.
A satisfação em formar tantos alunos cava
estampada no rosto da diretora.
Ao cumprimentar os formandos ela esboçava
um sorriso, com olhar atento a cada aluno, todos
profundamente conhecidos por ela durante tantos
anos de convivência no Kennedy. Junto ao aperto de
mão, ela dizia “parabéns”. Para alguns esse
“parabéns” vinha acompanhado de um “juízo”,
“sorte” ou ainda uma marota piscadela de olho que
signi cava “ que sempre atento ao seu
comportamento”!
Tudo isso se passava no palco do an teatro,
que era caprichosamente adornado por ores
dispostas em uma extensa mesa com toalha de rico
tecido branco, onde cava a diretora (no centro),
ladeada pelo secretário e pelos paraninfos.
Ao ouvir nosso nome o coração saltava e
orgulhosamente caminhávamos pelo an teatro até
chegar ao palco, sob o olhar de admiração de todos
que ali estavam.
Subíamos pela escada lateral e ali do alto
víamos todos os assentos tomados, tudo tão grande e
cheio de glória. Nos sentíamos muito importantes
nesse dia. Éramos protagonistas!
Nossa história já estava sendo escrita ...
Se bem nos lembramos, nesse mesmo dia
havia um culto ecumênico, para agradecermos a
importante trajetória concluída. Não sabemos ao
certo como era na década de 1960, haja vista que nos
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Uma das inúmeras formaturas do Kennedy

formamos nos anos 70 (concluímos o ginásio em 1974
e, em 1977, uma das autoras se formou no colegial e,
em 1978, a outra no magistério).
Acreditamos que na década anterior, pelo
per l da diretora Aparecida, fosse realizada uma
missa para os alunos e alunas católicos e um culto
para os alunos e alunas de família protestante.
Nessa época a cidade ainda comportava uma
população com certa homogeneidade religiosa, o
que desse modo, era possível atender a todos sem
distinção.
No dia seguinte à formatura havia o baile de
gala. Desse, nós e muitos outros alunos não puderam
participar. Obviamente que para a contratação da
orquestra, dos comes e bebes, do aluguel do clube, da
roupa e tudo o mais que a ocasião pedia, havia um
custo que nem sempre se podia pagar. Mas, esse
momento era um momento muito esperado e
especial.
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Conforme relato da Professora Fanny
Olivieri, ex-aluna formada normalista pelo Kennedy
no nal da década de 1950, era tudo muito bonito e
glamouroso.
Ainda não havia o atual prédio do Kennedy,
então a entrega de diploma e o baile ocorriam no
clube Rio Branco.
As normalistas e suas famílias ocupavam as
mesas da frente, como reconhecimento pela
conclusão do curso e pelo nível pro ssional que
conquistaram. Era motivo de orgulho para os pais
terem uma lha ou lho professor.
A partir de então, lecionar para os alunos do
primeiro ao quarto ano do ensino primário era o
próximo passo na vida desses jovens.
Os rapazes, em trajes de gala, usavam sapatos
lustrosos, calça bem vincada que compunha o terno
de linho sobreposto a uma alva camisa branca
arrematada por uma elegante gravata borboleta.
I.E. Presidente Kennedy

Por m, brilhantina ou óleo glostóra dava o
toque moderno aos cabelos, trazendo, rmeza e
brilho aos penteados da época. Um toque de
perfume e... “voilá”.
As garotas, lindas em seu desabrochar de
juventude, trajavam vestidos de organdi, de seda ou
de bordado inglês, feitos sob medida pelas
costureiras da Americana ou pelas modistas das
cidades de Campinas ou São Paulo.
Belos vestidos de cintura marcada e saias
armadas davam o toque chic dos anos dourados.
Sapatos de salto, meias de seda, brinco, colar, anel,
pulseira ou relógio feitos em ouro, prata, pérolas ou
strass adornavam os braços e o colo das felizardas
normalistas.
Cabelos cuidadosamente arrumados
emolduravam rostos sorridentes. Transformados em
coque alto (banana), coque baixo, curtos ou longos
com ondas bem xadas e um topete bem rme,

seguiam o estilo das atrizes hollywoodianas Gracie
Kelly, Audrey Hepburn, Marilyn Monroe e So a
Loren.
No rosto o pó de arroz era tela de fundo,
enquanto o lápis de sobrancelhas, o “rouge” e o
batom vermelho desenhavam cuidadosamente os
traços delicados das jovens formandas.
“Alle”! O baile nos espera.
Ao som da valsa, todos os formandos
iniciavam o baile, deslizando pelo salão com seu
padrinho de formatura, um tio, um primo, noivo...
O cenário da época de ouro se fazia presente e
embalava a tão esperada conquista desses jovens
americanenses.
Formadas na década de 1970, período
economicamente difícil, nós, lhas de pequenos
comerciantes, não sentimos falta de participar do
baile, mas confessamos que tínhamos uma
curiosidade imensa em estar lá para ver como era e

Formatura do Normal, turma de 1958. Na foto, Toninho Bertini, Leda Prudente Correia, Maria Antonieta
Denardi, Elisabeth Martins, Ana Maria Beretta, Lia, Vanda Oliveira Alves
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Diretora Paioli com um grupo de formandos

nos sentirmos parte desse momento que devia ser
encantador.
Aos poucos, a memória nos arrebata com
imagens do passado alegre e vivaz. Das idas dos
formandos para a chácara do Duarte, da expectativa
dos alunos para que esse dia fosse ensolarado e assim
fosse possível brincar na piscina.
Sentar no gramado tão bem aparado e
verdinho para fazer pic nic com as colegas de turma,
saborear o bom churrasco e aproveitar os deliciosos
lanches oferecidos pela escola.
Terminado nosso período de estudos,
ingressamos na universidade. Uma de nós na
Graduação de Educação Física da Pontifícia
Universidade Católica de Campinas, outra na
Universidade Estadual, em primeira chamada, no
curso de Pedagogia. Uma grande alegria,
proporcionada pelos extensivos estudos no
Kennedy.
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UM TRIBUTO A PAIOLI
Hoje, pelas lentes de especialista em
Educação, olhamos para trás e por muitas vezes
pensamos na diretora Aparecida Paioli.
Nas suas atitudes com os alunos e com sua
equipe de trabalho, no esmerado cuidado com o
prédio da escola, na condução exímia do
cumprimento curricular, nas parcerias com os
empresários e pro ssionais liberais para alavancar
projetos administrativos e de ensino, pela
desenvoltura em apoiar os estudos do meio, tão
vanguardistas para a época.
As chamadas de atenção, as broncas, a
convocação dos pais para falar com ela quando
algum comportamento inadequado a preocupava.
Conhecia cada aluno e sua família.
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Ficamos imaginando o dia em que essa
menina chegou aqui, em 1951, com 27 anos de idade,
disposta a conduzir essa escola, convivendo com seus
medos, anseios e projeções futuras, conforme relata
Marilde Arcaro.
O cuidado com tudo que havia na escola,
desde o espaço físico sempre muito bem limpo,
arrumado, organizado até a condução das ações
pedagógicas e o respeito aos professores e
funcionários transpareciam no nosso dia a dia de
estudante e na respeitosa organização das
formaturas.
Esse contexto revela o caráter e a integridade
dessa pessoa que tão bem conduziu nosso querido
Kennedy, nossas vidas, nossa formação. Nesse dia tão
especial que era a nossa formatura, via-se em seu
rosto um escondido brilho no olhar que confessava
que cada um de nós era como se fosse um lho seu se
formando. Nossa família, a sua família. Conhecia
cada pai e cada aluno, sabia das di culdades, das
necessidades de cada uma, se alguém estava doente ...
Trabalho, muito trabalho, dedicação e busca de
objetivos para se conseguir tanto!
Nossa diretora era graduada em Filoso a e
Direito. In uenciada pelos seus estudos pode-se
dizer que suas ações e condução perceptivelmente
avançavam ao tom dos ideais escolanovistas e até,
quem sabe, anarquistas, que criaram as escolas
experimentais na década de 1960.
Pensava-se nas necessidades dos alunos, da
comunidade em que estavam inseridos, na
instituição do Centro Cívico, nos estudos do meio,
nas parcerias com a comunidade e mais.

APRENDER A FAZER, FAZENDO
Tivemos o privilégio de ter nossas aulas de
Ciências, nos laboratórios. Essa proposta foi
idealizada e implementada nas escolas estaduais de
São Paulo por uma equipe de pesquisadores que bem
mais tarde uma de nós teve o prazer de conhecer,
conviver, produzir conjuntamente e ouvir seus
relatos a respeito dessa proposta. Fomos felizes,
poucas escolas trabalharam com a proposta da
experimentação nas aulas de ciências.
Após a implementação, foram realizadas
visitas nas escolas e grande parte delas, senão sua
maioria, tinha sequer tirado os tubos de ensaio das
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caixas em que chegaram. Outras usavam o material
para ns não destinados, o que causou desânimo e
fracasso na implementação do “ensino por
e x p e r i m e n t a ç ã o”, q u e h o j e co n s i d e ra m o s
atualíssimo.
Nas aulas de Ciências do Kennedy podíamos
observar concretamente que o ar quente era mais
leve que o ar frio, realizar experimentos de
condensação, olhar as células no microscópio e
muito mais.
Aprender fazendo, experenciar, sentir, nos
conduz ao entendimento abstrato contido nessa
ação, o que di cilmente será esquecido. Tivemos
mais esse privilégio por ter estudado no Kennedy.
Acreditamos que os professores tinham
liberdade para conduzir suas aulas, enquanto a
diretora e sua equipe se ocupavam das demais
necessidades para o funcionamento exemplar da
escola.
Recentemente, o querido professor Josué
Mastrodi nos contou que os professores não se
preocupavam com a formatura, que a sua
organização cava ao encargo da direção e sua
equipe.
Final de ano é uma época em que os
professores trabalham muito na elaboração e
correção de provas, recuperação de alunos, emissão
de notas, relatórios etc. Ocupar-se com formatura
não daria a eles o tempo necessário para se ocupar
com dedicação a cada aluno de suas turmas.
Assim, seguia a organização do Kennedy.
Cada qual na sua função, respeitando-se,
exercendo com primor o seu fazer e nós alunos,
aprendendo as matérias, a boa convivência uns com
os outros, o respeito, a seriedade nos estudos, a
dedicação com nosso futuro a ser traçado após a
formatura.
Muitas colegas e ex-alunos, relataram suas
impressões e o legado deixado por essa escola, como
colaboração para a elaboração desse texto.
Um uníssono desvela a alegria de ser
professor, o desejo realizado em dar aulas, a amizade
construída nesse caminho, a importância do estudo
que tivemos que nos proporcionou o imediato
ingresso em universidades conceituadas, da
formação pessoal que tivemos, dos amigos que ainda
se reúnem, do ar importante e solene dado à nossa
formatura.
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Convite para formatura. Na lista de formandos, Fanny Olivieri

Da seriedade da diretora, da sua exigência, do
quanto tínhamos que estudar, dos professores que
ensinavam com prazer.
Somos fruto de 27 anos de trabalho de uma
equipe coesa, coordenada por uma mulher
idealizadora e empenhada, que nunca abriu mão de
seu sonho de menina, de lósofa e advogada. Sonho
esse compartilhado por professores e funcionários
competentes, envolvidos e apaixonados por ensinar.
Todos esses, nos deram o seu melhor.
A essa diretora de fascinante personalidade e
determinação, aos nossos tão queridos professores,
aos funcionários da escola, aos parceiros que
ajudaram nessa bela realização, nosso profundo
reconhecimento, eterna gratidão e respeito!

NA LEMBRANÇA E NAS FOTOS
Anna Maria Beretta Rossi é uma das
formandas dos anos 50 e guarda com carinho as fotos
de sua formatura, em 1958. Ela foi aluna do Normal,
formou-se, mas não chegou a lecionar porque “não
era brasileira” e naquela época pessoas não
naturalizadas não poderiam exercer atividade
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pro ssional no Brasil.
Italiana, chegou ao Brasil com os pais e a irmã
aos 11 anos de idade. Hoje, aos 82 anos, mantém-se
lúcida e apaixonada pela família que formou ao lado
do marido, Clodoaldo Rossi.
“Naquela época nós tínhamos que estudar,
tínhamos que conduzir com muita seriedade os estudos
para sermos aprovados. E isso era muito bom. Tenho
muitas amizades que ﬁz naquela época de estudo e
permanecem até hoje”, contou.
Ela apresentou à reportagem as fotos da sua
formatura, acompanhadas de um papel com a
anotação carinhosa do nome das pessoas que estão
no retrato: Toninho Bertini, Leda Prudente Correia,
Maria Antonieta Denardi, Elizabeth Martins e
Vanda Oliveira Alves.
Anna tem três lhos, Fábio, Glauco e
Everany. Segundo ela, todos também passaram pelo
Kennedy e chegaram a ter, em algumas disciplinas,
os mesmos professores que ela, além de serem
coordenados pela diretora Aparecida Paioli.
Questionada sobre o “pulso rme” de Paioli,
Anna Maria foi categórica. “Na época a gente
reclamava, mas hoje damos muito valor à forma
como ela conduziu aquela escola”, disse.
I.E. Presidente Kennedy

IDENTIDADE
Logotipos, marcas e programação visual para
e m p r e s a s e p r o d u t o s . R e fo r m u l a ç ã o e
modernização. Para quem deseja ter uma
identidade visual coerente que transmita o foco do
seu negócio.

O DESIGN
QUE VOCÊ
PROCURA

IMPRESSOS
Catálogos, folders, anúncios, banners, papelaria
em geral, outdoors. Também artes para redes
sociais. Embalagens diversas.

PUBLICAÇÕES
Revistas, livros, jornais, apresentações. Design
editorial. Também produção de e-books para as
vias digitais.

WEB DESIGN
Sites institucionais, blogs, comércio eletrônico.
Landing pages, hot sites. Sites por assinatura.
Projetos especiais.

FOTOGRAFIA
Produtos, moda, arquitetura, retratos, industrial.
Tratamento de imagens. Projetos dedicados.

DESIGN GRÁFICO
fzdesign.com.br
19 9 9303 3701 | 19 9 9536 2555

Arraiá do Kennedy!
Marilac Luzia de Souza Leite
Odisséia Bragagnolli

“Com a ﬁlha do João,
Antônio ia se casar,
Mas Pedro fugiu com a noiva,
Na hora de ir para o altar...”

Ah!! Que delícia lembrar das músicas e voltar
no tempo.... tempo que a gente viveu, com tantas
memórias, histórias, amores, sorrisos.... tempo de
festa!!!
Festa Junina, mês de junho, para comemorar
o dia de Santo Antônio (13 de junho), São João (24 de
junho) e São Pedro (29 de junho).
Tempo de promessas, de pedir proteção para
uma boa colheita, pedir fertilidade... Segundo a
crença, são eles que arrumam bons casamentos,
fazem adivinhações do futuro e trazem felicidade.
Quantas promessas e quantos pedidos!
E nossa festa era linda, a escola toda enfeita e
sempre com a organização dos professores de
Educação Física ( Francisco, o eterno Chicão, Hilda,
Cristina, Zé Mário, Nilza, Rubens Guelli, Riccieri,
Magali) e, claro, com ajuda dos demais professores,
alunos e voluntários.
A montagem das barracas típicas da festa, da
entrada com bambus, as bandeirinhas que nós
alunos fazíamos com jornal e revistas e os balões
coloridos deixavam nossa escola pronta para festa.
Não poderia faltar a fogueira, com seu calor e sua
magia que deixavam aquecidas as noites frias de
junho. Com seu clarão brilhavam também os olhos
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dos namorados e das paqueras. Ah! Que tempo bom!
O cheiro de pipoca, milho cozido (dá água na boca
até hoje). E tinha amendoim, bolo, mandioca, pé de
moleque, quentão, cuscuz, cachorro-quente, arroz
doce e canjica. Tudo preparado com tanto amor
pelas funcionárias da cozinha e voluntárias.
O pipoqueiro, Senhor Plácido, colocava seu
carrinho dentro da escola e oferecia sua deliciosa
pipoca com queijo.
Tinham brincadeiras, a cadeia, a toca do
coelho, a pesca e tiro ao alvo. E como não falar do
correio elegante: a gente cava esperando receber
um bilhetinho e muitas vezes mandava também.
Não faltava uma boa música e o sanfoneiro
que animava a festa e embalava os amores.
Nas quadras de esportes, havia arquibancadas onde as famílias se acomodavam para
assistir a tão esperada quadrilha. Todos paravam
para assistir.
Eram meses de ensaio, escolha de pares,
noivos, padre, pais dos noivos etc. E tudo isso era
motivo de muitas gargalhadas e alegria. Os
professores de Educação Física ensaiavam e
animavam. E as roupas? Quanto mais caipira,
melhor.
I.E. Presidente Kennedy

Os meninos: calça pula brejo (na canela), com
remendos, camisa xadrez, chapéu de palha, palha nos
bolsos, botina e não podia faltar o bigode, barba e
sobrancelhas pintadas de lápis preto ou carvão.
As meninas: mesmo caipiras, sempre com
muito charme! Vestido orido, com laços na cintura,
meia colorida, bota ou tênis, cabelos com tranças e
tas de cetim e chapéu de palha. A maquiagem com
sombras mais fortes, maçãs do rosto mais marcadas
com rouge, com umas pintinhas de lápis, batom
vermelho e um pouco de ousadia!
O professor chamava a quadrilha, a música
começava e todos se divertiam com as palhaçadas e
alegria.

Parece que estamos ouvindo o professor
cantar e a gente embalar nas memórias. Bons
tempos!
Hoje, somos adultos, mães, pais, avós, avôs e
devemos agradecer por ter o privilégio de viver esse
tempo, de hoje poder passar isso para nossa geração e
dizer que tudo que aprendemos na escola contribuiu
para o que somos hoje. Muitos amigos se foram,
muitos não vemos com tanta frequência, mas o
tempo vivido e amor que existe entre nós é para
sempre.
Gratidão pelos amigos, professores,
funcionários, voluntários que participaram com a
gente dessa história!!

Olha o passeio na cidade...
preparar para os cumprimentos...
Balancê...olha a cobra, já passou....
olha chuva, é mentira...
e vamos preparar para o grande túnel ....

A tradicional quadrilha das festas juninas do Kennedy

I.E. Presidente Kennedy

55

Recordar é Viver!
Wagner Sanches
Parte importante da história de Americana, o Instituto Presidente Kennedy era a maior referência
toda a região pela excelência no ensino. O instituto recebia alunos de outras cidades - após um processo
seletivo - e era famoso pelo rigor e exigência. A escola marcou as décadas de 60 e 70 não só pelos grandes
eventos, mas principalmente pela integração, amizade e companheirismo dos alunos, professores e
colaboradores. Feiras de teatro, de ciências, passeios, des les, os famosos jogos de maio e muito mais. O
Kennedy transbordava vida, dedicação e alegria. No baú da saudade, momentos que marcaram (pra sempre!)
a vida de que teve o privilégio de circular pelos corredores do colégio!
1 - Em momento sorridente, Aparecida Paioli, diretora do
Instituto Presidente Kennedy
2 - Alegria dos estudantes! Fanny Olivieri, Cleonice Canineo,
Heloisa Sarmento, Gema Zanetini, Janet Mastrodi, Terezinha
Martinelli, o 'beberrão' Ayrton Ortolano e outros.
3 - José Roberto Felsk, Lula Bianco, João Barbudo Filho e
Guido Menegati .
4 - Time do basquete! Em pé estão Marton, Didi Barreto,
Bimbo Penachioni e Italinho Scuro. Agachados: Tony
Abrahão, Padulla e Mathias Romano de Ávila.

1

2
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5 - Déborah Jensen aos 13 anos recebendo da faixa do Concurso de Rainha e Princesas
do Grêmio 8 de Maio das mãos de José Góes. Ao fundo, a diretora Paioli. Ano de 1972.
6 - Excursões à São Paulo. Ao fundo,Celso Campari. Primeira leira, Sonia Maria
Sbrana, Telma Miriam Mesgrawis, Neusa Boldrim, Alice Hilbert, Divanilde Baldin,
a inspetora Gloria, Claudio Micheluci, Adelaide Laronga e uma pessoa não
identi cada. Segunda leira, da direita para a esquerda: Loreta Kalupniek, Helenil,
Sonia Maria Rondelli, Mary Camargo, Osni Martineli, Gloria Salvador, Claudio
Marangoni, Ilona Rituns, Maria Angela Manzi, João Batista Biagioni e Lurdinha.
Agachados: Antonio Faé, Bencion, Bruno Feola, Neusa Fornazieiro, Antonio
Sacilotto e Jair Silva.
7 - Carlos Torina discursando ao lado da diretora Paioli.
8 - Fanfarra do Mestre Cau. Des le de 7 de Setembro de 1973. Na foto estão Donizeti
Bispo, omaz Chiarelli, Beto Marques e Sinezio Hortense, entre outros.
9 - Mariza Di Grazia Lourenço junto de seu pai no baile de formatura do Ginasial do
Kennedy em 1961.
5

6

8
7

9
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10

13

10 - Teatro do Kennedy. Omar Nascimbem , Carmen Arganti,
lha do professor Arganti, Vânia Maria Particelli e uma
pessoa não identi cada. Omar representava Dom Pedro II,
Carmen, a Princesa Leopoldina e Vânia, a Primeira Dama.
11 - Festa Junina 1971! Marta Scalisse caracterizada de menino
junto de Rosana Silva.
12 - Claudio Fernando Marangoni na Formatura de Ginásio no
Rio Branco. A madrinha é Ivette França.
13 - Neiva Marques Mareschi recebendo o diploma das mãos
da diretora Aparecida Paioli, do Terceiro Normal.
14 - Festa Junina no Kennedy no anos de 1965. Deborah Jensen,
Silvana Guiti, uma pessoa não identi cada e Lourdinha
Sacilotto. Ao fundo, Marcelino Tombi e a professora Alda
Galinari.
15 - Ano de 1970. Julia Biagioni, Silvania Dollo, Fatima
Carmezine Gizol , Cecilia Bonin e outras
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Baú da Saudade!
Wagner Sanches
Se recordar é viver, o #TBT traz mais momentos vibrantes e inesquecíveis com clicks do Instituto
Educacional Presidente Kennedy...

16

16 - Professoras e diretora do Curso Primário de 1962. Em pé da esquerda para direita: Profª Wilma Tombi, Fanny Oliveri, Iêda
Ponce e Eloisa Sarmento. Sentadas: Cida Franco Zoppi, Aracy, Evonilda Galassi e Maridalva Campana. 17 - Festa Junina! José
Mario Moraes e sua noiva. 18 - Na animação, Déborah e Anauate
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19

21

20

22

23
19 - O click de Lauri Rechinelli
20 - União, dedicação e animação nas festas juninas
21- O ano de 1966. A professora com os alunos
22 - No piquenique, as professoras Rene George e Leni Boer
23 - Toninho Paciulli, Nivaldo Santa Rosa, Júlio Malosso e
Gustavo Franco
24 - Fatima Boscaro e Nilva Gobbo, na formatura da 8ª série
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25

26

27

28

29

30

25 - Pedro Geronimo recebendo das mãos da profª. Dona
Linda, o diploma da antiga quarta série.
26 - Reencontro dos alunos de 1979: Janete Santarosa Porteiro,
Maria Luiza Pisoni Bellucci, Neusa Beraldo Navarro, Márcia e
Marisa Bazzanelli.
27 - Luiz Antonio Campana, Alexandre Godoy, Waldemar
Luchiari Jr, Sanderson Porteiro e Fernando Lolato.
28 - Coxinha Bicalho e José Odécio de Camargo.
29 - Documento! Participativa, Vera Lucia Gonçalves na
carteirinha do Grêmio '8 de Maio'.
30 - Destaque! Com o título "Reencontro, emoção e festa",
coluna social Eclética, do então colunista Wagner Sanches,
registrando mais um encontro dos alunos do Kennedy.

I.E. Presidente Kennedy
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Celeiro de talentos
Na política, ex-alunos se tornaram prefeitos e construíram parte da
história de Americana
Em todas as áreas de atuação pro ssional é
possível encontrar um ex-aluno do Instituto
Educacional Presidente Kennedy que se destaca. Por
todas as qualidades da escola e do ensino, é fácil
surgir, em conversas com ex-professores e ex-alunos,
nomes que ganharam destaque nas mais diversas
pro ssões.
Na política não foi diferente e, não por
coincidência, na história recente de Americana,
cinco prefeitos da cidade passaram pelas salas de
aula do Kennedy: o atual prefeito, Francisco Sardelli,
Omar Najar (2015-2016 e 2017-2020), Erich Hetzl
Júnior (2005-2008), Frederico Polo Muller (19931996) e Ralph Biasi (1973- 1977). Atualmente, a
cidade conta com um deputado federal em exercício,
Vanderlei Macris (veja mais na página 29) e um
deputado estadual também no exercício do
mandato, Cauê Macris. Cauê foi presidente da
Assembleia Legislativa do Estado por dois mandatos
e ocupa agora o posto de secretário da Casa Civil do
Governo do Estado de São Paulo.
Ralph Biasi conquistou o que talvez seja o
mais alto cargo político ocupado por um
americanense ao ser ministro de Estado.
Atual prefeito de Americana, Sardelli
destacou a qualidade do ensino no Kennedy. “O
Kennedy era um colégio de excelência e que sempre exigiu
o máximo de seus alunos. Oferecia um ensino de altíssima
qualidade, com feiras de ciências, oﬁcinas teatrais e
atividades esportivas envolvendo toda a comunidade
escolar. Me orgulho em dizer que tive a oportunidade de
estudar no saudoso Kennedy, responsável pela formação
de grandes proﬁssionais que constroem a história de
Americana”, a rmou.
Omar Najar classi cou o período que passou
pelo Kennedy como um dos melhores de sua vida
escolar. “Só tenho boas lembranças. Tínhamos
professores que se empenhavam, que procuravam
saber as di culdades dos alunos e se esforçavam para
ajudá-los”, lembrou.

I.E. Presidente Kennedy

Erich Hetzl Júnior a rmou que teve uma
passagem rápida pelo Kennedy, onde cursou os três
anos de Cientí co. “Passei por um período de adaptação
porque antes estudei no Vocacional, que tinha um modelo
totalmente diferente. O que deixou de lembrança foi as
grandes amizades que ﬁz. Tenho muita saudade ainda de
alguns professores que tive no Cientíﬁco, como o professor
Wilson Camargo, professor Argandi Dimenico, Rosanio
Braga, Celso Favareto, entre outros que me marcaram
muito”, lembrou.
Respeitado médico cirurgião, Frederico é o
primogênito do casal João “Joanico” Muller
Sobrinho e Wanda Polo Muller, irmão de Regina e
Fátima, pai de dois lhos (Frederico e Raquel) e
quatro netos. É viúvo de Noêmia Fernandes Muller,
lha do renomado cientista social Florestan
Fernandes.
Cursou o ginásio no Colégio Estadual e
Escola Normal de Americana (nomenclatura que,
também, precedeu o Instituto de Educação
Presidente Kennedy) e marcou época como um
brilhante aluno não só aqui, como na Faculdade de
Medicina da USP.
Frederico diz que “Tudo que sei, quem sou e
tudo que realizei em minha vida são frutos dos
ensinamentos de meus pais e de meus professores”.
Além disso, lembra com saudades dos seus
professores e professoras.
Em 1992, foi eleito o Prefeito de Americana e
sua gestão é lembrada até hoje por sua retidão e
austeridade.

O MINISTRO
Ralph Biasi foi aluno destacado do período
áureo do Instituto de Educação Presidente Kennedy.
Estudou por sete anos na escola, formando-se no
ginásio e posteriormente, no curso cientí co.
É lembrado por colegas e professores como
um aluno que, invariavelmente, ertava com a
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“média 10”, desde os primeiros anos. Formado no
curso cientí co, foi aprovado com distinção no
curso de Engenharia Civil na Universidade Federal
de São Carlos, onde se formou em 1970.
Nasceu em Americana, em 11 de outubro de
1947, vindo a falecer na cidade de São Paulo, em 5 de
agosto de 2017, devido a problemas de saúde que o
zeram se afastar da vida pública por mais de 20
anos.
Além de se destacar como estudante, Ralph
foi, talvez, o americanense que mais se destacou na
vida pública nacional. Teve uma carreira meteórica,

sendo eleito prefeito de Americana com apenas 25
anos de idade. Foi ainda deputado federal (1983 a
1991), secretário estadual de Ciência e Tecnologia,
no governo de Orestes Quércia, e ministro da
Ciência e Tecnologia, no governo de José Sarney.
Em tempos de poucas liberdades
democráticas, ainda jovem, o emedebista se mostrou
um hábil político, com um diálogo franco com o
Governo do Estado, sob comando de Paulo Egídio
Martins, da Arena, o que ajudou a trazer muitas
conquistas para a cidade de Americana.

Feira de Ciências

BerettaRossi
Rua Humberto Materazzo, 2443
Distrito industrial - Santa Bárbara d’Oeste -SP

“O Kennedy foi um dos momentos
mais importantes da minha vida”
Deputado federal no seu quarto mandato, Vanderlei Macris fala sobre a
importância da sua formação educacional, com passagem no Colégio
Presidente Kennedy, para construção da sua vida pública
Deputado com larga experiência na política
estadual e nacional, Vanderlei Macris participou
ativamente de momentos decisivos da história
política recente. Seja como situação ou oposição,
teve destaque pelos seus posicionamentos.
Aos 71 anos de idade, nascido em Americana,
foi um dos estudantes do saudoso Colégio Kennedy
em Americana a conquistar destaque na sua área de
atuação.
O parlamentar galgou degraus importantes
representando Americana e região. Foi o terceiro
nome mais importante do Estado como presidente
da Assembleia Legislativa de São Paulo, no biênio
1999/2000, responsável pela criação do Índice
Paulista de Responsabilidade Social (IPRS),
referência no planejamento de políticas públicas.
Na Câmara Federal, foi autor e participou
ativamente de Comissões Parlamentares de
Inquérito, as CPI's, como a CPI do Apagão Aéreo, do
Cachoeira, e a mais recente, do BNDES, que pediu
indiciamento de 53 nomes ao Ministério Público.
Lutou pela Lei Ficha Limpa e foi um dos
poucos a votar em 2021 pela manutenção da lei.
Defendeu o voto aberto para a perda de mandato, e
assinou a favor das emendas anti-privilégios para
políticos, juízes e promotores.
Em entrevista concedida em seu escritório,
Vanderlei Macris fala sobre a in uência da formação
escolar para sua carreira, sendo um dos poucos
deputados a ter alcançado a reeleição no Parlamento
Federal.
Qual a importância do Kennedy na sua história?
Foi um dos momentos mais importantes da
minha vida. O que vivemos naquele período foi uma
base essencial de formação. Acredito que toda a
minha vida política eu devo muito ao que aprendi na

escola. O Kennedy foi fundamental para que eu
enfrentasse os desa os apresentados.
Você possui uma lembrança especial daquele período?
Eu era integrante do Grêmio 8 de Maio, do
Kennedy. A gente realizava a luta política na escola,
eu era secretário. Então já havia ali uma inclinação
latente para a vida pública. Depois do grêmio, eu já
ingressei na central acadêmica da universidade, e
esse foi o início de tudo.
Nós representávamos os alunos na escola,
enfrentando a Paioli que era uma 'sargentona' (risos),
porém tínhamos os momentos de lazer, quando
organizávamos os bailinhos e festas nos nais de
semana. Era uma época muito gostosa.
A Aparecida Paioli é constantemente citada pelos exalunos. Como você avalia a sua gestão à frente do colégio?

Sob a gestão dela, Americana foi referência
no ensino naquele período, junto aos pro ssionais
altamente capacitados, ainda que 'casca grossa'
(risos). A Paioli liderou aquele momento em que a
cidade formou alunos altamente capacitados para
atuar nas mais diferentes áreas, seja empresarial,
política, cultural, educacional e tantas outras.
Com 50 anos de uma vida pública de sucesso, você
acredita na inﬂuência escolar nesta caminhada?
Com certeza. Os princípios que aprendemos
guiam nossos passos. Por isso a importância de um
ensino público de qualidade, como era naquele
período, essa é uma das minhas bandeiras, foi assim
que lutei pela Fatec, faculdade gratuita da nossa
cidade. Sempre busco dividir meu mandato em duas
vertentes, a representação nos municípios e a
atuação em Brasília. Não adianta trazer uma verba
para cidade, e não dar representação ao meu eleitor
em Brasília. Assim tenho pautado meus mandatos,
votando com coerência e seriedade os assuntos
importantes do país. E a base que eu tive nos estudos
formaram esses valores.

66

I.E. Presidente Kennedy

Omar Najar
Empresário e ex-prefeito de Americana, também estudou no Kennedy
Omar é lho de um imigrante sírio que
chegou em Americana na década de 1930. Tal qual
seu pai, Abdo Najar, Omar é empresário bemsucedido e ex-prefeito de Americana. Empresário da
indústria têxtil, é também proprietário de outras
empresas de porte nos setores agrícola, imobiliário e
jazida de águas minerais, no município e fora dele.
Estudou no Kennedy (então IEA), onde
cursou o ginásio. Passou pela escola na década de
1960. Dos tempos de escola, Omar lembra que,
embora dedicado aos estudos, nunca foi um
estudante disciplinado! “Volta e meia, eu era
chamado na diretoria porque havia 'aprontado'
alguma”, disse.

Conta que certa vez, ele e mais dois colegas
(coincidentemente, também lhos de outros exprefeitos) “mataram aula”, mas foram encontrados
pela diretora Aparecida Paioli! Tiveram que voltar
para a escola e foram colocados em uma sala, onde
ela abriu uma Bíblia para eles, mandou que eles
pegassem caderno e caneta e disse: ”Agora , copiem a
Bíblia até eu voltar”.
Como prefeito se caracterizou por uma
gestão com a austeridade de um empresário e com
um espírito obstinado na recuperação das contas da
prefeitura. Foi prefeito de 2015 a 2020.

Lembranças do
Kennedy

Chico Sardelli

Quando estudou no Kennedy?
Meados de 74, 75. Época boa!
Quais suas lembranças da escola?
Lembro com muita alegria da minha época
no Kennedy, foi uma escola muito importante para
os americanenses, até em função dos eventos
educativos promovidos à época, como as feiras de
ciências, as competições esportivas, as o cinas de
teatro envolvendo toda a comunidade escolar.
Qual o grande diferencial da escola?
O Kennedy era um colégio de excelência e
que sempre exigiu o máximo de seus alunos. Oferecia
um ensino de altíssima qualidade, a disciplina e o
comprometimento do corpo docente também eram
com certeza o ponto alto do Kennedy.
Qual a importância da escola para a cidade de
Americana?
Não tenho dúvida nenhuma de que o
Instituto de Educação Presidente Kennedy
transformou a história de Americana para melhor,
moldando o caráter de grandes pro ssionais que
atuam hoje na cidade, no estado de São Paulo e em
todo o país.
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Fotos & Lembranças
Momentos do Kennedy
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Patrimônio cultural preservado
Patrimônio Cultural de Americana
O prédio abriga hoje a Escola Estadual
Heitor Penteado e que abrigou o Instituto de
Educação Presidente Kennedy foi declarado
patrimônio cultural do Município de Americana
pela lei municipal 4.657, de 16 de junho de 2008, de
autoria dos vereadores Celso Zoppi e Jonas Santa
Rosa.
Muitas são as histórias que envolvem esse
prédio, inclusive aquela contada por Hércule
Giordano em um artigo publicado no Jornal O
Liberal – já mencionado nesta revista - que a rma
que a própria diretora, Aparecida Paioli, teria
desenhado a “planta” do imóvel.
A lei municipal declara patrimônio cultural
do Município de Americana o prédio escolar, a
atividade de ensino e todos os demais bens
compreendidos no terreno que abriga a Escola
Estadual Dr. Heitor Penteado, para ns de
tombamento e proíbe a instalação e reinstalação de
atividades no local que não sejam voltadas ao ensino
público e dá outras providências.
O prédio, que ca na Rua dos Professores, nº
40, no Centro da cidade, tem, por este documento
legal, o reconhecimento de seu valor histórico,
cultural e pedagógico para a cidade.
Com esse reconhecimento, ca proibida a
descaracterização, destruição e demolição, total ou
parcial, da escola e da universalidade de bens a ela
associados.
Qualquer obra e serviço a serem efetuados na
escola (restauração, reparação, alteração ou pintura)
deverá ter aprovação conjunta, referendada pelo
Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e
Cultural de Americana, da Unidade de
Desenvolvimento Físico-Urbanístico da Secretaria
Municipal de Planejamento e Controladoria e da
Unidade de Cultura da Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo que deverão também, em
conjunto, oferecer orientação técnica ao projeto e
acompanhar a execução da obra ou serviço.
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Quando os vereadores apresentaram o
projeto de lei – que foi aprovado pela Câmara e se
tornou lei municipal – destacaram a relevância do
prédio para o patrimônio cultural do município.
“Importante dizer que a propositura é
resultado da reivindicação de alunos, professores e
de inúmeros munícipes que mantêm ou já
mantiveram laços pessoais com aquele ambiente de
ensino, de ex-alunos e de pais de alunos que,
preocupados com o destino a ser dado ao prédio e ao
conjunto de bens a ele integrados, bem como à
atividade escolar nele desenvolvida, que estão
preocupados com a preservação daquele o
patrimônio cultural do município e, em especial, do
patrimônio voltado ao ensino público”, escreveram
os vereadores na justi cativa do projeto.
Na época, os vereadores a rmaram que pais
de alunos usaram a Tribuna Livre da Câmara para
demonstrar a preocupação com o destino que
poderia ser dado pelo Governo do Estado ao imóvel.
“A necessidade urgente de ações pela preservação é
evidenciada pela ações intentadas pelo Governo do
Estado e pela Secretaria Estadual da Educação, que
comanda o ensino público estadual no Município, de
desativar parte daquela tradicional unidade escolar, há
mais de 50 anos em funcionamento, e de entregar o prédio
a outra destinação, não voltada ao ensino público
regular”, completam na justi cativa.

Auditório do prédio
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Última Página
Divina Bertália - escritora e professora
Muito já se falou sobre a importância do
passado de uma sociedade para a compreensão do seu
presente e projeção do seu futuro. Identi co em
Americana o mais espetacular exemplo que conheço
sobre essa a rmativa.
Sou americanense há 33 anos e, mesmo antes
de conhecer a cidade, já sabia que Americana teve
uma instituição de ensino diferenciada: o Kennedy,
essa inesquecível escola, tão sábia e generosamente
recordada agora por seus ex-alunos!
Explico: residindo em Cuiabá, capital de
Mato Grosso, casei-me com um “americanense,
cariobense e ex-aluno do Kennedy”. Foi assim que o
Aluísio se apresentou, já despertando em mim um
grande desejo de conhecer Americana!
Casamo-nos em junho de 1988, no ano
seguinte eu já estava morando aqui e fui conhecendo
as histórias do Kennedy e me emocionando com elas!
É normal as pessoas se recordarem de suas
escolas, mormente as das primeiras fases de estudos.
Pessoalmente, tenho muitas boas lembranças do
Colégio Sagrado Coração de Jesus, de
Rondonópolis/MT, onde cursei o segundo grau, com
seus 70 anos de criação festejados recentemente.
A história do Kennedy, porém, é algo muito
diferenciado, os detalhes e as aprendizagens
reveladas pelos seus ex-alunos, ex-professores e exfuncionários, sempre com aquele olhar saudosista e
sorriso nos lábios, evidenciam que essa escola não é
apenas mais uma dentre tantas instituições de ensino
que deixaram saudades.
O Kennedy é mais, é único e atual, pois se faz
presente nos diversos segmentos pro ssionais e
familiares dos membros de sua comunidade, que
contribuíram com o desenvolvimento de Americana
e continuam atuando positivamente, participando
das decisões de suas respectivas áreas.
Tenho a felicidade de conviver com alguns de
seus ex-alunos e ex-professores e, confesso, é
emocionante demais! Os relatos são os mais
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variados, mas convergem na identi cação daquilo
que sintetiza a razão da existência de uma escola: ser
presença positiva nas vidas de seus alunos,
professores e funcionários, extrapolando os limites
do processo de aprendizagem didático-pedagógico.
E nessa importância, eternamente gravada na
alma e no coração daqueles que formavam a sua
comunidade, certamente há vários aspectos que
construíram a identidade de uma escola que foi e
continuará sendo um orgulho para Americana!
É mais que unânime a importância incisiva da
diretora Maria Aparecida Paioli, que dirigiu a
instituição por quase três décadas. Objetiva, direta,
pulso rme, sua gestão pautava-se na disciplina,
responsabilidade e respeito aos valores sociais. É raro
um ex-aluno que não tenha na memória uma “saiajusta” vivenciada com ela, em razão de algum deslize
comportamental (“Ai, que medo de ser chamado(a)
na diretoria!!!”).
É óbvio, porém, que o legado da Paioli é
muito mais que a imagem de uma diretora brava. Ela
foi visionária, valorizava o trabalho em equipe, soube
estruturar os diversos e insubstituíveis segmentos de
uma instituição, em especial o corpo docente. Seu
olhar de educadora fez-se presente também na
valorização dos eventos e iniciativas que estimulavam o talento, a arte, a criatividade, as práticas
esportivas e a unidade de todos em torno de um
projeto pedagógico de altíssima qualidade. Os alunos
se sentiam acolhidos naquele ambiente de tantas
lindas experiências compartilhadas, acolhimento
que se iniciava na entrada da escola, no contato com
os atendentes, inspetores e demais funcionários.
Se a gestão da Paiolli fazia sucesso e repercute
até os dias atuais, é claro que re ete, acima de tudo, o
resultado também do responsável, dedicado,
afetuoso e alegre trabalho de seus funcionários e
professores, lembrados carinhosamente por seu exalunos!
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Como professora e membro de uma
comunidade acadêmica, registro, aqui, os meus
aplausos e gratidão a todos que ajudaram a construir
a história do Kennedy!
Talvez vocês não consigam dimensionar o
quão valoroso e tocante é ver os seus testemunhos
rati carem a importância histórica de uma escola na
vida das crianças, jovens e adolescentes, alunos,
funcionários, professores e gestores, que guardam e
aplicam todo o aprendizado do Kennedy nos
encaminhamentos de suas vidas pessoais e também
de seus diversos grupos sociais.
Importância essa que se re etia em
Americana, uma cidade que também buscava
caminhos para o seu desenvolvimento econômico e
social. O Kennedy ajudou a formar a sociedade

americanense, com a valorização da arte, do esporte,
dos eventos cívicos e da união, formando os jovens
da época com os mais preciosos valores que devem
nortear a vida em sociedade.
Que o Kennedy continue inspirando toda
uma geração de privilegiados ex-membros de sua
comunidade e todas as pessoas que se disponham a
abrir seus corações para beberem da essência da vida,
por eles evidenciada de tangente forma: a
responsabilidade de ajudar a construir um presente
que faça a diferença no futuro!
C r e i a m - m e , S E R E X - A L U N O, E X F U N C I O N Á R I O E E X - P RO F E S S O R D O
KENNEDY, en m, SER KENNEDY não é pra
qualquer um! É uma benção!

Muitas festas

Passeios e excursões eram frequentes
no Kennedy

I.E. Presidente Kennedy

Muitos momentos de confraternização
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Assinaturas e Dedicatórias

Utilize este espaço para colher assinaturas e dedicatórias de seus antigos amigos
do Instituto de Educação Presidente Kennedy
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EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE
RESÍDUOS, FOCADA NA BUSCA DE MELHORES
MB ENGENHARIA
E MEIO AMBIENTE

SOLUÇÕES E NO RESPEITO AO MEIO AMBIENTE.

