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Quem sou eu ao comemorar os 75 anos do
Jardim de Infância Tia Lucy

Meu nome é Ana Lúcia de Araújo Pinto, tenho 48 anos e estou no Jardim de Infância Tia
Lucy há 8 anos.
Quando lá cheguei estava saindo de uma empresa, onde faltava pouco para completar 17
anos. Então meu espaço de trabalho era como extensão da minha casa.
No Jardim de Infância não está sendo diferente. Fui e sou bem recebida e acolhida por
todos. Espero encerrar minha carreira de trabalho nesse lugar.
Sou muito feliz no Jardim de Infância Tia Lucy!
Ana Lúcia

Quem sou eu ao comemorar os 75 anos do
Jardim de Infância Tia Lucy
Meu nome é Marcia Regina Milani Napolitano, tenho 58 anos e sou casada há 31. Desse
relacionamento nasceu a Camilla, que hoje tem 26 anos e me deu uma netinha linda chamada Sara.
Gosto de viajar, ir ao cinema e de ler.
Eu me formei em pedagogia pela faculdade PUCSP e trabalho como educadora desde l980.
Para me manter atualizada faço cursos, participo de encontros e leio livros sobre educação.
No decorrer da minha carreira, já trabalhei como professora na Educação Infantil e
Fundamental I. Fui assistente de coordenação do Fundamental II e Ensino Médio, coordenadora
pedagógica da Educação Infantil, em uma instituição de crianças carentes e por fim... assistente
de coordenação no Jardim de Infância Tia Lucy, do Esporte Clube Pinheiros.
Meu trabalho no Jardim de Infância iniciou em 2011. Fiquei muito feliz quando fui
contratada, pois é um lugar extremamente agradável, cercado pela natureza, árvores, pássaros,
em um ambiente acolhedor.
Aprendi muito nesses 9 anos e ainda estou aprendendo.
Gosto do que faço... do lugar onde estou.... das pessoas com quem trabalho. É muito
gratificante fazer parte da Equipe do Jardim de Infância Tia Lucy.

Marcia

Quem sou eu ao comemorar os 75 anos do
Jardim de Infância Tia Lucy
2020 um ano atípico, de muita reflexão e autoconhecimento.
Neste ano comemorarmos os 75 anos do Jardim de Infância Tia Lucy, fundado em 1945, como um sonho que
realmente se tornou realidade. Desses 75, estou aqui há quase 19 anos.
Mas quem sou eu? Como cheguei até aqui? O que eu fiz? O que eu faço?
Eu sou a Renata, Coordenadora Pedagógica do Jardim de Infância, trabalhando em total parceria com a
Regina e sempre buscando oferecer o melhor de nós para a equipe e, principalmente, para as crianças e suas famílias.
Tenho 59 anos, sou viúva, 2 filhos do primeiro casamento e uma neta de 4 anos, que enche a minha vida de alegria.
Sou formada em Pedagogia e também fiz Magistério. Tive uma experiência de um ano na Faculdade de Psicologia e
também prestei vestibular para Medicina, pois ainda estava em dúvida se seguiria minha vida como professora.
Hoje, não posso imaginar minha vida de outra maneira. Desde os 17 anos, quando ainda estava no Magistério,
comecei a trabalhar em escolas de Educação Infantil. Em 1980 fui contratada como professora da Escolinha
Maternal do SPFC e por lá fiquei durante 20 anos. Assim que me formei em Pedagogia, assumi a Coordenação
Pedagógica da escola. Lá pude ver meus filhos crescerem e a filosofia da escola era bem parecida com a que temos
aqui no nosso Jardim de Infância.
Desde os 4 anos de idade frequento o ECP, pois morava quase na frente do clube. O casamento me afastou
desse espaço, mas o destino estava traçado e anos depois voltei como Professora Substituta. Logo passei a ser
Assistente de Coordenação e quando a Regina assumiu a Direção, eu passei à Coordenação Pedagógica.
Eu já conhecia a Tia Lucy, pois minha irmã caçula estudou aqui. A Escolinha e o clube sempre fizeram parte
da minha vida. Tive a felicidade de conviver quase 10 anos com a Tia Lucy e criamos um vínculo muito forte. Aprendi
muito mais com ela, do que com todos os estudos que eu possa ter feito até então. Ela sempre foi uma visionária e
sabia exatamente o que as crianças precisam. Afeto e brincar!
A minha relação com a Regina foi se consolidando aos poucos e hoje somos parceiras de vida e de trabalho.
Procuro estar junto da equipe do Jardim de Infância, sempre em busca de novos conhecimentos; estar atenta às
necessidades de todos os professores, crianças e famílias. Aprendi a olhar a vida com outros olhos, a escutar o que
as crianças precisam e nos dizem, muitas vezes só com o olhar; a respeitar a individualidade de cada família e criança;
conheci a vida de professores, auxiliares, estagiárias e equipe de apoio.
É difícil escrever sobre a nossa segunda casa. Aqui é um lugar de afeto e tranquilidade; é onde me sinto
confortável, rodeada do melhor que podemos ter: natureza e crianças. A natureza nos ensina a cada dia como é o
ciclo da vida. Não podemos e não devemos apressar o tempo de amadurecimento, devemos respeitar a individualidade
e especificidades de cada plantinha, animal ou bichinho que encontramos no nosso caminho. Tudo tem uma razão para
estar onde está e do modo como está.
Neste ano, estamos tendo a oportunidade de ver a natureza se recuperando, e com esse isolamento as
relações familiares também estão se renovando. E nesse momento as crianças, com sua sabedoria e inocência, nos
mostram o caminho a trilhar. É com muito orgulho que, em meio desta pandemia, eu comemoro os 75 anos do Jardim
de Infância Tia Lucy, com a certeza de que as sementes que aqui plantamos darão bons frutos no futuro.
Renata

Quem sou eu ao comemorar os 75 anos do
Jardim de Infância Tia Lucy
Eu sou a Taís, tenho 27 anos, sou formada em Administração com ênfase em Gestão
da Qualidade.
A minha trajetória aqui no clube iniciou-se na sala dos veteranos, onde fiz lindas amizades
e conheci grandes protagonista da história do Clube Pinheiros. Após um ano e meio fui aprender
um pouco mais sobre as questões administrativas do Clube. Trabalhei no Departamento Cultural,
onde aderi uma visão macro sobre as possibilidades que o Clube tem. E foi tão incrível essa
experiência, que decidi que aqui seria o meu lugar, a minha segunda casa e o time do qual gostaria
de fazer parte.
Após alguns dias do fim do meu estágio no departamento, fui contemplada pelo Jardim de
Infância, onde tive a oportunidade de ser efetivada na administração.
Hoje sou a caçula da família Tia Lucy, com apenas quatro meses de casa. Fui acolhida com
muito amor e carinho por toda a equipe, principalmente pelas crianças, que alegram os meus dias.
Sou imensamente grata por fazer parte dessa família e da história do Jardim de Infância Tia
Lucy.
Como muito amor e carinho

Taís Dias

