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Editorial 
ACONTECIMENTOS | 28 DE MARÇO DE 2016 | DEIXE UM COMENTÁRIO 

Um novo tempo se inicia na FITO – Fundação Instituto Tecnológico de Osasco e com ele novas possibilidades e muitas novidades. 

A mais recente, é que a partir de agora, você conta com mais um canal de informação na escola: o Se Liga Na FITO, informativo 

digital que trará a cada dois meses reportagens, entrevistas, textos, fotos, entre outros, sobre a rotina escolar aqui na FITO e agreguem 

novas ideias e informações. 

Um espaço voltado à participação de toda comunidade escolar, promovendo maior interação entre pais, alunos, professores, 

familiares e funcionários da instituição, aproximando ainda mais a família da rotina escolar de seus filhos e da própria escola. 

A FITO desenvolve ao longo do ano escolar muitas atividades, estimula a produção educacional, cultural e tecnológica e diariamente 

muitas coisas acontecem em nossas unidades educacionais: FITO Zona Sul, FITO Zona Norte e Conservatório Musical Villa-Lobos 

que também serão divulgadas neste novo espaço. 

Contamos mais uma vez com todos e aguardamos sua contribuição para as próximas edições. 

A Gente Se Encontra Na FITO! 

Rubens Gonçalves de Aniz  

Presidente 
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Fale com a gente! 

Ao final de cada texto você vai encontrar um espaço reservado para comentários e contribuições. Você também poderá enviar 

arquivos mais extensos, como textos, imagens e fotografias para o e-mail comunicacao@to.br, aos cuidados de Vilmary Macedo, 

jornalista responsável. 

 



 SeLigaNaFITO! – Informativo digital da Fundação Instituto Tecnológico de Osasco 

  

Gente nova – Tudo novo, de novo 
ACONTECIMENTOS | 16 DE MARÇO DE 2016 | DEIXE UM COMENTÁRIO 

Nada jamais continua, tudo vai recomeçar, já dizia Mário Quintana. Em alguns momentos da vida é preciso começar de novo e 

algumas dessas mudanças podem estar relacionada a troca de escola, seja por motivo de mudança para outros bairros ou cidades, 

seja por terem passado para uma série que não faz parte da grade curricular da escola em que estava, pela insatisfação dos pais ou 

do próprio estudante, ou não.  

Muitas vezes, essas mudanças contrariam o aluno que fica inseguro com o novo ambiente e a perda do contato social com o grupo 

ao qual estava acostumado, a novos professores, metodologia da nova escola, horários e muitas outras situações. 

O mais importante é acompanhar o jovem de perto e aproveitar o que a nova realidade pode oferecer de melhor. Nesse ano a FITO 

– Fundação Instituto Tecnológico de Osasco recebeu muitos novos alunos, entre eles estão João Lucas, Juliana, Paulo Gabriel, 

Matheus Henrique, Heberrth e Rafael. Em comum, todos têm como objetivo estudar em uma escola que ofereça ensino de excelente 

qualidade e abra as portas para uma carreira promissora. 

Acompanhe o depoimento de cada um: 

“O que chamou minha atenção é que muitas pessoas disseram que o curso técnico é muito forte, um dos melhores. Resolvemos 

conhecer e que impressionado com os materiais e equipamentos de ponta utilizados aqui. O espaço físico e as pessoas fazem toda 

diferença. Além do programa FITO ATIVA, algo que não encontrei em nenhum outro lugar. Agora meu foco está na Olimpíada de 

Astronomia e começar a me preparar para o futuro”. 
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João Lucas Vital de Oliveira, 14 anos, 1º Ano EM – Edificações. 

“Vim para FITO pois meu irmão e minha mãe já estudaram aqui e sempre disseram que é muito bom. Estava em uma escola menor 

e a estrutura oferecida aqui chamou minha atenção. Quando vim pensei em estudar Química, mas não formou uma turma, então 

optei por Informática. Agora estou encantada com esse curso, sem contar que o mestre Kao (Kao Yung Ming, prof.º de Linguagem 

e Lógica de Programação) é demais!  

Pesquisei muito antes de vir para cá, mas me apaixonei pela FITO. Já me inscrevi nas Olimpíadas de Astronomia e Química. Espero 

a partir daqui dar passos ao encontro de uma carreira brilhante e me tornar uma ótima profissional”. 
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Juliana Siqueira, 14 anos, 1º Ano EM – Informática. 

 

João Lucas e Juliana Siqueira 
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“Minha expectativa é encontrar, ao longo dos anos, ensino forte e de alta qualidade. Me sinto muito à vontade aqui e espero me 

preparar muito bem para o vestibular. Embora ainda não saiba a profissão que irei escolher, sinto que estarei preparado. 

O que me chamou atenção no pouco tempo que estudo aqui é como os alunos são unidos”. 

Paulo Gabriel Martins Moura, 16 anos – 2º Ano EM – Básico. 

“No início, não achei que a escolha da minha mãe fosse a melhor, mas com o passar do tempo percebi que é uma ótima escola. 

Gosto da forma como os professores ensinam aqui, de um jeito divertido. Faz com que a gente aprenda mais rápido. Estou pensando 

em ser programador, já estou até no curso no FITO ATIVA. Vamos ver, mas até lá vou estudar para ser alguém na vida e estar aqui 

vai me ajudar”. 
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Matheus Henrique Zara Silva, 12 anos – 6º Ano EF

 

Matheus Henrique e Paulo Gabriel 
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“Onde eu estudava os professores faltavam muito, daí meus pais resolveram me matricular na FITO por causa da localização e do 

nome forte no ensino. Tenho como meta me adaptar e conseguir realizar coisas boas através do estudo. 

Também já me inscrevi no Futsal e no Handebol do FITO ATIVA para interagir mais e não ficar entediado em casa. Por enquanto 

tudo está às mil maravilhas!” 

Heberrth Pereira da Silva, 14 anos – 1º Ano EM – Básico 

“Meu objetivo sempre foi estudar em um curso técnico pois quero me formar em Mecatrônica, por isso, resolvemos que eu iria 

estudar na FITO, além dela ficar próxima de casa. Estou gostando muito do curso e dos professores. Outras coisas de que gosto 

muito aqui são os laboratórios e os armários”.  
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Rafael Nalon Soares, 15 anos – 1º Ano EM – Eletrônica

 

Heberrth Pereira e Rafael Nalon 
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Na FITO as Olimpíadas já começaram 
ACONTECIMENTOS | 16 DE MARÇO DE 2016 | DEIXE UM COMENTÁRIO 

Em ano olímpico, alunos e professores da FITO – Fundação Instituto Tecnológico de Osasco já estão se movimentando e vão em 

busca de suas medalhas olímpicas. 

Não que parado movimente, exercite sua mente. Nossos técnicos estão a postos, esperando por você. Como prêmio, além dos o 

ciais, os participantes receberão maior aprofundamento nas disciplinas e prazer nas descobertas de novos temas e conquistas. 

 

Alunos participantes da OBA 2014 
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Alunos participantes da Olimpíada de História 2015 Participe das 

Olimpíadas Estudantis 2016: Matemática, Astronomia, Química, História e Física. 
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Serviço: 

 37ª Olimpíada Brasileira de 
Matemática Inscrições: até 31 de maio de 2016 

Olimpíada Brasileira de 

Física  
Inscrições: até 16 de maio 

de 2016 

8ª Olimpíada Nacional em História do Brasil  
Inscrições: até 29 de abril de 2016 ou até que o limite de inscrições seja atingido. 

Olímpiada Brasileira de Química  
Inscrições: até 30 de julho de 2016 
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19ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) Inscrições: 
prorrogadas até 31 de março de 2016 
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FITO ATIVA movimenta alunos 
ACONTECIMENTOS | 16 DE MARÇO DE 2016 | DEIXE UM COMENTÁRIO 

O Programa FITO ATIVA está de volta e com ele a animação de alunos, pais e professores. A escola está ainda mais movimentada 

e colorida. 

O programa de esporte e cultura oferece atividade nas modalidades: Judô, Futsal, Vôlei, Basquete, Handebol, Esportes Coletivos, 

Kung Fu, Teatro, Circo-Dança, Coral, Ginástica Rítmica e Xadrez. Além de Estúdio de Comunicação e Robótica. 

As aulas de 2016 tiveram início em 29 de fevereiro e as inscrições continuam abertas.
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FITO adota novo material didático 
ACONTECIMENTOS | 16 DE MARÇO DE 2016 | DEIXE UM COMENTÁRIO 

 

Uma das grandes conquistas que alunos, professores e pais tiveram em 2016 foi a mudança do material didático. A partir de agora, 

todos os alunos da FITO – Fundação Instituto Tecnológico de Osasco, do Ensino Fundamental ao Ensino Médio Técnico utilizam 

o sistema de ensino Moderna Compartilha – Editora Moderna. 
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A FITO vê o aluno de hoje como protagonista, capaz de gerir sua própria rotina escolar, para isso foram escolhidos conteúdos 

digitais e impressos integrados ao sistema pedagógico de ensino de forma a ampliar as oportunidades de aprendizagem do aluno. 

Para a Coordenadora Pedagógica (EM – Manhã) Silvia Regina de Oliveira o novo material oferece excelente qualidade. “Optamos 

pelo Compartilha pela oferta de excelente conteúdo programático. Para o professor do Ensino Médio estar em contato com os livros 

ao longo do ano letivo facilita a revisão de conteúdos já estudados. O que não era possível com as apostilas”, afirma. 

De acordo com a equipe pedagógica uma das maiores preocupações estava na atualização dos conteúdos que já estavam ficando 

defasados em relação ao mercado educacional. “A preocupação com a qualidade do ensino que proporcionamos é essencial para os 

alunos que esperam e têm o direito de atingir seus objetivos com excelência”, completa Silvia.  
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O aluno FITO agora têm acesso, além dos livros impressos ao conteúdo digital, links, material multimídia, atividades e leituras para 

ampliar o conteúdo dado em sala de aula, buscando aprimorar nos estudantes habilidades como criatividade, autonomia, 

colaboração, trabalho em equipe e flexibilidade. 

Os professores também já falam na melhoria da qualidade. Apontam o aumento na quantidade de exercícios e textos 

complementares, maior definição nas imagens, entre outras. “Os temas são abordados em uma sequência mais clara e de fácil 

entendimento para os alunos. Notei, ainda, que na disciplina em que atuo utilizam textos com autores renomados e as imagens e 

mapas apresentam visual mais claro e objetivo”, comenta o professor de Geografia Rogério Antônio. 
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A professora de Matemática e coordenadora da área de Exatas Terezinha Neme Spirandio também concorda e diz que “a proposta 

é muito melhor. Temos que aguardar para ver como as coisas se desenrolam, mas antes o professor estava sempre 

complementando. E ainda temos a plataforma que será de grande ajuda”. 

 

Os pais também ficaram satisfeitos com a troca e estão conhecendo junto com os filhos o novo material. “Para acompanharmos em 

casa achei mais prático com o livro e mais dinâmico com o conteúdo digital. Percebi o interesse dele aumentar na hora da lição de 

casa”, conta Viviane Silva, mãe de Lucas Silva, 4º ano, do EF1. 
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A mudança teve início com o encerramento do contrato do Sistema Ser. De acordo com o presidente da Fundação, professor Rubens 

Aniz as famílias ganharam duas vezes com a alteração. “Além da ótima qualidade pedagógica e acesso à tecnologia e plataformas 

digitais diversificadas os pais e responsáveis também tiveram redução de 15 a 25% nos valores dos materiais. No caso do Ensino 

Médio, os livros serão utilizados até o final do curso em que está matriculado”, afirmou. 

 

 

 

 

Clique Aqui 
 

 

https://youtu.be/36VmcPEeeBs?t=1

