Castelinho,

Centro Educacional
Macedo Silva
Parceria que deu mais que certo!

Quando iniciamos o
trabalho de criação
do Jardim Escola
Castelinho da Piraquara,
eu já dirigia o JEUC
há 6 anos e carregava
comigo o desejo da
t r a n s f o r m a ç ã o . Ti n h a
n o c o r a ç ã o q u e
s o m e n t e c o m a
educação conseguimos
transformar sonhos
em realidade, deﬁnir
objetivos e buscar
alcança-los, e plantamos
essa semente na
infância. Hoje, quando
olho para trás e vejo
que 25 anos se passaram
e tantas crianças por
nossas mãos receberam
carinho, amor, valores,
princípios e formação,
sinto que cada momento
vivido, valeu muito a pena.
Agradeço a todos os alunos
e responsáveis que
acreditaram em nosso
trabalho, a equipe que
torna possível essa
realização, e a minha
amiga irmã Valeria, que
divide comigo sonhos
e multiplica realizações.
Cristina Macedo
Fundadora e Diretora do CEMS

1992
Construção da Escola
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Após alguns anos
no mercado de
trabalho, sempre
carregando junto
comigo o desejo de
trabalhar com crianças
e acompanhar o
crescimento delas.
Uni-me a uma parceira,
que hoje considero
como irmã e juntas
construímos esse lindo
Castelo, que fez e
faz parte da vida
de muitas pessoas.
Graças a Deus, a
conﬁança dos pais,
carinho dos alunos
e a colaboração dos
nossos funcionários,
superamos momentos
difíceis e vivemos
muitos momentos de
alegria durante nossa
caminhada até aqui.
Sou grata por estar a
25 anos proporcionando
aos pequenos uma
educação para a vida.

Você sabia?
Cristina e Valeria tornaram-se
sócias na mesma noite em
que se conheceram.

1994
Comemoração
de Páscoa

1996
Início das Aulas
de Informática

Valeria Silva
Fundadora e Diretora do CEMS

1997
Primeira Turma
de Formandos

Proposta de Ensino

Conhecimento não é
apenas retransmitido,
mas reinventado e
reconstruído.

Projetos Desenvolvidos
Concursos de
Redação e Poesia
Torneio de Natação

Diferenciais

Revise nos 30
(revisões diárias)
Eventos Culturais

Hotelzinho

Olimpíada de Matemática

Ciranda da Leitura

Preparatório do 5º ano

Avaliação do Paerp

Teatro na Escola

Soletrando

Aulas Passeio

Plataforma Digital
de Aprendizagem

TCA - TestandoConhecimento
de Atualidades

1998
Início das
Aulas de Natação

2000
Inauguração da
Quadra

2002
Desﬁle Cívico

• Aulas de Natação
• Cozinha Experimental
• Horta
• Informática Educacional
• Quadra Poliesportiva
• Inglês

2005
Dia das Mães
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Para chegar aos 25 anos, o CEMS contou com o trabalho de muitos proﬁssionais competentes, dedicados
e que têm muito amor no coração para doar aos alunos. Nossa homenagem à equipe CEMS!

Professores do CEMS

Equipe unida em todos os momentos!
Campanhas Sociais
O CEMS sempre contribuiu para ajudar as pessoas menos favorecidas,
promovendo campanhas sociais que envolvem tanto os funcionários quanto os
pais e alunos da escola. Abaixo, algumas dessas iniciativas:
Doação de bolsas de estudo gratuitas dedicadas às crianças esforçadas e
que não possuem condições de pagar.
Realização de campanha para recolher latinhas de alumínio e vender a
postos de reciclagem com o objetivo de comprar alimentos e doar às famílias
carentes da comunidade.
Campanha para arrecadar alimentos não perecíveis e brinquedos em bom
estado na Semana da Criança.
Realização de campanha do agasalho.
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Hino do Castelinho
Castelinho da Piraquara,
Venho aqui, para estudar!
Com a minha Tia,
Quero aprender,
A lição do ABC.
Com a minha Tia,
Quero aprender,
Aprender, aprender,
A lição do ABC.

"Falar do Castelinho é sinônimo de nostalgia. Foram anos muito felizes, repletos de
amor, carinho e aprendizados. Éramos uma verdadeira família, e foi onde descobri o
valor da amizade - tenho amigos que lá ﬁz há 25 anos. Hoje sou professora por escolha
e amor. Sou fruto de uma semente que em mim plantaram, regaram e cuidaram.
Gratidão: essa é a melhor deﬁnição!"

Juliana Saisse | ex-aluna | Professora

"Sempre amei esse ambiente, sempre amei as pessoas que conheci, todos os colegas
que ﬁz, funcionários e professores. Mantenho as amizades dessa época com meus
colegas de turma até hoje. Sou grato a todos os ensinamentos que aprendi, tanto
acadêmicos quanto sociais, pois hoje eles são a base do que acredito e defendo."

Yuri Passos | ex-aluno | Advogado e Ativista

"Entrei nesta instituição em 1999, um pouco inexperiente, mas com muita vontade de aprender.
Neste lugar passei de moça a mulher. Aprendi muito, cresci como pessoa e como proﬁssional.
Fiz amigos verdadeiros que levo comigo até hoje. Meu coração guarda com muito carinho todo
o aprendizado e todas as amizades feitas aí. Muito obrigada Valeria e Cristina, pela
oportunidade de crescimento proﬁssional e agradeço também as sinceras amizades feitas
aí dentro. Um grande beijo caloroso."

Fabiane Marra | ex-professora
"Amo essa escola desde o momento em que as diretoras unidas a sua equipe, me abraçaram com
todo o seu carinho quando eu tinha apenas 4 anos. Sim, sou Castelinho desde pequena, assim
como minha primeira ﬁlha está sendo agora. O colégio possui uma essência, um amor por cada
aluno, uma união família-escola, raramente encontrada... Sou Castelinho a cada dia das mães,
a cada páscoa, a cada desﬁle cívico, a cada festa de ﬁnal de ano, e assim sempre serei.
Agradeço a cada professor(a) que passou pela minha vida, vocês se encontram na minha essência."

Cássia Rita | ex-aluna | Mãe da Aluna Ana Clara
"Não poderia deixar de prestar as minhas homenagens. Sou grata pois tenho a certeza que vocês,
diretoras do CEMS, ﬁzeram uma grande história proﬁssional, com dedicação e determinação em
prol de uma carreira com sucesso em minha vida. Quero que vocês saibam que sou muito feliz
por fazer parte destes 25 anos de amor e dom pela educação e jamais esquecerei tudo
que ﬁzeram por mim."

Patrícia Rozado | ex-professora | Mãe do Aluno Carlos Patrick
“Vesti honradamente a camisa do CEMS e dei o melhor de mim por mais de vinte anos
como professora de informática. Experimentei alguns momentos difíceis e outros muito
felizes, e com vocês, aprendi tudo que sei hoje. Tenho orgulho de dizer que ﬁz parte do
sucesso desse Castelo. Trago essa escola no coração e sou grata a todos que ﬁzeram
parte desta importante etapa da minha vida. Um grande abraço a todos!”

Cristina Sanchez | ex-professora

"Parabéns pelos 25 anos de
uma linda história e
muita dedicação!
Sou apaixonada e com
muito carinho coloco a minha
primeira ﬁlha na minha
primeira escola."

"Parabéns ao colégio,
início da nossa caminhada
foi com meu ﬁlho Guilherme,
hoje no ensino médio no
colégio Pedro II, Fabrício
em 2008 e Soﬁa nos dias de hoje.
Só tenho a agradecer!"

Rejane
Mãe da aluna Soﬁa.

Bruna Rodrigues
Ex-aluna.

"Parabéns pelos 25 anos de
dedicação e compromisso
com a educação de nossos
pequenos. Que a escola
continue a desenvolver
esse trabalho de qualidade."

"Parabéns ao
colégio por um
trabalho com
tanta dedicação."

Kamylla e Edmilson
Pais dos alunos Lukas e Sthefanny.

Vivianne e Julio
Pais dos alunos João e Pedro.

"Parabéns Castelinho,
minha segunda família.
Que venham mais anos,
amo vocês!"
Marcelly Ramos
Mãe da aluna Maria Eduarda.
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2018

Um ano de muita
comemoração e alegria.
O Centro Educacional Macedo Silva realizou
uma festa para comemorar os 25 anos.
Conﬁra alguns desses momentos:

Ex-alunos marcaram presença.

Nosso coral emocionou.
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Danças dos alunos.

A alegria contagiante tomou conta do lugar.

Cristina e Valeria.

Uma linda festa.

Funcionárias mais antigas.
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Você também faz parte dessa história!
Ao longo desses 25 anos,
nosso colégio deixou marcas
na vida de tantas famílias.
Durante essas décadas as
pessoas sempre foram nosso
maior patrimônio e conseguimos
com muita garra chegar
até aqui. Mais isso só
foi possível com a união dos
alunos e de toda equipe,
que sempre se empenharam para
realizar os nossos projetos.

Com você, a partir de
agora começamos
a trabalhar para
escrevermos juntos
a história dos
próximos 25 anos.

Centro Educacional Macedo Silva
Do Berçário ao 5º Ano
Rua Piraquara, 1222, Realengo
Telefones: (21) 3555-2192 | 3555-1035
(21) 98796-4800
Ouvidoria:

www.jecp.com.br
Email: contato@jecp.com.br
fb.com/castelinhodapiraquara

