
1 
 

https://colegioaeon.com.br/professores/ 
 

 
 
 13/07/2021 
 

Conheça alguns de nossos especialistas 

em aprovação! 
(Professores do Colégio AEON e AEON Vestibulares) 

 

Willian Saito 
Diretor Executivo 

Willian Saito, fundador e CEO do Grupo AEON Educacional. Empresário, administrador e 
Professor de Física com mais de duas décadas de experiência na área Educacional. Trabalhou 

nos principais cursinhos do país e atuou na direção geral de grande grupo educacional de 
projeção internacional. É autor de material didático do pré-vestibular, ensino médio e de 

concursos públicos. Empreendedor e apaixonado pela Educação. 

 

Alexandre Takata 
Diretor Pedagógico 

Alexandre Takata, há mais de 25 anos coordena e é diretor de cursinhos pré-vestibulares, sempre 
integrado nas novas tecnologias educacionais do mundo. Com suas atuações, aumentou a 
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quantidade de alunos aprovados em faculdades públicas em todos os locais que trabalhou. Super 
inteligente, proativo, dinâmico, com bons princípios, o professor Takata é o diretor pedagógico do 

grupo Aeon. 

 

Pimenta 
Professor de Física 

José Paschoal Pimenta, é professor há 40 anos nos cursinhos que mais aprovam em faculdades 
públicas no Brasil. Teve até chance de ser dublador e radialista, mas nunca deixou a sala de aula. 
Professor em convicção e amor, não abre a mão de lecionar, pois sua maior realização é ver que 

seus alunos aprendem Física de maneira correta e eficiente. 

 

Renata Esteves 
Professora de Filosofia 

Renata Esteves, é professora de filosofia e sociologia, mestre em filosofia com mais de dez anos 
de atuação,em pré vestibulares, lecionando nos melhores cursinhos de Santos e São Paulo, além 
de produzir materiais de filosofia e sociologia para vestibulares, video aulas para plataforma digital 

e conteúdo para vídeo aula no youtube. 

 

Spinga 
Professor de Biologia 

O professor Spinga fez licenciatura em Ciências Biológicas e mestrado em Genética e Evolução 
na UFSCAR. Começou a lecionar por volta de 1998 e ministra aulas no Grupo AEON desde 2010. 
Já trabalhou em inúmeros cursinhos e escolas no Estado de SP. Tem prazer em ser professor e, 

por conta disso, toda a sua experiência e dedicação estão em função dos alunos. 
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Diniz 
Professor de Geografia 

Amarildo Diniz, professor do Ensino Médio, curso pré-vestibular e concursos públicos, com 
graduação em Geografia na USP, autor de livros didáticos e sistemas de ensino. Preza por aulas 
com ciência em conexão com atualidades para os vestibulares e para a vida. Por ser uma ciência 
humana e social, a aula é discutida e dialogada com o intuito de fomentar o pensamento crítico e 

a compreensão mais aprofundada possível. 

 

Felipe Bertuzzo 
Professor de História 

Felipe Bertuzzo, formado em História pela USP, com ampla experiência em sala de aula e cursos 
pré vestibular. Faz parte da equipe Aeon desde 2011 e busca, em suas aulas, entender o mundo 

pela História. 

 

Lourenço Lentini 
Professor de História 

Lourenço Eduardo Lentini, professor de História pela USP e com experiência em pré-vestibular há 
mais de 30 anos. Faz parte da equipe Aeon desde 2011 e se empenha em conhecer cada aluno e 

colaborar para a superação desse momento desafiador que é o vestibular. 
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Guilherme de Paula (Bill) 
Professor de Inglês 

Guilherme de Paula, com Certificados de Proficiência de três Universidades estrangeiras, 
experiência de ensino no exterior e com experiência de 35 anos nos principais vestibulares. As 
aulas são focadas no uso da Língua Inglesa como instrumento de reflexão, conhecimento e de 

foco nas questões mais importantes e recorrentes dos diversos vestibulares. 

 

Bruno Novaes 
Professor de Química 

Bruno Novaes, professor de Química, formado na Universidade Federal do ABC (UFABC), atua 
em sala de aula há 10 anos, com a formação e aprovação de diversas turmas nos principais 

vestibulares do país. Acredita na importância do processo de troca, ensino e interesse em alguma 
área relacionada a química. 

 

Daniel Bernardo 
Professor de Português 

Daniel Bernardo, com licenciatura plena em Letras, duas pós-graduação Lato Sensu e Mestrado 
em Educação. Com quase 15 anos lecionando Língua Portuguesa em suas mais diversas frentes 

nos colégios de Santos e São Paulo, faz parte da equipe Aeon desde 2017. Tem domínio do 
conteúdo, clareza na explicação, com muita leveza e bom humor. 
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Carolina Massa 
Professor de Geografia 

Carolina Massa, com licenciatura em Geografia e especialização em Educação Ambiental e 
Tecnologia Aplicada à Sala de Aula. Tem experiência com o Ensino Fundamental II, Ensino 

Médio, curso preparatório para carreiras militares e pré-vestibulares. Com domínio em sistema 
apostilado e ensino construtivista. Durante as aulas o aluno é convidado a discutir, questionar e 
refletir sobre o conteúdo abordado e a relação com assuntos cotidianos, com foco nos principais 

vestibulares do Brasil e ENEM. 

 

Luciano Motizuki 
Professor de Matemática 

Luciano Motizuki, engenheiro eletrônico, matemático com especialização em novas tecnologias 
educacionais. Tem experiência no ensino médio e curso pré-vestibulares, com domínio no 

sistema apostilado e livros. Lecionou nos principais colégios e cursos pré-vestibulares de São 
Paulo. 

 

Maurício Hayashi (Mau) 
Professor de Química 

Maurício (Mau), professor de química e mestrando. Com experiência em cursos e colégios do 
estado de São Paulo e Minas Gerais e em plataformas online. Apaixonado por lecionar química. 
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Nathália Fernandes 
Professora de Física 

Nathália Fernandes, graduada em Física pela UFSC, atua como professora desde 2010. Com 
experiência em salas de aula do estado de Santa Catarina e Santos. Através do seu jeito 

comunicativo, compreende as dificuldades dos alunos e transmite, com clareza, os conteúdos e 
conceitos desafiadores da Física. 

 

Ronaldo Pilleggi 
Professor de Português 

Ronaldo Pileggi, professor de Literatura. Há mais de 20 anos nos tablados dos cursos pré-
vestibulares de São Paulo. Formado em Letras pela USP e autor de obras paradidáticas de 

orientação de leitura de obras literárias, além de ter produzido materiais didáticos preparatórios 
para os vestibulares. 

 

Thiago Sadao 
Professor de Biologia 

Thiago Sadao, graduado em Biologia Marinha na UNESP e licenciado na UCS. Com ampla 
experiência em pré-vestibular, entende os desafios dos alunos para deixar a biologia leve e 

divertida. 
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Tiago Prado 
Professor de Geografia 

Tiago Prado, mestre pela Faculdade de Saúde Pública da USP, com ênfase em Ambiente, Saúde 
e Sustentabilidade. Pós-graduado no Instituto de Energia e Ambiente da USP em Gestão 

Ambiental e Negócios no Setor Energético. Formado em Geografia (Bacharelado e Licenciatura) 
pela USP. Experiência em grandes cursinhos (mais de 10 anos) trabalhando Geografia e 

Atualidades. 

 

Thaif Gomes 
Professor de Biologia 

Thaif Gomes, formado na UFABC, atua na Educação há mais de 10 anos, sendo professor de 
Química para Ensino Médio e Pré Vestibular em cursos presenciais em SP, como Poliedro e 

AEON Vestibulares. Também atuou por anos como Coordenador Pedagógico na cidade de São 
Paulo. Com descontração na medida certa, conteúdos aprofundados e bem explicados, suas 

aulas são diferenciadas e adoradas. 

 

Valmir Mendes 
Professor de História 

Valmir Mendes, formado em História, mestrado pela PUC (História Social). Leciona há 
aproximadamente 22 anos, disciplinas de História, Geografia e Sociologia. Trabalhou em colégios 

renomados de São Paulo como: Colégio São Luís, Colégio São Camilo, Colégio Metodista. 
Professor do ensino superior há aproximadamente 15 anos, ministrando aulas para a graduação 

em cursos como: História, Geografia, Jornalismo e Serviço Social. 
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Eduardo Araújo 
Professor de Português 

Eduardo Araújo, professor de Gramática, Redação, Retórica, Argumentação e Linguagem 
Jurídica. Atua em cursos pré-vestibular há 22 anos. Tem doutorado, pela USP, em Estudos 
Comparados de Literatura Brasileira, Portuguesa e Africana. E pós-doutorado em Estudos 

Culturais pela UFRJ e em Direção e Roteiro, pela ELCV-Santo André. É colaborador em revista e 
colunista no site SoulArt.org. 

 

Guido Luiz 
Professor de Português 

Há 31 anos lecionando gramática e redação, exerceu a coordenação de redação em cursos pré-
vestibulares de São Paulo. Com sua larga experiência, o Professor Guido Luiz, em suas aulas, 

transmite aos alunos o que eles precisam estudar para obter sucesso nas provas de Língua 
Portuguesa dos principais vestibulares do país. 

 

Ingrid Seidel 
Professora e Psicóloga 

Psicóloga, especializada em inclusão social, arteterapia e ludoterapia. Atua na área clínica como 
psicóloga analítica junguiana. No Colégio e Curso AEON atua como como psicóloga escolar 
desde janeiro de 2020. Realiza a parte pedagógica e emocional. Em conjunto com a Aeon 

idealizou testes diagnósticos que são utilizados para elaborar os planos de estudos, baseados na 
personalidade e preferências pessoais dos alunos, aumentando, assim, o rendimento e interesse 

na hora de estudar. Além, da aplicação do melhor dos testes vocacionais, com o mínimo de 4 
encontros, para ser certeiro em relação ao curso superior. 


