
"Só é boa literatura quando

Para os alunos do ensino médio,  
os livros podem funcionar como 
uma válvula de escape, pois a 
leitura reduz o estresse, desenvolve 
a memória, ajuda na concentração e 
na escrita. 
 

Alunos do bilíngue cantam  
em inglês na missa de Páscoa

Durante as férias escolares, a estrutura física do CSA passou 
por modificações para adequar o espaço às necessidades do ano 
letivo de 2019.  Este ano os alunos permanecem mais tempo na 
escola em virtude da ampliação da carga horária, das atividades 
extracuriculares, do  programa  bilíngue e  do   programa de for-
mação  empreendedora.                                   

incomoda"

Giovanna Zanin, compartilhou uma frase do poema, Manifesto, de autoria de Kamani, 
do Slan do Grajaú. O poema falado teve mais de 16 milhões de visualizações. Disponível  
em https://youtu.be/rqI6A0Aqo.

ALERTA - Vício em games é igual ao em drogas

A reportagem das páginas centrais conta  a história de Carlos, menino 
de 10 anos, que em poucas semanas viciou-se em game. Relata ainda 
as dificuldades da família com a crise de abstinência. Os nomes são 
fictícios, para proteger a família, mas o drama é dolorosamente real. 

Pág. 3

Págs. 10 e 11

Págs. 6 e 7
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   Com muito prazer apresentamos aos 
nossos leitores, pais, alunos e educadores, o 
número 100 do Jornal Santos Anjos. Um jornal 
que é nosso, publica produções pedagógicas 
dos nossos alunos, eventos, realizações e con-
quistas que consolidam nossa trajetória nesse 
tempo precioso da vida escolar.
Todos os exemplares publicados estão 
registrados no arquivo do colégio e compõem o 
acervo da nossa biblioteca. 
A presente edição, a de número 100, registra 
em primeiro lugar o lema que inspira nossas 
ações no presente ano escolar:
Contagiar pelo bem!
Se o mundo é o espaço onde a vida segue a 
partir das escolhas que fazemos, o espaço 
escolar é privilegiado para as escolhas dos 
nossos educandos, abre infinitas portas para 
crescer, conviver e aprender a fazer o bem.
Precisamos também pensar que o tempo 
escolar mais importante é o presente, o 
presente da formação dos jovens e crianças 
em bases sólidas que os ajudem a fazer suas 
escolhas a partir de valores fundamentais.
No colégio, temos um ano de muito 
movimento, vida, aprendizado, envolvimento 
por conta de inovações, projetos, atividades 
extraclasse, celebrações e produções que 
aparecem em todos os setores, envolvendo  
desde os pequeninos da educação infantil até 

os jovens do ensino médio.
Um verdadeiro laboratório de cultura para 
a formação de uma nova geração, a geração 
Santos Anjos, onde todos, alunos, professores 
e funcionários caminham de mãos dadas 
em busca de um horizonte novo para nossas 
crianças e jovens.
Por isso, esta edição é também dedicada aos 
pais dos educandos, parceiros inseparáveis, 
com os olhos voltados para o momento 
presente, mas também para o futuro, na 
certeza de que uma formação sólida, calcada 
em valores, é fundamental para os novos 
tempos.
Somos seres a serviço do bem!
A nós, educadores, pais e professores, cabe-
nos uma atitude otimista, porque a educação 
aposta na esperança de que a semente de hoje 
frutifique amanhã.
Temos compromisso com o acerto e não com 
o erro, com o bem e não com o mal, com a 
justiça e não com a injustiça. 
O caminho do bem se revela com toda sua 
força espiritual mediante boas ações
 

Como nos diz o Papa Francisco: “Se o mal é 
contagioso, o bem também é. 

Deixemo-nos contagiar pelo bem”.
Adelina Dalmônico

S À Lizandra Carpes, Asses-
sora de Comunicação do Centro 
de Direitos Humanos de Joinville, 
pela palestra Políticas Públicas e 
Direitos Humanos para os alunos 
do 8°Ano do turno vespertino, no 
dia 2 de abril. A temática ligada à 
Campanha da Fraternidade 2019 
contribuiu para os estudos dos 
alunos. Em agradecimento,  um 
grupo de alunos entregou uma 
carta parabenizando-a e incenti-
vando-a  a continuar seu trabalho. 

S Aos alunos do Terceirão 
2018 que vieram no início deste 
ano, compartilhar suas experi-
ências de conquistar sua vaga na 
universidade, com os colegas do 
Terceirão 2019.                         

S  Ao escritor Valério Matos 
pela visita, conversa e contação de 
histórias para os alunos dos 2ºs 

anos matutino e vespertino, no 
dia 22 de abril.

  Janeiro 
       
     01- Ano Novo
       14 - Início das atividades na Secretaria

  Fevereiro 
        
       01 a 08 – Jornada Pedagógica
       07 – Reunião de pais da Educação Infantil e 1ºs anos do EF 1 
       08 – Reunião de pais do EF – 2º ao 6º ano EF 
       11 – Início das aulas

  Março 
        
       04 – Recesso escolar
       05 – Carnaval
       06 – Reunião de pais dos alunos do Terceirão
       09 – Aniversário de Joinville
       11 – Retorno das atividades da IAM
       12 – Reunião de pais dos alunos do EF 2 Matutino (7ºs, 8ºs e 9ºs) 
       13 – Reunião de pais dos alunos do EF 2 Vespertino (7ºs, 8º e 9º) e 1ª          
                série A e 2ª série B - EM
      13 – Início das atividades extracurriculares
      14 – Reunião de pais dos alunos do EM (1ªs e 2ªs séries)
      16 – Tarde de formação IAM
      26 – Prova de 2ª chamada

  Abril
       
      09 e 10 – Visitas Pró-Rim
      15 e 16 – Celebrações de Páscoa Educação Infantil, 1ºs e 2ºs anos EF 1
      16 – Prova de 2ª Chamada
      17 – Missas de Páscoa na Catedral às 8h30min e às 15h
       18 – Recesso
      19 – Paixão de Cristo
      21 – Páscoa
      21 – Tiradentes
      23 e 24 – Simulado EM
      23 – Dia Internacional do Livro
     23 e 24 – Feira de livros e troca-troca de livros usados
     30 – Show de Física para os 9ºs anos às 13h30min

  Maio
     
    01 – Dia do Trabalhador
    02 – Recanto Nazaré 6ºs anos Vespertino
    02 – Homenagem às Mães – 2º ao 5º ano Matutino
    03 – Homenagem às Mães – 2º ao 5º ano Vespertino
    06 - Homenagem às Mães – Infantis 04
    07 – Homenagem às Mães – Infantis 05
    07 – Prova de 2ª Chamada
    07 – DDF 9º ano A
    08 – DDF 8º ano D
    08 – Homenagem às Mães – 1ºs anos EF 1
    09 – Homenagem às Mães – Infantis 03
    09 – Olimpíada Brasileira de Física
    10 – Recanto Nazaré 7ºs anos Vespertino
    10 – Homenagem às Mães – Infantis 01 e 02    
    12 – Dia das Mães
    13 a 17 – Reavaliações
    16 – Aula de campo em Pomerode 1ºs anos EF I Vespertino
    17 – OBA
    20 – Início do 2º Trimestre
    21 – OBMEP
    21 – Aula de campo no Museu Oceanográfico de Piçarras 6ºs anos Mat.
    21 – Prova de 2ª Chamada
    22 – DDF 9º ano B
    23 - Aula de campo em Pomerode 1ºs anos EF I Matutino
    24 – DDF Terceirão
    27 – Conselhos de Classe EF 2 Matutino (8ºs e 9ºs anos)
    28 – Aula de campo Eco do Avencal 7ºs anos
    28 – DDF 9º ano C
     28 – Conselhos de Classe EF 2 Matutino (6ºs e 7ºs anos)
     29 – Conselhos de Classe EF 2 Vespertino
     29 – Aula de campo São Francisco do Sul 5ºs anos Matutino
     29 – DDF 1ª série B EM
     30 – Conselhos de Classe 1º ao 5º ano EF I Matutino
     31 – Conselhos de Classe 1º ao 5º ano EF I Vespertino

  Junho
    
   01 – Conselhos de Classe EM
   03 – Entrega de boletins EF 1 Matutino (2º ao 5º ano)
   04 – Entrega de boletins EF 1 Vespertino (2º e 3º ano)
   04 – Projeto Pense Primeiro – Terceirão
   04 – DDF 1ª série C – EM
   05 – DDF 1ª série A - EM
   05 – Atendimento Pedagógico EF 2 e EM
   06 – Aula de campo São Francisco do Sul 5ºs anos Vespertino
   06 – Entrega de boletins EF 1 Vespertino (4º e 5º ano)
   10 e 11 – Simulado EM
   11 – DDF 2ª série C
   11 – Prova de 2ª Chamada
   11- Entrega das avaliações para os 1ºs anos EF 1 Matutino
   12 – Simulado 9ºs anos
   12 – Entrega das avaliações para os 1ºs anos EF 1 Vespertino
   13 – Visita ao Zoológico de Pomerode 3ºs anos Matutino
   15 – Confraternização Junina
   18 – DDF 2ª série B
   18 – Projeto Pense Primeiro – Terceirão
   18 – Visita ao Rancho Alegre 2ºs anos Vespertino
   19 – Visita ao Rancho Alegre 2ºs anos Matutino
   20 – Corpus Christi
   21 – Recesso Escolar
   26 – DDF 2ª série A

  Julho
  02 – Prova de 2ª Chamada
   06 – Abertura da XLV Olimpíada do Colégio dos Santos Anjos e Escola     
             Aberta
   08 a 12 – XLV Olimpíada do Colégio dos Santos Anjos
   12 – Entrega das avaliações da Educação Infantil
   15 a 28 – Recesso Escolar
   29 – Reinício das aulas

Contagiar pelo bem!
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S Ao chefe de cozinha 
Elias Petry Junior que prepa-
rou, no dia 24 de abril, uma 
macarronada colorida para as 
turmas do  PAM 1 e 3, alunos 
e professoras participaram 
de todo o processo e apren-
deram a fazer o prato. A aula 
de culinária teve início com a 
escolha dos ingredientes para 
a massa. O chefe fez massas 
com três sabores: beterraba, 
cenoura e espinafre. Ao final, 
as crianças puderam degustar 
a saudável e deliciosa macar-
ronada colorida. 

Descanse na paz de Deus 
Irmã Robelia

                                                    

A Congregação das Irmãs da Divina Provi-
dência, com muito pesar, agradece à Irmã Ro-
bélia Schlickmam, pela dedicação aos  menos 
favorecidos ao longo de seus 60 anos de  vida 
consagrada, 40 dos quais para as crianças do 
Lar Abdon Batista. 

Em outubro Irmã Robélia completaria 
80 anos de vida. A comunidade das Irmãs se 
solidariza com toda a família. 

Seu lema de vida "Tudo posso Naquele que 
me conforta" -  Filipenses: 4,13 continuará 
vivo nos corações e ações das Irmãs. Descanse 
em paz Irmã, siga o seu caminho, como disse 
em sua última frase: "Deus vivo e Providente, 
louvor e gratidão. Tu vais a nossa frente mos-
trando a direção".

 
S  Ao Museu do Sambaqui pela concessão 

do Kit Didático Percurso, no período de 22 a 
26/04/2019,  para estudos sobre a vida do povo 
do Sambaqui na nossa região, com alunos dos 
6os anos nas dependências do colégio. Compos-
to por banners informativos e fichas didáticas, 
o kit tem também gaveteiros com materiais 
arqueológicos para exploração sensorial como 
ossos humanos e animais,diversas conchas pa-
ra explicar a alimentação humana no período e 
um esqueleto do corpo humano representando 
um sepultamento.
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Mais de 580 alunos fazem 
atividades extracurriculares

Mais de 580 alunos do Infantil 5 ao Ter-
ceirão se inscreveram para as atividades 
extracurriculares gratuitas e opcionais, 
no site da escola, no período de 7 a 11 de 
março. As aulas, ministradas no turno 
oposto, terão periodicidade semestral. A 
frequência e o uso do uniforme do CSA 
são obrigatórios.

A partir desse ano, cada aluno pode 
optar por uma das escolinhas gratuitas 
de futsal, voleibol, handebol, basquete, 
xadrez, ginástica rítmica-GRD, jazz e trei-

namento das equipes de basquete masculino 
e feminino. 

Interessados em transferência ou para 
vagas remanescentes devem procurar 
diretamente a coordenadora, a professora 
Alessandra Ziemer.

Para participar das aulas, o aluno  deve 
apresentar uma declaração de aptidão física 
para a prática esportiva. 

Além das escolinhas gratuitas, os alunos 
podem participar das opcionais de robótica 
e Inglês, com custo adicional. 

Minha família
Quero agradecer por serem uma 
família muito querida e muito le-
gal. Obrigado por estarem sempre 
ao meu lado nos momentos fáceis 
e difíceis. Muito obrigado.♥♥ 
Pedro Henrique, 5ºC

Fernanda Blau
Oi , você é a melhor professora 
que eu conheço. Beijos.
Mariana S. de Almeida, 6ºB
♥Querida professora, Você é a 
melhor. Todos te adoram. Beijos 
da turma do 6ºB♥
Maria Eduarda, 6ºB

Mabelle Cristina, 9ºB
Renato te ama e eu também! 
Obrigada por tudo?
Vitória Karolina, 9ºB

Eduardo T., 5ºA
Meu melhor amigo, que tanto 
gosto de brincar, você não imagina 
quanto espero ir de novo para sua 
casa. Abraços.
Gabriel H., 5ºA

Para uma amiga
Agradeço por sempre estar comi-
go, por iluminar meu dia quando 
tudo pareceu escuro. Todos somos 
estrelas e todas as estrelas vão 
para o mesmo lugar um dia. 
Ana Heerdt, 2ºA-EM

Gabriela S, 2ºA-EM
Mana, você é a melhor pessoa que 
eu já posso ter recebido obrigado 
por tudo. Te amo!
Bruno S., 5ºB

Bruno Giacomelli, 2ºEM
Mano, eu te amo muito. A mãe 
contou que quando eu era bebê 
você amava brincar comigo. O 
nosso amor vai durar para além 
do mundo. Beijos.
Isabela G.,  4ºC-EF

Gustavo P. Muzzy, 5ºD
Eu amo a marshmello e você 
também. Você é meu melhor amigo 
para sempre. Você é meu irmão de 
consideração.
Lucas R. Soares, 5ºD

Profª Janete
Você é uma professora MARAVI-
LHOSA!? Amamos muito você!?
Maria Eduarda e Fernanda, 8ºD

Marli
Vó, eu te amo muito e sempre vou 
te amar até o fim.♥
Raphaela, 6ºE

Luana, 4ºB-EF
Você é legal, divertida, muito 
bonita e gosto  muito de você como 
amiga porque é querida.
Andressa, 4ºB-EF

NATAÇÃO 
A nadadora joinvilense Letícia Fas-

sina Romão, 9ºB continua sua coleção 
de medalhas. 

Nos dias 12 a 14 de abril, no Troféu 
Armando Comicholi da Costa 2019, 
realizado pela FASC - Federação Aquá-
tica de Santa Catarina, no complexo 
aquático da Unisul, de Palhoça (SC) 
conquistou mais cinco medalhas: 

e 200m medley- OURO 
e 200m livre - PRATA
e 800m livre – PRATA 
e 100m borboleta - PRATA
e 100m livre — OURO

Entre as conquistas de Kauan 
Werlich, 2ºA, no xadrez, está a ter-
ceira colocação nos Jogos Escolares 
de Joinville em 2018. Posição que lhe 
classificou para os jogos escolares em 
Videira, na categoria SUB 16. Desde os 
6 anos, Kauan treina em casa jogando 
com o pai ou com o computador. 

X
A
D
R
E
Z

É obrigatório o uso do uniforme do 
CSA para frequentar as escolinhas 
extracurriculares.O  espaço já privilegiado de aprendiza-

gem do CSA está em constante modifica-
ção. Este ano, com a ampliação da carga 
horária que possibilitou a implantação 
do programa bilíngue, das aulas extra-
curriculares e do programa de formação 
empreendedora, foi preciso também fazer 
as adequações na estrutura física. 

Prioritariamente, as obras são efetiva-
das durante o período de férias escolares,  
enquanto os alunos recarregam as ener-
gias vivenciando a aprendizagem de mais 
um ano letivo. 

A troca de pisos de salas de aula,  ade-
quação das escadas para atender a normas 
de segurança, reestruturação, revitalização 
completa da quadra de esportes e a aquisi-
ção de materiais e equipamentos didáticos, 
esportivos e tecnológicos representaram 
boa parte dos investimentos. 

Neste ano de  2019, o Programa Bilín-
gue, em parceria com o Educate Bilingual 
Program do Grupo Santillana, certificará 
alunos e professores. As aulas diárias em 

inglês para os pequenos, da educação 
infantil ao ensino fundamental I (1º ao 
4ºano), são uma proposta de universaliza-
ção da educação. Estudos mostram que a 
aprendizagem de língua estrangeira nessa 
faixa etária é facilitada. 

Além de atender ao que preconiza o 
Projeto Político Pedagógico, a BNCC (Base 
Nacional Comum Curricular) e aos  valores 
e carisma das Irmãs da Divina Providência, 
o novo programa se faz necessário para a 
mobilidade dos sujeitos no mundo, tanto 
fisicamente como por meio de tecnologias. 

Ao mesmo tempo,  os alunos do ensino 
fundamental passaram a ter aulas de  es-
panhol, produção textual e o programa de 
formação empreendedora. O projeto usa a 
metodologia OPEE (Orientação Profissio-
nal, Empregabilidade e Empreendedoris-
mo). O objetivo é desenvolver nos alunos a 
autonomia, a iniciativa pessoal e a buscar 
novos conhecimentos desenvolvendo e 
implementando seu projeto de vida.

Inovações pedagógicas e 
adequações do espaço físico

Nas aulas do bilíngue estudantes 
aprendem experimentando a língua 
inglesa  em diversas atividades práticas.
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Gustavo, 2ºA-EF
Você foi um amigo legal nesse 
ano. Você brincou comigo de lego. 
João, 2ºA-EF

Ana C. e Alexia, 5ºC
Ana, você é minha melhor amiga 
e a melhor pessoa. Mãe, você é 
engraçado demais. People, vocês 
são muito top. 
Emanuelle Luz, 5ºC

Maria Júlia Russi, 3ãoA-EM
Você é minha Crush SUPREMA.
Ronald Bryon, 3ãoA-EM

Giovanna, 2ºB-EF
Gosto muito de você. Você me 
recebeu da manhã. 
Rafaela, 2ºB-EF

Mamãe Joana
Eu te amo muito do fundo do 
meu coração.
Amanda., 2ºC-EF

Gabriela Bossetto, 2ºA-EM
Te amo pacoca.♥
Venicio M., 2ºA-EM

Sofia, 5ºA
Muito obrigada por ser a minha 
amiga amicíssima. E que a gente 
sempre será amigas.
Laura, 5ºA

Ana Júlia, 8ºAno
Eu gosto muito de você. Amo 
você. Gosto muito que nós somos 
irmãos. João Augusto, 2ºC-EF

Vô Sérgio
Flamengo ganha do Vasco. Final 
carioca 2 x 0.
Davi, 2ºD-EF

Gustavo O.F., Inf. 2
Mano, você muito especial pra 
mim. Te amo!? Beijos!
Gabriela O.F,, 3ºC-EF

Isa e Rapha, 6ºE
Eu adoro muito vocês. Espero ser 
amigas de vocês pelo resto da 
minha vida. Amo vocês.
Camilly, 6ºE

Vó Preta
Eu amo muito a vó. Gosto quando 
dorme comigo.
Benjamin, 2ºD-EF

Luana de Oliveira, 4ºB
Eu te adoro mana. Você faz da 
minha vida uma confusão. Beijos 
da sua irmã predileta. 
Júlia de Oliveira, 2ºA-EM

Meus amigos
Obrigado por tudo. Vocês são 
tudo de bom. Não sei o que eu 
seria sem vocês. Tamo junto...
Enzo, 6ºC

Bisa Levino,
Com amor meu ♥.
Gabriel, 2ºD-EF

Clara, 6ºC
Você é minha melhor amiga. 
♥TE adoro demais!) Você é bo-
nita, gentil e fofa. Tudo o que 
aquela pessoa poderia querer! 
Com amor. 
Malu, 6ºB

Aline, 2ºC-EF
Querida, você é um presente de 
Deus. Muito obrigada pelo amor.
Eloisa Conti 

Heloisa H. Rocha, , 7ºB
Minha irmã, eu te amo muito. 
Com todo o meu coração, desejo 
um bom ano. 
Gabriela, 3ºA-EF

Gabriel, 6ºC
Eu sei que você não gosta muito 
de mim, mas eu queria pedir 
desculpas por tudo. 
Maike, 6ºC

Joaquim, Infantil 4
Oi maninho! Eu não sei o que 
escrever, então... faustão é top. 
Você é top, leon lenda lendário. E 
tchau!!! p.s. Maooooêeeee! Fim :)
João Pedro, 5ºC

Gabriela, 3ºC-EF
Eu gosto muito de você, de brin-
car e me divertir.
Camila M, 3ºA-EF

Pedro, Bel, Sof, Marias, Vinni, 
Erva, 7ºB
Sério, vocês não tem ideia de 
como eu amo vocês, são os me-
lhores amigos do mundooo. ♥♥
Nati, 7ºB

Querida Família
Oi!!! Eu amo muito vocês. Muito 
obrigada por tudo. Desculpa por 
às vezes não obedecer e também 
por tirar notas baixas de vez em 
quando. Eu amo vocês!♥♥♥
Alícia,  4ºC-EF

Isadora, 6ºC
Você é a minha amiga e melhor 
prima, eu gosto muito de você. 
Gaby, 6ºC

Luiz Fernando, 3ºB-EF
Você é o meu melhor amigo e 
adoro brincar com você.
Ayume Noce da Cruz, 3ºA-EF

Mãe Simone
Estou muito feliz com o Gabriel. 
Te amo.
Isaque, 2ºC-EF

Vinícius, 3ºB-EF
Você é o meu amigo. Eu amo 
você!!
Felipe, 3ºB-EF

Família
Eu amo minha família. Ela é 
incrível, feliz e bondosa. 
Murillo da Silva, 6ºE

Família,
Eu amo minha família porque ela 
faz tudo para mim. E eu também 
faço tudo para eles.  
Gabriela S., 3ºB-EF

Leonardo Grando, 4ºB-EF
Gosto muito de ter você como 
amigo. É legal em alguns mo-
mentos se ver, na escola você 
tá comigo 
Gabriel G., 4ºB-EF

Profe Camila
Mãe, eu te amo do fundo do meu 
coração! Beijos!♥♥
Elisa, 2ºC-EF

Mana, 
Você cuida de mim. Eu amo você.
Helena S., 2ºA-EF

Léo, 2ºB-EF
Eu gosto muito você.
Yan, 2ºB-EF

Thaise ♥ (mãe)
Oi. Não sei se vou lembrar de te 
falar que isso vai para o Jornal, 
mas eu te amo mãe. E sempre vou 
te amar! Beijos ♥♥♥
Thamily, 3ºB-EF

Victória, 3ãoA-EM
Volta logo! As manhãs não são 
as mesmas sem você! Te amo :)♥ 
Maria Júlia, 3ãoA-EM

Dona Berenice
Você é muito linda e inteligente. 
Mil beijos.
Nicole Garcia, 5ºD

Maria Clara, Inf. 4C
Mana, quero que você saiba 
que eu te amo muito e vou quer 
sempre seu bem. Eu te amo 
muuuuuiiiiito! Beijos.
Ana Luiza, 6ºE

Berenice, 3º EF
Eu adoro você e acho você muito 
engraçada. Você é uma pessoa 
muito legal. 
Helena Fernandes, 3ºB-EF

Aressa (Mãe)
Eu te amo para sempre! Você 
sempre estará no meu coração. 
Benjamim J. Santana, 3ºC-EF

Vitor Jaiach,  4ºB-EF
Não fique mais pegando meu 
material
Leonardo de Moraes, 4ºB-EF

Prof. Vivi, 2º-EF
Você foi uma professora maravi-
lhosa. Eu amo você de coração. 
Você é uma das melhores pro-
fessoras. Te amo.
Beatriz C.A.A, 3ºC-EF

Minha família
Vocês são muito importantes na 
minha vida. Amém.
Noah, 5ºC

Mãe Patrícia
Desde pequena desenhava nossa 
linda família. Te amo. 
Gabriela, 2ºC-EF

Maria Antônia e Gabriela, 6ºD e E 
Vocês são minhas melhores 
amigas. 
Vitória Rocha, 6ºC

João Pedro, 5ºC
Oi, muito obrigado por me ensi-
nar as contas de matemática e 
por me emprestar o Diário de um 
Banana” e por ser muito legal, 
criativo e inteligente. 
Gabriel Mario, 5ºC

Pedro Meyer, 5ºA
Mano,bora jogar fortnite? E tam-
bém queria dizer que tu é muito 
otário mesmo. Mas é legal!
Gabriel Anjos, 5ºA

Professora Gabriela
Te adoro, não só por você ser 
minha professora, mas sim por-
que você é querida e amável. 
E meu irmão falava que você é 
incrível e acreditei. Te adoro prof.
Amanda C., 3ºC-EF

Amália, 6ºE
Você sempre vai ser uma BFF 
maravilhosa. Eu nunca vou te 
esquecer. 
Laura, 6ºE

"Faço poemas sobre 
a natureza que me dá 

alegria. A luz do sol que 
me aquece. A água  
       que dá vida".

Com apenas 12 anos, Isis Victhoria Vogel 
Kieper, 7ºB, teve seu poema AMOR, pu-
blicado no livro  que reúne os 250 poemas 
inéditos classificados no Concurso Literário 
Brasil - Novos Poetas - Poesis 2019, organi-
zado pela Vivara Editora Nacional.   

A estudante conta que escreve poemas 
e histórias infantis desde os seis anos de 
idade. Segundo ela, são cinco cadernos que 
abrigam os mais variados textos e histórias 
de personagens criados em sua imaginação. 

“Tenho muita imaginação e gosto de dar 
mensagens com as minhas histórias. Es-
crevo sobre as coisas que vejo e observo no 
meu dia a dia. Os personagens que invento 
observando as coisas a minha volta”, conta.

 Segundo ela, a avó Bernadete Vogel, 
professora de profissão, desde muito cedo 
a ensinou a brincar com as palavras. 

Filha única, tem na boneca Stefany uma 
'amiga-irmã'. Em seu mundo da imaginação 
criadora, a boneca, assim como os animais, 
árvores e objetos de uso diário são seus 
personagens preferidos. 

Apaixonada por livros,  afirma que “a 
leitura enriquece a alma. As pessoas que 

leem não acreditam em fake news, porque 
elas compreendem a realidade da notícia”, 
reforça. Isis quer ser escritora e conta com 
o incentivo dos pais, o engenheiro Marcos 
Rieper, da psicóloga Daniela Vogel  e da 
avó materna Bernadete Vogel,  para realizar 
esse sonho. 

Estudante do turno matutino, sai da 
escola diretamente para a casa da avó onde 
almoça e permanece  nas tardes em que está 
livre, costuma ler poesias e histórias infantis 
e escrever. Brincar e transformar os objetos 
a sua volta em personagens de histórias é um 
de seus passatempos preferidos. Segunda- 
feira é o dia mais corrido para Isis. À tarde 

estuda inglês e após a aula de jazz no CSA, 
faz teatro. 

Seu tema preferido são os hábitos, cos-
tumes e comportamento humano. “Gosto 
também de reescrever as histórias que leio. 
Às vezes incluo outros personagens, noutras 
faço um novo final. Isso ajuda a treinar para 
escrever minhas próprias histórias”, conta.

Felipe Fernandes, 1ºB toca piano, te-
clado, violão, guitarra, baixo e flauta doce. 
Essa última aprendeu nas aulas de música 
no CSA.  O amor pela música foi desper-
tado nas aulas de musicalização, aos três 
anos de idade. Aos cinco anos iniciou as 
aulas de teclado e aos nove as de violão.  

Atentos, os pais Thaise e Fábio Fernan-
des perceberam rapidamente o talento do 
filho e passaram a incentivar. Aos quatro 
anos, Felipe escolheu seu primeiro instru-
mento, um teclado. Para ele, tocar piano 
ou teclado são praticamente a mesma 
coisa. Os conhecimentos adquiridos nas 
aulas de violão são aplicados também na 
guitarra e no baixo.   

Na escola de música, no período notur-
no, faz aulas de guitarra, teclado  e  prática 
de banda. Há dez anos marca presença 
frequentemente em audições e eventos. 
A presença de sua música nos eventos, 
festas, homenagens, cerimônias religiosas 
do Colégio não passa despercebida para 
a plateia.

Mesmo apaixonado pela música, não 
pretende exercê-la como profissão, a não 
ser que mais tarde consiga desenvolver 
algum projeto virtual de música. A com-
panheira de todas as horas continuará em 
sua vida dando principalmente prazer. 
Na universidade pretende fazer alguma 

“Piano e teclado, violão e guitarra são quase iguais”

engenharia. “O curso superior é mais di-
recionado para dar aulas e, por enquanto, 
não está nos meus planos, ser professor 
de música”.  

 “Ouço música todo o tempo, só desli-
go quando estudo, porque fico cantando 
junto e atrapalha a minha concentração 
nos estudos”, brinca. No período vesper-
tino, enquanto está com a irmã em casa, 
a música é mais uma diversão.  

“Já cheguei numa fase que consigo tirar 
na hora as músicas mais simples, por isso 
gosto cada vez mais e me divirto  tocando”, 
registra. Entre as preferências musicais, 
tanto para ouvir, quanto para tocar está 
o rock, especialmente o dos anos 1990. 

A banda Red Hot Chili Peppers é uma 
de suas preferidas. “ A música é minha 
companheira e ao mesmo tempo, minha 
fuga do estresse diário. Se estiver com 
qualquer dificuldade, ligo a música e 
pronto”.

"Já cheguei numa fase que consigo tocar 
as músicas mais simples na primeira vez".

  

Amor
O amor é infinito, 
Não há nada mais belo e grande, 
Do que o amor, 
Pessoas não compreendem, 
Mas o amor está dentro de todos, 
Basta conhecê-lo, 
Compreendê-lo e assim praticá-lo.
O amor está dentro de nós, 
Está em cada parte da natureza, 
Cada grão de areia do mar, 
Cada gota de água, 
Cada folha de árvore, 
Cada átomo, 
Está em tudo feito com amor, 
Dedicação, 
O amor está em um determinado 
lugar,
Se compreendemos, 
Ele está em tudo.
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"Escrever tem que ser 

Pai Roberto
Eu te amo muito e você está 
sempre dentro do meu coração.
Laura, 3ºD-EF

Família
Amo muito vocês ♥ São os amores 
da minha vida, continuem saudá-
veis e amados!
Natália Luisa, 5ºD

Mãe
Eu te amo. Obrigado por sempre 
cuidar de mim.
Gustavo, 3ºD-EF

Fernando, 6ºC
Muito obrigado por seu meu 
amigo por 2 anos. Gosto muito de 
você. É meu melhor amigo. Valeu!
Gabriel, 6ºC

Profª Ju, 1ºAno
Você é a melhor profª do mundo. 
Seus alunos com certeza gostam 
de você. Um beijo para você e 
para seus alunos. ♥
Murilo, 3ºD-EF

Jairo, 3ºD-EF
Você sabe que é a minha bff  mas 
também é como se fosse minha 
irmã. Com amor madu.l♥
Madu, 3ºD-EF

Vitória Palmeira, 2ºA-EM
Oi, te amo e de nada por te ajudar 
em ecologia. 
Karla, 2ºA-EM

Todos
Espero que todos tenham muita 
saúde, amor e alegria.
Bernardo, 3ºD-EF

Guilherme, 3ºD-EF
Você é um irmão muito legal 
e estudioso. Continue sempre 
assim. Gabriel Guedes, 8ºD

Helena da Costa, 4ºB-EF 
Minha melhor amiga desde os 2 
anos de idade, quero que dure 
para sempre!
Lara L. 4ºB-EF

Mari, Malu, Ange, Carol e Bru-
na, 5ºA
Gente, você são minhas melho-
res amigas. Amo muito vocês e 
espero que sejamos amigas para 
sempre. Beijos  ♥♥ 
Helena, 5ºA

Laura e Beatriz, 4ºB-EF
Gosto muito de vocês. São legais, 
engraçadas, educadas, muito 
amigas e muito companheiras. 
Vocês são minhas B.F.F.
GAbriela, 4ºB-EF

Anna, 6ºC
Você é uma das minhas melhores 
amigas. Você me acolheu quando 
fomos pra manhã. Só tenho a te 
agradecer. Te amo. ♥♥ ♥
Emillym 6ºC

Rodrigo, 5ºC
Você é o meu melhor amigo e 
sempre vai ser!
Fernando, 5ºC

Meus pais
Pai e mãe obrigado por tudo. Pai, 
eu convivo menos com você, mas 
amo igualmente. Obrigado por 
ser esse Pai muito bom e brincar 
comigo. Mãe, obrigado por ajudar 
nas tarefas e por ser uma mãe 
muito boa. Vocês dois moram no 
meu coração.
Guilherme Krause , 4ºB-EF

Giovanna, 3ão EM
Você sempre me ajuda quando 
eu estou com dúvida. Você é a 
melhor irmã que eu já tive na 
minha vida. Te amo. 
Clara, 6ºC

Mamãe Elisa
Olha, não tenho palavras para te 
descrever. Você é maravilhosa e 
seus olhos parecem um rio pro-
fundo que você mergulha e nunca 
mais volta para respirar. Beijos.
Lívia B. Schneider, 4ºC-EF 

Lari, 3ãoA-EM
Obrigada por me ajudar em todas 
as matérias de exatas! Você faz 
minhas manhãs mais alegres. 
Vou sentir saudades das nossas 
LN news. Te amo!
Mathi, 3ãoA-EM

Joana, 3ºC-EF
Oi.. Gosto muito de você!
Bernardo, 3ºC-EF

Manu C.,  4ºC-EF
Quero dizer que gosto muito de 
você. Beijos.
Amanda H.,  4ºC-EF

Família
Querida família. Quero dizer que 
amo vocês. Beijão.
Vitória O., 3ºD-EF

Pai e mamãe, 
Eu amo vocês são muito legais.
Arthur, 2ºD-EF 

Henrique,  4ºD-EF
Oi Ric! Eu te amo. Aprenda mais 
jutsus para a gente brincar!
Eduardo,  4ºC-EF

Prof.ª Fernanda
Você é a melhor professora 
que eu já tive, tirando que você 
conhece o meu ex professor 
Robson. Te adoro.
Emilly de Souza, 5ºD

André, 6ºE
Você é o meu melhor amigo, 
temos o mesmo gosto e quero 
continuar com você a vida inteira.
Miguel, 6ºE

Família,
Quero dizer que amo vocês!
Bianca, 3ºC-EF

Arthur Salai, 6ºE
Obrigado por ser este amigo 
legal, engraçado, simpático e 
muito mais! Obrigado por sempre 
estar do meu lado. Tamo junto!
Gustavo Luiz, 6ºE

Profa. Adenise
Acho você muito legal! Queria ser 
seu aluno todos os anos. Pena 
que não vai acontecer.
Enzo Campara,  4ºC-EF

Gustavo H,  4ºD-EF
Oi! Eu sei que gostamos de 
Naruto@ Quero que você, eu e 
outros possamos brincar muito! 
Gosto de você.
Henrique F, 4ºD-EF

Laura B., 6ºE
Eu gosto muito de você e queria 
que você entendesse o quanto eu 
eu sou grata por ter você como 
amiga. Te amo BFFT.
Amália, R.P., 6ºE

Bebela, Maria C., Liliam e Ni-
cole, 6ºD 
Vocês são minhas melhores 
amigas, sem vocês não sei o que 
seria. My best friends forever. 
Gabriela, 6ºE

Amanda Liz, 5ºB
Continue sendo uma boa amiga! 
Leal, legal! Abraço...
Rubens, 5ºB

Henrique
Agradeço meu pai por tudo que 
fez por mim, me deu tudo de 
bom. Saúde e harmonia.
Eduardo, 4ºD-EF 

João Vitor, 5ºA
Saiba que você é meu melhor 
amigo e eu não trocaria você 
por nada. 
Lucas Medeiros, 5ºA

Lucas, 5ºD
Você é meu irmão gêmeo. A gente 
gosta da mesma arte marcial. 
Lorenzo, 5ºD

Arhur S. Vini M., Gui e Enzo, 6ºE
Obrigado por vocês serem meus 
melhores amigos e sempre me 
apoiarem. ♥♥♥ 
Lucas, 6ºE

Rua Padre Kolb, 1485  Fone 3433 5964           
www.bekosuniformes.com.br

Thiago Mattos M. Resende, 2ºA, fez 
uma redação nota 960 no ENEM 2018. O 
aluno participa do laboratório de redação 
oferecido pelo Colégio desde o ano pas-
sado, fez a  prova somente como treino. 
A boa nota do ENEM foi sua segunda 
conquista em redação no ano passado. 
Foi dele a melhor nota de redação entre 
os 5789 participantes do simulado FTD. 

Para ele,transformar o ato de escrever 
em rotina é o segredo para fazer uma boa 
redação. “Assim, quando chegar no dia 
da prova, você só tem que controlar a  
ansiedade natural por causa da pressão 
do tempo, que é muito importante no 
ENEM”, afirma. 

Thiago continua a participar do la-

boratório e considera ótimas as dicas 
da professora,  mas garante que o mais 
importante é escrever uma redação toda 
semana e sempre de temas atuais. 

No caso da redação do ENEM, diz ter si-
do beneficiado pelo tema - o uso dos dados 
pessoais dos cadastros feitos via internet, 
pois já havia feito uma reportagem sobre 
o tema no Colégio. 

“O laboratório é bem importante, mas 
é preciso ter a rotina de escrever em casa, 
e não ficar esperando até a professora 
pedir como atividade pedagógica. Quando 
redigimos sempre, o raciocínio fica mais 
aguçado e na hora que você precisa, as 
palavras e ideias fluem”, completou. 

uma rotina"

Edição número 100 do JSA é um marco  
na comunicação com a comunidade 
“Eis o primeiro número do nosso 

Jornal 'Santos Anjos'. Pretende ser um 
instrumento para um encontrar-se mais 

e melhor dos membros que constituem 
a grande família do Colégio”, escreveu 

a diretora Irmã Cléofa, no editorial 
publicado na primeira das quatro páginas 

daquela edição em papel jornal. 

“Encontrar-se faz bem. Partilhar enri-
quece muito e celebrar a vida das pessoas 
e das suas atividades é a razão que nos 
leva além de nós mesmos. É bastante 
oportuno termos uma forma de nos co-
municar mais”, continuou.  

O JSA completa 25 anos de circulação 
ininterrupta em setembro deste ano 
de 2019 e nesta edição de número 100 
continua a promover encontros, como 
se propôs desde a primeira. Em tempos 
de redes sociais, telefones celulares e 
jogos online, os espaços reservados para 
mandar recados via jornal impresso são 
cada vez mais disputados. 

A alegria de ler um recado e poder 
guardar um exemplar do JSA que teve 
seu recado, a foto ou o trabalho seu, de 
seu filho ou de amigos, publicado sem 
que ela desapareça no dia seguinte, não 
pode ser explicada pela tecnológica. Ler, 
reler, tocar e sentir saudade do momento 
registrado para sempre no papel remete 
à essência da construção humana da 

própria imagem.
E se um jornal impresso consegue ser 

perene por longos 25 anos, guardando 
a memória de várias gerações de alu-
nos, professores, pais e funcionários é 
porque continua a promover encontros 
e contribui nos relacionamentos entre 
essas diversas gerações que construíram 
seus conhecimentos e se formaram para 
a vida no CSA. 

A publicação da edição de número 100 
é o cumprimento da promessa de Irmã 
Cléofa naquele mesmo editorial. Após 
apresentar o objetivo do Jornal, garantiu: 
“E aguardem! Vem mais por aí...” Vieram 
mais e mais registros e encontros. 

Encontros de pais dos pequenos da 
educação infantil com os pais e alunos 
do ensino médio, dos professores com 
os pais e alunos de anos anteriores, do 
conhecimento partilhado com as gera-
ções atuais com as de três décadas atrás. 
E aguardem! Vem mais por aí...

Afinal, como já disse Karl Konstantin 
Knüppel, o editor do primeiro jornal de 
Joinville, o manuscrito em alemão Der 
Beobachter am Mathiasstrom, publicado 
em 2 de novembro de 1852: “Não existe, 
efetivamente, nada mais interessante no 
mundo – nem mesmo para o mortal mais 
sábio e mais humilde – do que ler algo a 
respeito de sua pessoa”.

Thiago fez 960 pontos na redação do ENEM
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SEM TAXA DE MATRÍCULA.“ANTES, EU SÓ 
CONSEGUIA 
ENTENDER O 
LÁ LÁ LÁ DA MÚSICA.”
“AGORA EU APRENDO INGLÊS  
COM OS MELHORES PROFESSORES.”

    Anita e Jonas são destes pais que colocam 
regras e limites aos filhos. Quando se casaram, 
há 18 anos, ambos trabalhavam em empresa de 
tecnologia digital.  A mãe de Carlos, 10 anos e 
João, 4 anos trabalhou também em escola, na área 
administrativa. Jonas continua trabalhando em 
empresa de tecnologia e cabe a ele 'testar' os jogos 
online antes de liberar para os meninos. 

Anita mudou de profissão  para ter mais 
liberdade e tempo para dedicar-se aos filhos, já 
que o marido constantemente viaja a trabalho. 
Atualmente a empreendedora produz e comer-
cializa peças de decoração e aromatizantes. O 
trabalho autônomo tem sido seu principal aliado 
no tratamento para a cura de Carlos que tornou-
-se dependente digital em pouco mais de um mês 
jogando Fortnite.   

 As qualidades de bom filho, estudante respon-
sável, daqueles que estudam sem precisar mandar, 
bom jogador de futebol e amigo sociável legavam 
uma vida familiar, social bastante diversificada e 
ativa a Carlos. 

Em outubro de 2018, Carlos começou a jogar 
Fortnite, um jogo de estratégia onde os jogadores 
montam uma cidade em seus mínimos detalhes. 
No começo, o pai jogava uma ou outra partida 
com ele. Quando pediu para participar de um 
campeonato on oline, os pais o consideraram 
merecedor e permitiram. 

E para além de reconhecer os méritos,  o filho 
estava dentro de casa, sob o olhar atento dos pais, 
jogando um jogo de estratégia e desafios que no 
entendimento do pai, não teria nada que ofereces-
se perigo. Os pais consideraram também que o 
filho estaria em segurança dentro de casa, sob seu 
olhar atento.  

“Mas é aí que está o perigo. Não é porque es-
tão debaixo dos nossos olhos que estão seguros”, 
frisa a mãe. Foi muito rápido. Um mês depois de 
começar a jogar, o menino começou a mudar seu 
comportamento. Começou a querer negociar mais 
tempo para jogar, a postergar as tarefas, a ficar 
irritado e 'respondão' com a mãe e com os amigos. 
O jogo provoca muito bullying entre os jogado-
res”, acrescenta. 

“Muitas vezes eu estava aqui fazendo o meu 
trabalho e tinha que bater na porta e pedir que 
parassem porque gritavam um com o outro. Nesse 
dia comecei a ficar mais atenta e percebi que o 
jogo que leva amigos a brigarem  não é uma coisa 
boa, não é saudável para ninguém. E passei a 
conversar com Carlos sobre isso”, conta Anita.  

“Rapidamente, percebi que ele começou a não 
querer jogar só pela manhã.  Já não queria dormir 

Carlos tinha liberdade para organizar 
sua rotina diária que incluía tarefas como 
arrumar o próprio quarto, ajudar a mãe a 
colocar e tirar os pratos da mesa, levar o lixo 
na lixeira do prédio e organizar a sala antes 
de dormir às 21 horas. 

Em fevereiro de 2017 começou a jogar 
Minecraft online. E em setembro de 2018, o 
interesse do garoto pelas aulas de inglês, que 
antes de jogar adorava, passaram a ser odio-
sas. O futebol, esporte preferido, também já 
não era razão suficiente para tirá-lo da frente 
da tela do game. 

Demorou para 'cair a ficha', mas impos-
sível deixar de perceber que o filho estava 
com crise de abstinência durante as férias na 
Disney. 

Crise de abstinência
De volta ao Brasil, teve início o tratamen-

to. Agora são quase 100 dias que Carlos está 
limpo. A mãe assumiu a responsabilidade pe-
lo tratamento e está fazendo terapia para se 
fortalecer e auxiliar o filho a superar a crise 
da abstinência.

“De repente perdemos a mão, porque ele 
sempre tinha sido um bom menino, julga-
mos que não teria problema jogar. Mas meu 
filho se tornou antissocial. Estava sempre 
irritado, passou a brigar o tempo todo e a 
negociar para conseguir sempre mais tempo 
para jogar”. 

Em dezembro tiramos férias em família e 
deixamos o jogo em casa. Na praia,  apren-

deu a andar de bicicleta com o pai e voltou a 
jogar basquete. Foram 20 dias muito bons, 
mas ele sempre na espectativa de voltar para 
casa para jogar.   

Em janeiro a família foi de férias para a 
Disney. Lá encontraram  uma família de ami-
gos que tinha o notebook e Carlos foi ensinar 
o colega a jogar Fortnite. Depois de jogar 
cerca de uma hora, o menino perdeu o inte-
resse pelos parques. Irritado e sem interesse 
por mais nada, em seis dias, só queria  voltar 
para casa para jogar. 

“Quando chegamos no Brasil tiramos o 
jogo e começamos o tratamento.  Foram 15 
dias muito difíceis, ele esbravejava. Eu era 
uma bruxa que acabou com os sonhos dele. 
Comecei a ler e a entender o que causava a 
mudança de comportamento e  aprendi que 
uma criança viciada em jogo tem a mesma 
crise de abstinência que um usuário de 
cocaína.

Carlos não falava mais com a mãe dizendo 
que os amigos não falavam mais com ele. “Eu 
rebatia dizendo que era ótimo porque se eles 
não falavam mais com ele porque ele não jo-
gava mais é porque não eram realmente seus 
amigos, eram somente amigos do jogo”. 

“Estou fazendo terapia há dois meses e 
hoje (24/4) ele está limpo há 80 dias. São os 
pais que  devem fazer terapia porque a gente 
tem que auxiliar a criança. Eles são imaturos 
psicologicamente para lidar com a crise de 
abstinência. Fui me tratar porque tenho que 
impor e manter as regras e limites e lidar 
com a crise de abstinência”, confessa. 

às 21 horas, porque era muito cedo. Já não queria 
fazer mais nada, nem a guardar as compras quan-
do chegávamos do supermercado, coisa que antes 
gostava  e se divertia muito fazendo. 

"Tudo na vida dele girava em torno de ter 
mais tempo para jogar. Todo o tempo queria 
negociar porque em 10 ou 20 minutos daria para 
jogar mais uma ou duas partidas. Mas foi quando 
ele passou a não querer mais ir à festa de aniver-
sário, alegando que era muito chato, percebi que 
a coisa estava ficando muito séria, porque ele 
sempre gostou muito de festas e brincava o tempo 
todo", conta.  

“Então, no dia em que a mãe de um de seus 
amigos mais próximos contou de sua tristeza com 
a forma violenta como meu filho brigou com o 
amigo por causa do jogo, ficou um tremendo mal 
estar. Comecei a dar castigo a ele e a controlar e 
reduzir o tempo de jogo. E a pesquisar e estudar 
sobre o assunto”, lembra. A mãe já havia perce-
bido a essa altura que Carlos fazia tudo correndo 
e de qualquer jeito para poder jogar mais e mais. 
Além da irritabilidade, da agitação e da falta de 
concentração nas tarefas de casa, passou a baixar 
de rendimento na escola.

Bom filho e aluno
Até o final do ano, Carlos era desses filhos 

amorosos que toda mãe e todo pai se orgulha 
de ter. Fazia com alegria e presteza todas as 
tarefas escolares, as do curso de inglês e as 
pequenas tarefas domésticas que lhe cabiam 
na convivência familiar. Passeava com os 
pais, adorava ir aos aniversários de amigos e 
festas de família e lá divertia-se muito com as 
demais crianças e adultos.  

O primeiro videogame foi presente de 
oito anos. Mas somente aos nove, começou 
a jogar on line, e sempre sob a supervisão 
direta dos pais,numa das salas do aparta-
mento.  Carlos estuda no período vespertino 
e sempre respeitou as regras. Jogava pouco 
mais de uma hora nas duas manhãs que 
tinha livre, às segundas e quartas feiras, após 
terminar as tarefas escolares e as pequenas 
atividades domésticas atribuídas a ele na 
convivência familiar. E este tempo era sufi-
ciente para ele. 

Nos finais de semana também podia 
jogar, mas preferia brincar ou passear com 
os pais e amigos, ir a festas de aniversário 
e familiares.  Estudante disciplinado, filho 
amoroso fazia curso de inglês e escolinha de 
futebol pela manhã. 

Os nomes são fictícios para proteger a família que se propôs a 
contar sua história para ajudar outros pais a evitar este tipo de 
transtorno. Vale ressaltar que nem toda criança que jogar For-
tnite se tornará um viciado, mas cabe aos adultos dar limites e 
observar a reação da criança que não tem maturidade mental 

para avaliar sua própria saúde mental. 
A história de Carlos, um menino de 10 anos, que em poucas se-

manas ficou viciado no jogo, é um relato das dificuldades que 
muitas famílias vêm passando. 

Para além das dificuldades de detectar e aceitar o problema 
como transtorno mental,  toda a família precisa se envolver no 

tratamento. Um das maiores dificuldades é enfrentar com matu-
ridade as crises de abstinência.  

Vício por games é semelhante à dependência por drogas 
Doença mental 

Em junho de 2018, a obsessão por videogames 
passou a ser considerado um transtorno de saú-
de mental pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS), que a  incluiu na 11ª Classificação Inter-
nacional de Doenças (CID). O comportamento do 
viciado em videogame, sem controle de frequência 
e intensidade, pode representar um problema de 
saúde mental. 

O documento descreve o problema como pa-
drão de comportamento frequente ou persistente 
de vício em games, tão grave que leva "a preferir os 
jogos a qualquer outro interesse na vida".

Alguns países já haviam identificado essa 
condição como um problema importante para a 
saúde pública. O vício em jogos eletrônicos leva a 
outros problemas, como a dependência química.

O novo status da doença descrita traz benefícios 
para a população. Mas ao mesmo tempo que cria 
a oportunidade de se ter serviços mais especiali-
zados no tratamento, coloca esse distúrbio como 
algo a ser levado a sério. 

No entanto, os pais devem tomar cuidado para 
não pensar que seu filho tem que ser medicado, 
em vez de ser tratado. Há ainda risco de confun-
dir os que são apenas 'empolgados' jogadores de 
videogame com os viciados.

Cerca de 50 novos casos de vício em videogame 
surgem a cada ano numa população de um milhão. 
O critério principal é os adultos observarem se o 
jogo está afetando atividades básicas, como comer, 
dormir, socializar ou ir à escola. Se a resposta for 
sim, então, pode ser que o problema já pode estar 
instalado.

O critério principal é a 
observação dos adultos.Se o 
jogo está afetando atividades 
básicas, como comer, dormir, 
socializar ou ir à escola. Se a 
resposta for sim, então, pode 
ser que o problema já pode 

estar instalado. 

Da diversão sadia à dependência digital

    
Os dependentes digitais apresentam os mesmos 
sintomas que os usuários de drogas tanto 
durante o uso, quanto na crise de abstinência. O 
tratamento precisa necessariamente envolver os 
pais, porque a criança não tem maturidade mental 
para lidar com o problema.

Mãe em terapia 
“A terapeuta holística me auxilia a ver as coisas de 
outro modo e a rever os sentimentos em relação 
ao meu filho, para não deixar cair por terra todo o 
tratamento. Meu maior erro foi querer ser amiga do 
meu filho, porque se entro no ambiente de amizade, 
ele vai cobrar de mim como amiga e eu não sou sua 
amiga, sou sua mãe”, ressaltou Anita.  

“Reduzi minha carga de trabalho porque meus 
filhos são minha prioridade. Tenho que monitorar 
todo o dia dele. Quando ele vai dormir na casa de um 
amigo, por exemplo, deixo bem claro que não pode 
jogar. Este movimento está fazendo bem até para 
os amigos. Outro dia a mãe de um deles me disse 
que eles descobriram que tem uma quadra próximo 
da casa deles, porque às vezes até mesmo os pais 
pensam que eles não têm outra coisa para fazer, mas 
sempre tem”, acrescenta. 

Orgulhosa conta que atualmente o filho voltou a 
gostar das aulas de inglês e voltou para a escolinha 
de futebol pela manhã e duas noites joga basquete. 
“É mais difícil para mim agora, porque tenho que 
levar a muitos lugares e tem o pequeno para cuidar 
também. É um trabalho diário, mas estamos conse-
guindo. Nestes 80 dias ele já leu 14 livros, antes lia 
um por mês”, relata.

“Hoje ele está usando o tempo com atividades 
boas, trocando o vício em jogo pelos esportes que 
produzem os hormônios do  prazer. A terapeuta 
holística me orienta, principalmente a ver separa-
damente o que é o comportamento do meu filho, e o 
que é o da criança em fase de abstinência. Não posso 
ficar com raiva do meu filho por causa das atitudes 
geradas pela crise de abstinência. Tenho que ser fir-
me e saber que ele me chama de bruxa, não porque 
não me ama, mas porque estou impondo os limites e 
sendo firme para ajudá-lo.  Tenho que lidar com isso 
e reorganizar minha rotina para tratar meu filho”, 
completou. 

Ciente de que está fazendo seu papel de mãe e de 
que precisa nutrir seu sentimento de mãe pelo filho, 
Aline considera ótimo que o vício tenha surgido 
agora, idade em que o filho ainda está sob o coman-
do dos pais, "porque se fosse na adolescência, tem 
certeza que seria mais difícil", completa.

Adulto é o responsável
Os adultos da casa é quem devem identifi-

car se a criança está viciada. De acordo com o 
médico psiquiatra Felipe Becker, coordenador 
do Núcleo de psiquiatria do Hospital Infantil,  
os sinais do vício em games e celulares são se-
melhantes aos do consumo de drogas e  demais 
transtornos mentais e alimentares.

O médico acrescenta ainda que a depen-
dência digital (especialmente de celulares) está 
presente em praticamente todas as crianças e 
adolescentes internados na psiquiatria para 
tratar os mais diferentes distúrbios como ten-
tativa de suicídio, depressão, bulimia, etc... Ele 
acrescenta que a pessoa viciada que fica alguns 
dias sem jogar ficará inquieta, irritada e com 
pouca tolerância à abstinência. Alerta aos pais 
de que não adianta falar para a criança ir dormir 
às nove horas e deixar o celular, video games, 
tablets, computador ou TV no quarto. 

Para o psiquiatra,  o quarto da criança e do 
adolescente não é lugar para aparelhos eletrô-
nicos, porque são  imaturos mentalmente para 
dominar o próprio vício e se o aparelho estiver 
lá, vão usar. 

Por outro lado, estes aparelhos são um dos 
fatores principais do isolamento.  Estudos de 
sua equipe mostram que as crianças que tentam 
suicídio, ficavam entre 8 e 10 horas por dia no 
celular ou jogos, muitas vezes com o conheci-
mento dos pais. 

O psiquiatra especialista na infância, Felipe 
Becker alerta que, se os pais não fizerem o 
tratamento junto, os filhos não conseguem 
superar a crise de abstinência.

adequados para cada fase e que é importante a 
criança se frustrar, porque se não tiver desafios, 
tende a ficar mais acelerada mentalmente. 

Porque a exposição excessiva às telas leva o 
cérebro a receber um volume de informações 
maior do que a capacidade de absorver e este 
movimento contínuo tende a provocar a perda 
do autocontrole, que também faz parte do 
desenvolvimento cerebral.

 A tomada de decisão é também parte do de-
senvolvimento cerebral e para ter um equilíbrio 
na vida adulta, é preciso receber um volume de 
informação, em forma de desafios e frustrações 
de acordo com a capacidade do cérebro em 
desenvolvimento. “é por isso que as doenças 
psíquicas aparecem mais na adolescência ou 
no início da vida adulta”, explica.

 Esquizofrenia, transtornos de ansiedade, 
depressão são alguns exemplos do que acaba 
acontecendo por falta de contato com a reali-
dade, que em boa parte das vezes não chega a 
acontecer dentro da própria casa.  As crianças 
que não têm frustração, o principal fator de 
desenvolvimento da maturidade mental, não 
são desafiadas ou não passam por dificuldades 
e carências, não terão as condições necessárias 
para o desenvolvimento cerebral.

 “A criança  tem que ter alguma necessidade, 
tem que aprender a lutar pelo que quer, até 
para descobrir do que gosta ou não. Se tiver 
tudo, o tempo todo, não haverá razão para sair 
da zona de conforto. E esta condição não au-
xilia no desenvolvimento cerebral”, completa.

   Considerando ainda a produção da dopa-
mina e serotonima, os hormônios do prazer, 
que é muito rápida quando se está jogando, 
é fácil entender porque o temperamento do 
adulto (mãe, pai, avós, etc) responsável por 
estabelecer os limites e regras de socialização 
em casa tem muita interferência na saúde 
mental da criança e do adolescente.  O hor-
mônio produzido pelo jogar, acaba viciando 
o cérebro nesse prazer e a criança vai mentir, 
omitir, negociar para voltar a ter o prazer. Cabe 
ao adulto compreender, barrar e controlar a 
atitude do menor.

 Sintomas
a) Irritabilidade
b) Isolamento social crônico
c) Sonolência diurna
d) Queda no rendimento escolar
e) Ansiedade
f) Mudanças bruscas de humor. 
g) Perda de interesse pelo que está                 

       habituado a fazer
h) Pouca vinculação afetiva

“Defendo que seja implantado um programa 
de orientação aos pais desde a gestação até os 
filhos estarem na fase adulta. A maioria dos pais 
não tem conhecimento e maturidade para edu-
car os filhos. Temos muitos casos em que preci-
samos interferir na criança com medicamento 
porque os pais não percebem a permissividade 
com o filho. Eles têm que entender que fazem 
parte do tratamento dos filhos que não têm ma-
turidade mental para tomar decisões”, afirma. 

O médico completa dizendo que o tratamento 
de saúde mental é mais social. O tratamento me-
dicamentoso é necessário na minoria dos casos. 

“Quando a criança chega ao consultório,  já 
está com um histórico de desenvolvimento ce-
rebral prejudicado e com prejuízo de interação 
social e isolamento.  Na maioria dos casos o 
medicamento é um suporte para dar um choque 
de realidade para essa criança conseguir lidar 
com as atividades do cotidiano. Mas a criança 
agitada já está com o cognitivo 'no espaço', então 
é preciso procurar profissionais. Psiquiatras e 
Psicólogos com experiência em infância são os 
mais indicados para fazer o tratamento”.

 “Aqueles que tratam a criança ou mini adulto 
devem ser evitados. É importante que o profis-
sional consiga criar vínculo  com a criança. Mas 
os país terão de participar e fazer o tratamento, 
porque a criança não tem maturidade mental e 
nem autonomia para tal”, reafirma.

O médico acrescenta ainda que pelo menos 
uma hora antes de ir dormir deve-se tirar o 
celular das mãos, para o cérebro se aquietar.  

“Defendo a  atualização dos critérios do 
diagnóstico das doenças mentais em crianças e 
adolescentes, porque tudo o que acontece com 
a criança tem relação com a mãe e com o pai. O 
bebê nasce com um cérebro com apenas 30% 
do tamanho que terá na fase final de desenvol-
vimento aos 20 a 25 anos de vida. 

A primeira infância, até o terceiro ano de 
vida é a fase de maior desenvolvimento ce-
rebral, então, até esta idade, as crianças não 
deveriam ter qualquer contato com  telas seja 
de celulares, tablets ou televisão. 

A segunda fase do desenvolvimento cerebral 
vai até os seis anos e, nesta fase, o tempo de 
exposição não deveria ser superior a uma hora 
por dia”, completa.

 O médico explica que as regras e limites 
devem ter a finalidade de proporcionar desafios 

  “Nosso maior desafio no Hospital é conse-
guir envolver os pais no tratamento e são eles 
quem devem fazer o tratamento para o filho, 
porque os filhos são imaturos mentalmente pa-
ra tomar decisões sobre o próprio tratamento. 

“No consultório, conseguimos um pouco 
mais de adesão porque fazemos uma abor-
dagem mais direta, mas lá é um pouco mais 
complicado”.

  O médico alerta que os problemas de hoje 
já são reflexos da atitude, ou da não atitude 
dos pais no passado. “Educar dá trabalho. É 
preciso conhecer a criança e entender o que ela 
está fazendo, seus gostos e que para aprender a 
tomar decisões,precisa interagir, ter um tempo 
de qualidade com a criança”, afirma Becker.

Segundo ele, quem tem que interferir e 
modular o querer são  o pai e a mãe, que se não 
brincarem com a criança, sequer conseguem 
ser referência e influenciar nessas decisões. 
“Esse excesso de tudo, a permissividade e 
até de presentes desnecessários na infância 
prejudica o desenvolvimento da maturidade.
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Professora Berenice
Oi vizinha, saudades. Um bei-
jãooooo pra você. Do seu..
Leo Grando, 4ºB-EF

Minha família
Eu adoro vocês do fundo do 
meu coração. Tomara que não 
aconteça nada de mal com vocês 
e que Deus abençoe todos nós.
Pìetra E., 5ºA

Camila, 5ºB
Oi, eu acho você muito legal. 
Beijos.
Clara, 5ºB

Guilherme, 3ºD-EF
Oi cara, um dia vc quer vir na 
minha casa ou eu ir ai? Talvez 
para a gente brincar.
Henrique, 3ºD-EF

Minha mãe
Feliz dia das mães. Você é muito 
criativa e paciente. ♥♥
Isabella, ♥♥  4ºC-EF

Grabriela R, 2ºA - EM
Olá, minha querida irmã. Eu 
gosto de você. Muito obrigado 
por tudo. Beijos.
Felipe Rossetto, 5ºB

ISPOKE
Eu quero ser o seu boneco do 
Ispoke.
Daniel, 2ºD-EF

Rafa, 6ºA
Continue sendo essa menina tão 
especial, querida e meiga. Um 
beijo de sua irmã. 
Camila, 5ºB

Vinícios Maya, 6ºE
Bora  joga Fortinite.
Gustavo Décio, 6ºE

Matheus, 3ºB-EF
Você é o melhor amigo que eu 
já tive desde o Infantil 3 ou 4. 
Abraços.
Luiz Otávio, 3ºB-EF

Isadora Peixoto
Querida amiga! Já estou com 
saudades. Você é uma ótima 
amiga. Você é especial.
Isabeli Padilha, 6ºE

Mãe Munise
Feliz aniversário. Que Deus 
abençoe esse dia tão especial. 
Beijos. ♥♥
Helena,  4ºC-EF

Sayão e Blau, 5ºB
Vocês são as melhores professo-
ras, as + legais. Vocês são d+! 
Com amor, 5ºs anos, ♥♥♥.
Natália Mig, 5ºB

Isabella C., 6ºD
Você é minha melhor amiga.
Erik, 6ºD

Bruno, 6ºE
Você é muito top e o meu melhor 
amigo. Bora jogar Brawl Stars!
Anzo Kobayoshi, 6ºE

Fernanda Lira, 2ºA-EF
Oi Fefe. Você é uma ótima amiga 
e você também é uma ótima 
desenhista. 
Amanda, 2ºA-EF

Luciane, 4ºB
A melhor professora que eu já 
tive. Eu quero mandar um beijão 
à melhor professora.♥
Joana, 5ºB

Família,
Querida família, vocês são os 
meus tesouros. ♥♥ Amo todos 
vocês. Beijos. 
Beatriz Melo, 3ºB-EF

Eduardo, 5ºC
Você é muito legal, linda. Eu te 
admiro muito. Gosto muito de 
você.♥ Eu te amo. 
Guilherme V., 5ºC

Sarah, 3ºA-EF
Obrigada por ser uma amiga 
legal comigo. Obrigada!
Amanda, 3ºC-EF

Alunos, 3ºD-EF
Queridos alunos, tenho muito 
orgulho de ser professora de 
vocês, sempre tão queridos e 
educados. Beijinhos no coração 
de cada um.
Profª Elisangela, 3ºD-EF

Eduardo B, 9ºB
Eu amo meu irmão. Ele é o 
melhor. Júlia do Nascimento, 5ºB

Meus amigos
Alôoo para os meus parça. Vocês 
são top.
Augusto F., 6ºA

Sophia, 4ºD-EF
Você é minha melhor amiga e 
espero que nós sempre, sempre 
seremos melhores amigas.
Beatriz, 4ºD-EF

Maria Ruth G.
Vó, te amo muito. Obrigado por 
existir na minha vida. Te amo do 
tamanho do meu coração. Vai dar 
tudo certo na faculdade e nas 
nossas vidas. ♥
Guilherme Comper, 5ºC

Sebastiam, 4ºD-EF
Você é muito legal. Espero que você 
seja abençoado por Deus. 
Gustavo H., 4ºD-EF

Daniel., 5ºA-EF
Você é muito especial para mim.
André, 2ºA-EF

Pai Charles
Eu quero desejar que você vá 
muito bem no curso da polícia, 
porque você é o melhor pai que eu 
poderia ter. 
Felipe Eidt, 5ºB

Vitória Olivet, 7ºA
Queria que você me  levasse para 
a Disney! Há O slimenho é meu! ♥ 
Te amo prima. 
Yasmim Olivet, 5ºC

Juliana e Alisa, 5ºD
Obrigada por serem minhas ami-
gas favoritas. Sempre estão aqui 
quando preciso, até nos momentos 
difíceis. Amo vocês. 
Maria Eduardo L., 5ºD

Júlia A., 2ºB-EF
Eu gosto muito de você. 
Vinicius, 2ºB-EF

Beatriz, 4ºC
Você é uma amiga verdadeira. 
Rebeca, 5ºD

Emanuelle Luz, 5ºC
Você é muito legal KAWAI!! E espero 
que você continue tendo um bom 
ano e tendo notas boas!?
Alexia, 5ºC

Miguel Queiroz, 6ºC
Te adoro. Vou te dar um persona-
gem. Você é muito legal Xau. 
Andre M., 6ºD

Emanuelle, 5ºC
Quero agradecer por sempre me 
apoiarem nos momentos difíceis. 
Sou muito grata. 
Ana C., 5ºC

Maria Júlia, 6ºA
Você é uma grande amiga. Espero 
que continue sendo essa miga 
incrível que você é. 
Isadora, 6ºA

Papai
Você é o meu amor!
Alice, 2ºD-EF

Letícia,  4ºD-EF
Obrigada por sempre estar no meu 
lado. Sempre me ajudar nas horas 
difíceis. Muito obrigado mesmo.
Marina, 4ºD-EF

Pedro H.
Oi, quando você machucou-se eu 
fiquei com muita pena e fiquei 
sabendo que você é um dos me-
lhores amigos. 
Henrique G., 6ºD

Sophia, 6ºA
Eu gosto muito de você. É uma das 
minhas melhores amigas. Saiba 
que pode contar comigo para tudo 
e que sempre estarei ao seu lado. 
Beijos♥♥Rafaela, 6ºA

Eduardo, 2ºC-EM
Te amo chato. *♥   
Bruna, 5ºC

Laura B.C., 5ºA
BFF querida espero que o seu 2019 
seja maravilhoso, cheio de realiza-
ções. Melhor morangoff.
Sofia Lemos, 5ºA

Alice, 9º
Você é legal, bonita e amorosa. 
A primeira letra do seu nome é a 
mesma de amor. Vou te falar, para 
mim você pode ser um pouco brava, 
mas sempre vai ter a bondade no 
coração. 
Pedro, 5ºD

Lais, 6ºD
Te adoro nova Best! Você artística 
é demais! Lembre dessas palavras: 
Pikachu,  Charizard, Pysuduck e 
Charmander!
Maitê, 6ºD

Emanuelle, 5ºD
Você é minha melhor amiga. É mui-
to legal divertida, fofa, carinhosa. 
Enfim, tudo de bom a sua irmã e 
para você também. 
Vithória, 5ºD

Professor de Ciências
Eu adoro suas provas e você é 
divertido. 
Isabelle, 5ºD

Evelin, 8ºC
Obrigado por me ajudar em tudo. 
Te amo Eve.♥
Wesley, 3ºB-EF

Mãe
Te amo muito. Te agradeço por ter 
me ajudado nas matérias. 
Lucas Tomelin D, 6ºA

Rodrigo T. Pahl, 5ºC
Você é muito top e vai ganhar o 
Mortis, seu tooop..
Cauã G. Silva, 5ºC

Rafaela e Mariana
Rafa, eu gosto muito de você! 
Você é uma pessoa incrível, ca-
rinhosa, linda. Mariana, também! 
Gosto muito de você. Vocês são 
as melhores.
Gabriela Krause, 6ºA

Augusto, 2ºD-EF
Obrigado, amigo. Você é amigão.
Gabriel, 2ºD-EF

Maria Eduarda, 4ºB
Mana, sei que brigamos, mas obri-
gado por tudo, principalmente pela 
força que tá me dando. Te amo!
Evelin, 6ºA

Karla Do Passo, 2ºA-EM
Obrigada por acreditar no meu 
potencial me mandando seus 
resumos! Te amo mais que alfajor, 
e a prova disso é que eu aguento o 
teu deboche e o teu DRAMA!
Vitoria P., 2ºA-EM 

Minha Família
Eu estou dedicando esse ano a 
minha família. Tenham um ótimo 
ano de vida. 
Matheus,  6ºB

Arthur F. , 5ºD
Você é um amigo excelente. Estou 
feliz por ser seu amigo. Beijos do 
seu amigo !!)
Cristian Longo, 5ºD
 
Emilly e  Vitória,  6ºC
Quero agradecer vocês por serem 
as melhores amigas do mundo 
amo vocês. ?
Anna Carolina, 6ºC

Camilly, 6ºE
Te amo muuuuiiiito. Você sempre 
será minha BFF.♥
Isabeli Aparecida, 6ºE

Meninos, 6ºD
Vocês são os melhores jogadores 
de Browel Stars que já conheci. 
Nicolas, 6ºD

Eduardo, 4ºD-EF
Eu gosto muito de vc. A gente 
sempre fica brincando de pega-
-pega-pique-esconde.
Lorenzo, Eduardo, 4ºD-EF

Anita, 6ºC
Oi filha, tudo bem? Eu sei que 
agora estamos um pouco mais 
distantes, mas eu espero que não 
importa o que acontecer, vamos 
ser sempre melhores amigas! 
Te amo!
Sophia M, 6ºA

Edilani Profª. Matemática
Você é muito especial para mim e 
para todos. Amo muito você. #Me-
lhorprofessora de matemática.
Nicoly dos Santos, 6ºD

Amanda de Souza, 9º
Eu gosto muito de você. É minha 
melhor e favorita prima. Sem você 
eu iria ser um cara sem infância, 
pois você quem brincava comigo. 
Matheus Marques, 6ºD

Mateus e Matheus, 6ºD
Vocês são muito legais. # se 
inscrevam no biogênios. 
Miguel, 6ºD

Larissa, 4ºD-EF
Você é minha melhor amiga, me 
desculpa se algum dia fui grossa 
com você. Eu gosto muito de você. 
Desculpa pelas brigas. 
Laura, 4ºD-EF

Ketrin, Biblioteca
Eu adoro você. Você é muito legal 
e gentil.
Amanda, 2ºB-EF

Escola inteira
Olá, só passando para avisar que 
fortinite é o melhor FF e Biscoito. 
Brawl Stars = Melhor jogo.
Lucas de Mira, 6ºD

Nathi e Orian, 3ãoA-EM
Oi, amo muito vocês. Sem vocês 
meu terceirão seria sem graça. 
Valeu por tudo seus atts.
Lari W., 3ãoA-EM

Fermanda C., 2ºA-EF
Eu amo você te acho legal!
Lara V, 2ºA-EF

Carolina, 2ºB-EF
Você é minha melhor amiga.
Valentina, 2ºB-EF

Todos
Se inscrevam no canal Biologênios 
– Canal do Walter.
Isabelly Toniot, 6ºD

Arthur e Enzo, 6ºE
Se preparem para terça, vai ser 
má tozzera e vocês são meus 
melhores amigos capivara. 
Bruno S., 6ºE

Todos do Colégio
Se inscrevam no canal biologê-
nios do professor maravilhoso 
Walter. ♥
Lais, 6ºD

Enzo, Lucas, Vini M., Gistavo L, 6ºE
Vocês são ótimos amigos, bora 
marca de passear de barco al-
gum dia.
Arthur Salai, 6ºE

André, 6ºD
Meu irmão querido. Adoro falar 
com você.
Pedro, 2ºC-EF

Amália, 6ºE e Natália, 4ºC 
Vocês são muito legais. Obrigada 
por ser minhas irmãs.
Augusto, 2ºD-EF

Heitor, Inf  5
Eu gosto de brincar, dormir e de 
jogar bola com você. 
Vinicius Nathan, 2ºC-EF

Marieh, 6ºB
]Eu adoro nossa amizade. Espero 
que sejamos amigas por muito 
tempo. Beijos.
Nicole, 6ºB

Emily, 6ºE
Eu adoro ser sua amiga e agradeço 
você por sempre confiar em mim. 
Beatriz P.S, 6ºE

Família
Eu amo a minha família. Vocês 
moram no meu coração. 
Júlia, 5ºC

Cindy, 7ºB
Você é muito linda. Gosto de você, 
da sua companhia.
Vinicius A., 7ºB

Heitor, 3º EF
Que você continua sendo um 
irmão incrível e maravilhoso. Te 
amo muito.
Sofia, 7º

Marina, 4ºD-EF
Estou te convidando para um jogo 
de boliche, segunda, depois do 
jazz. Espero que você aceite. 
Letícia, 4ºD-EF

Gabi e Vico, 
Meninos, a mamãe ama muito 
vocês. Um beijo com carinho.
Mamãe Jú

Maria E. B., Felipe, Isa R.,  7ºC
Vocês são meus melhores amigos. 
Amo vocês♥
Marcela Carolline, 7ºC 

Lucas Kleig, 8ºA
Obrigado por ser esse amigo tão 
companheiro, engraçado que me 
faz rir. Valeu “amigão”.
Gabriel Perretto, 8ºA

Mais do que entregar um presente 
e uma carta de incentivo, os es-

tudantes do 9º ano ao Terceirão 
levam aos pacientes da hemodiá-

lise nos pouco mais de 30 minutos 
de visita, um ouvido amigo, amor 

fraternal e alegria de viver. 

As visitas aos dois centros da Fundação 
Pró-Rim (na sede e no Hospital Regional), 
para a entrega do presente de Páscoa, do 
ouvido amigo e principalmente da voz de 
incentivo em forma de oração e música, 
ocorreram nos três diferentes horários de 
sessões dos dias 9 e 10 de abril.  

A alegria estampada no rosto dos 400 
pacientes e 100 funcionários e voluntárias 
beneficiados com o projeto solidário inundou 
o coração dos que doaram e também dos que 
receberam a doação. 

Ligados às suas máquinas da vida, sob 
o olhar atento dos profissionais da saúde e 
contanto com o auxílio das voluntárias, os 
pacientes receberam os estudantes, profes-
sores, funcionários e pais dos CSA acompa-
nhados dos personagens Jesus, Verônica e 
Cirineu. 

Este ano, os próprios alunos, por meio 
dos personagens bíblicos, explicaram quem 
eram e o motivo da visita. Após inundar o 
ambiente hospitalar com a alegria do canto e 
vitalidade juvenil, o personagem Jesus expli-
cou quem eram 'os anjos' que o acompanha-
vam. Lembrou também que Cristo não teria 
ressuscitado se não tivesse sofrido na cruz e 
que a ajuda recebida em sua jornada tornou 
seu sofrimento mais suportável.

As palavras de Verônica, mulher que se-
cou o rosto de Cristo durante seu caminho 
ao Calvário,  reforçaram o reconhecimento, 
carinho e respeito devido aos profissionais da 
saúde que auxiliam os pacientes nos momen-
tos dolorosos da hemodiálise.  momentos 
dolorosos da hemodiálise. 

Já Cirineu, que ajudou Cristo a carregar 
a cruz, lembrou das pessoas que auxiliam as 
demais  a “carregar sua cruz”. Familiares, 
companheiros, amigos, voluntários, enfim as 
pessoas que mesmo após um dia de trabalho, 
são os “cirineus” de nossa vida. 

Sob a responsabilidade dos estudantes 
se prontificaram a suprir a falta de colegas 
de turma, explicando que o trabalho de co-
ordenação é muito difícil, especialmente por 
se tratar de um trabalho voluntário. 

Além da dificuldade em conseguir a ade-
são dos colegas, os líderes voluntários pre-
cisavam administrar o próprio tempo, pois 
o período de preparação dos presentes e de 
ensaios coincidiu com o período de provas. 

“Passamos as listas, mas quem marcou o 
nome não veio, então fiz uma nova chamada 
no grupo da turma e nós viemos, porque tudo 
tem que estar pronto na data. Parece que 
a turma quer ajudar, mas indiretamente”, 
acrescentou Francesca Menegon, 1ºB. 

“Quando apresentamos, gostaram da 
proposta, mas parece que queriam ajudar, 
desde que os outros fizessem ou as coisas 
aparecessem prontas por magia. E como é 
um trabalho voluntário, não dá para obrigar 
a pessoa a vir.  É muito delicado, afinal é 
um trabalho voluntário”, completaram os 
estudantes enquanto montavam as sacolinhas 
na tarde do dia 28 de março.  

Vitória Basílio e Fernanda Nass, 2ºB par-
ticipam do projeto desde o 9º Ano reforçaram 
que participar da visita à Pró-Rim é uma 
lição de vida.  “Para nós, às vezes parece 
muito pouco o que estamos fazendo, mas 
para eles, é muito”. 

“Quando chegamos lá percebemos que a 
vida daquelas pessoas é muito diferente da 
nossa, que a gente reclama tanto da vida e 
não custa nada dedicar um pouco de tempo 
para ajudar as pessoas que estão numa si-
tuação muito pior e continuam lutando por 
dias melhores”. 

Luisa Gabriela Rosa, 2ºB acrescentou 
que é muito difícil articular o trabalho junto 
aos colegas, mas é uma questão de fazer  
a sua parte.  Carolina da Rosa Billes, 2ºB 
leu as cartas escritas pelos colegas para 
os pacientes. “Depois de ler algumas dava 
vontade de abraçar quem escreveu. Eu lia 
cada uma pensando em como o paciente se 
sentiria recebendo aquela carta. Mas nem 
todos escrevem bem e então, pedíamos para 
os colegas reescreverem”.  

Missão dada, missão cumprida   
Cada turma foi incumbida de preparar o 

presente para um grupo de pacientes, numa 
relação direta do número de alunos, com o 
número de pacientes. 

Além do presente, cada paciente recebe 
uma carta de motivação escrita manualmen-
te por um estudante do CSA e a quantidade 
de estudantes que  podem participar da 
visita é limitado. 

A escolha geralmente é feita por sorteio. 
Este ano diversos pais participaram e trans-
portaram estudantes aumentando o número  
de visitantes. 

Diante da dificuldade em conseguir re-
colher a ajuda financeira, os representantes 

  

Anjos estão chegando
A reação da paciente Maria Heida da 

Silva levou às lágrimas. Há um ano na fila 
para o segundo transplante, continua fazendo 
hemodiálise e acreditando que apesar de ter 
somente 3% de chance de conseguir um no-
vo rim, fará o transplante em breve.  Assim 
que seus olhos alcançaram os estudantes 
entrando na sala, começou a cantar e a dar 
boas vindas. 

“Vocês são como os discípulos andando 
com Jesus. Estou tão feliz, parece que ga-
nhei um prêmio. O Espírito Santo me disse 
que os anjos estão aqui e estão mesmo, são 
vocês. É como se vocês dissessem que Jesus 
quer nossa persistência e eu quero que Ele 
aumente minha fé. Orem por mim”, disparou 
quase em uma única voz.    

Após ouvir a carta  escrita por Heloisa 
Maria de Mattos, 2ºA e lida por Júlia Pacher, 
2ºA,  garantiu que vai ler a carta sempre que 
sentir uma ponta de desânimo e que Heloisa 
estará em suas orações. “Fiquei muito feliz 
com a visita, quando fizer o meu transplante 
eu quero visitar vocês para agradecer. Orem 
por mim. Eu quero ser uma pessoa melhor, 
para estar pronta para a hora exata que Deus 
vai mandar o meu rim”, reafirmou.

FAZER O BEM - Os estudantes pintaram e 
montaram o presente que levou o slogan do 
CSA aos pacientes

Maria Heida da Silva - “Vocês são como 
os discípulos andando com Ele - Jesus. 

Fala para a Heloisa que ela vai estar nas 
minhas orações. 

 “Temos que ir para a vida. Muitas vezes a gente reclama tanto 
e não custa nada vir aqui e fazer algo pelo outro. Temos que 
dedicar mais nosso tempo para coisas importante e perceber 
que há pessoas em situação bem pior do que a nossa, por isso é 
importante conversar com os pacientes”, lembraram os estudantes.

Solidariedade leva alegria à Páscoa  
dos pacientes da Pró-Rim

Em fevereiro, a professora Luciara A. Ba-
raúna, coordenadora da Pastoral,  apresentou 
o projeto solidário aos estudantes do 9º Ano 
ao Terceirão durante as aulas de ensino re-
ligioso. Desenvolvido pelo CSA há quase 
uma década, em benefício dos pacientes de 
hemodiálise da Fundação PRÓ-RIM, a cada 
ano, os alunos e familiares vêm participando 
mais ativamente. 

Todos foram convidados a participar do-
ando o que estivesse a seu alcance:  tempo, 
dinheiro, conhecimento, liderança, escrever 
e ou revisar cartas, a habilidade de tocar 
instrumentos, a disponibilidade para cantar, 
para  fazer trabalhos manuais, representar 
personagens bíblicos, empacotar os presen-
tes, dar sugestões, desenhar, escrever ou re-
visar as cartas, transportar, ou simplesmente 
contribuir com ideias e motivação. 

Para coordenar a campanha foi montada 
uma equipe de 23 estudantes, representantes 
de suas turmas para fazerem a ponte entre a 
turma e a coordenação.  

No  dia 19 fevereiro, os estudantes defi-
niram como seria o presente e a entrega este 
ano,  assumindo a coordenação dos trabalhos 
em suas turmas. Desde então, iniciaram a 

dos 1ºs C e 1ºA decidiram ir à reunião de 
pais e apresentar o projeto. 

O resultado foi imediato, muitos pais 
deram a contribuição ali mesmo e, no dia 
seguinte, seus filhos chegaram à escola 
com a contribuição em mãos.

O contato permanente via grupo de 
whatsapp criado exclusivamente para 
este fim e em momentos presenciais, 
geralmente em horário extraclasse, da 
equipe de estudantes com a coordenação 
do projeto possibilitou superar todos os 
desafios e, nos dias 9 e 10 de abril os 
presentes, cartas, conversa e a celebração 
alegraram sem medida os corações.     

Qualquer pessoa pode ser voluntária
Por muitos anos Delfina Lemos ganhou a vida 

como costureira do Hospital Regional, mas desde 
que se aposentou passou a atuar como voluntária 
da Pró-Rim. Costurou a quase totalidade dos 
saquinhos de presente, antes mesmo do grupo 
de voluntárias ter iniciado os encontros semanais 
deste ano. 

A principal atividade do grupo de voluntária 
é comprar 65 a 70 cestas básicas por mês aos 
pacientes. “Organizamos e selecionamos as doa-
ções, roupas, calçados e outros objetos e fazemos 
trabalhos manuais, tudo para colocar no bazar e 
para arrecadar dinheiro para comprar os alimento 
para as cestas básicas. 

Qualquer pessoa pode ser voluntária. Temos 
um ex-paciente que foi transplantado e agora faz 
campanha de alimentos para doar”, completa.   

Etapas de preparação
1) Definir dos materiais e cerimônias de 

entrega;
2) Envolver a família, coleta e registro 

da contribuição financeira; 
3) Escrever e revisar as cartas personali-

zadas para os pacientes: 
4) Desenhar, pintar, escrever o slogan na 

toalha e montar o presente;
5) Sortear os estudantes e convidar os 

pais à participarem da visita à Pro-rim; 

6) Escolher e ensaiar as músicas e a 
celebração de Páscoa; 

7) Definir, providenciar figurino e ensaiar 
o texto e roteiro dos personagens bíblicos; 

8) Manter a motivação da turma e admi-
nistrar o tempo para fazer as tarefas esco-
lares cotidianas e as atividades extraclasse 
do projeto. 

9) Manter-se motivado e celebrar a 
Páscoa com o coração inunda de amor e 
solidariedade.
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Lais e  Camila, 5ºB
Obrigado pela amizade por todos 
esses anos. Amo vocês. Beijo.
Júlia Bento, 5ºB
  
Mariana B.,  7ºC
Você é a pessoa que eu conheço 
há mais tempo e só vim dizer que 
te amo muito.
Ana C.,  7ºC

Arthur Fernandes, 5ºD
Você é muito legal e muita gente 
boa. É novo na escola, mas 
nosso traço de amizade é muito 
velho e bom. 
Heitor T., 5ºD

Pedro,  4ºC-EF
Você é o melhor amigo do mundo 
e inteligente.
Victor,  4ºC-EF

Henrique, 3ºD-EF
Eu gosto muito de você.
Bruno, 3ºD-EF

Maria Paula,  5ºC
Eu te amo muito minha irmã-
zinha.
Matheus Trindade,  7ºC

Laura, 4ºB-EF
Você é especial e minha melhor 
amiga. Te adoro muito.
Beatriz, 4ºB-EF

Palito e Luska, 8ºA
Parabéns para esses dois lokin 
que agora são meus amiguinhos, 
espero que esse ano seja ótimo 
pra vocês. 
Aleki, 8ºA

Todos
Obrigado para os meus pro-
fessores, meus pais, colegas e 
parentes. 
Enzo, 4ºD-EF

Bruna, 3ãoA-EM
Oi minha loira. Obrigada por 
tornar o meu terceirão muito 
melhor, sem você não seria a 
mesma coisa! Te amo . #agen-
tesempre  #vemporto
Beatriz, 3ãoA-EM

Júlia, 2ºA-EF
Você é a minha melhor amiga. 
Beijos.
Lara C., 2ºA-EF

Sayão e Blau
Sentirei saudades de vocês no 9º.
Murilo, 8ºA

Profª Edilani
Sentimos muito sua falta♥ Você 
é uma pessoa incrível, amorosa, 
amiga, conselheira. TE AMAMOS!
Maria Eduarda e Fernanda, 8ºD

Luis Otávio, 3ºB-EF
Eu gosto de ser o seu amigo. 
Bruno, 3ºA-EF

Profa. Jamile
Querida rainha, sempre irei 
te servir e ser uma secretária 
incrível! Te amo profª rainha.?
Laura,  7ºC

Gabriel Perreto, Igor e Luiza, 8ºA
Gente, obrigado por me acolhe-
rem e por serem meus amigos. 
Anthonio, 8ºA

Minhas amigas, 8ºC
Queria agradecer por terem sido 
minhas amigas e espero que isso 
não mude♥♥ BJS para Suzana, 
Helo, Evelin e Naty!

Júlia, 8ºD
Só quero dizer que gosto muito de 
você. Você é especial. Obrigado 
por fazer parte da minha vida.♥
Guilherme, 8ºD

Aline e Letícia, Maria Eduarda e 
Fernanda, 9ºC
Amo muito vocês, suas chatas.♥ 
#love Fabrício Eugênio 2019.
Kendra, 9ºC

Alexia
Gosto muito de você. É uma 
bela amiga. 
Ana Luisa, 5ºC

Juliane Alexia, 5ºC
Vocês são umas das minhas 
melhores amigas. 
Amabile, 5ºC

Gabriel de Sousa, 5ºA
Você é uma das pessoas que mais 
gostei e você é muito legal. 
Eduardo, 5ºA

Anderson, 2ºA-EM
O caro é bom mesmo!
Renan Rengel, 2ºA-EM

Colégio
Eu queria agradecer aos meus 
pais que sustentam a minha 
escola e que a escola tenha um 
ano de muita paz. 
João Vitor, 5ºC

Cauã G. Silva, 5ºC
Você é muito incrível. Eu espero 
que você consiga todos os Braur-
lers lendários no Browl Stars.
Rodrigo T. Pahl, 5ºC

Lucca, 3ºC-EF
Meu melhor amigo. Eu nunca vou 
esquecer de você porque você é 
especial para mim. Nunca teve 
um amigo tão legal como você!
Alexandre, 3ºC-EF

Otávio, 5ºC
Você é legal adoro brincar com 
você. Espero que nossa amizade 
dure muito tempo. 
Vitor Paulo, 5ºC

Gabriela, 3ºA-EF
Quer ir na minha casa fazer 
sessão de cinema?
Camila C, 3ºA-EF

Fernando, 5ºC
Você é o melhor. Eu gosto muito 
de você como amigo. Nós dois 
temos muito em comum. :)
Murilo P, 5ºC

LUIS, 3ãoA-EM
Obrigado por sua amizade. Você 
é um bom amigo.
Felipe, 9ºB

Heloisa e Letícia, 9ºA
Minhas tagarelas prediletas da 
sala! Amo vcs negas?
Bruna G M, 9ºA

Júlia Brandt, Mariana, Heloisa e 
Eduarda Rafaela, 1ºA EM
Obrigada por sempre estarem co-
migo nos melhores e piores mo-
mentos. Amo Vocês. ?#elenão
Camila, 1ºA EM

Amanda e Maria Fernanda, 2ºC-EM
Só pra dizer que amo♥ vocês e a 
gente vai conseguir!
Beatriz, 2ºC-EM

Pãoley,  7ºC
Obrigado por ser minha parcei-
ra em cantar shallow. BJS<3 
KAKAKA
Isadora R.,  7ºC

Letícia, Isadora e Heloisa, 8ºD
Vocês são as melhores amigas 
que eu podia ter. Amo vocês 
minhas companheiras. Juntas 
no K-Pop, nos animes e séries.♥
Lena, 8ºD

Rossi, 2ºA-EM
Te amo Linda! Coisa mais linda 
que eu amo. 
Jonas, 2ºA-EM

Pai, Giu e mãe Amanda, 
Eu sei que tirei uma nota ruim em 
matemática (6,2),  mas prometo 
que irei melhorar.
Lorenzo Cramer, 5ºC

Enzo Kobayashi, 6ºE
Oi amigo :) Vamos maratonar 
Brawl Stars. VC é muito legal e 
engraçado. Ganhei o LEON.
Vinícius Daniel, 6ºE

Henrique, 2ºA-EF
Vamos pegar livros do Naruto e 
vamos trocar cartas de Yu-gi-nha.
Leonardo, 2ºA-EF

Mãe Ingrid
Te desejo um Feliz Aniversário. 
Que você continue sendo es-
sa pessoa maravilhosa que é. 
Parabéns!
Nicole K.M, 5ºD

Beatriz G. , 3ãoA-EM
De sempre para sempre! Eu te 
amo morena. Obrigada por ser 
suportável KKK.
Bruna, 3ãoA-EM

Papai e família
Vocês são a melhor família do 
mundo. Amo muito vocês.
Samuel, 5ºC

Flamengo, 
Você estava indo bem na Liberta-
dores, mas vacilou contra o L.D.U. 
Então cuidado. Vamos mengo, 
vamos ganhar a Liberta!
Leonardo C.B, 6ºB

Jeanine, 3ºA-EF
Você é a melhor professora 
de todas. É inteligente e bem 
brincalhona.
Miguel., 3ºA-EF

A tarefa de incentivar os alunos a se tor-
narem leitores não é simples e está longe de 

ser fácil. O CSA mantém um programa de 
incentivo à leitura que se inicia na educa-

ção infantil e chega até os vestibulandos do 
Terceirão. As atividades são diferentes e 

apropriadas para cada faixa etária. 

“Só é Literatura quando 
incomoda”

A professora de literatura Roseana Ma-
chado Ferreira busca mostrar aos alunos que 
no ensino médio os livros podem funcionar 
como uma válvula de escape. “A leitura re-
duz o estresse, desenvolve a memória, ajuda 
na concentração e, além disso, melhora a 
escrita, expande o vocabulário e incentiva 
o pensamento crítico, o que é fundamental 
para qualquer vestibulando”, frisou. 

As práticas de incentivo são simples e 
visam a fazer com que tomem gosto pela lei-
tura, deixando de ler apenas por obrigação, 
além de ajudar os alunos na preparação para 
o ENEM e os vestibulares.

Literatura brasileira

ta com as narrativas lidas e compartilhadas. 
As narrativas do livro são costuradas e ume-
decidas pelo choro das personagens, e isso 
faz toda diferença no coração e na cabeça 
dos leitores, irremediavelmente envolvidos 
pelo que leem. E esse mesmo leitor não larga 
a leitura, embora às vezes possa alongar o 
olhar do livro, para suas próprias lembranças.

Livro:  Eles não usam Black-tie, de 
Gianfrancesco Guarnieri => Leitura fácil, 
acessível. Um texto teatral de 1958 mais atual 
do que nunca.  A narrativa tem como tema 
central a greve dos operários, mas adota co-
mo pano de fundo reflexões universais sobre 
a fragilidade e os conflitos humanos. De fato, 
a temática não é política, muito menos pan-
fletária. O autor discorre, na verdade, sobre 
relações de amor, solidariedade e esperança 
diante dos percalços de uma vida miserável. 
Essa leitura facilitará – e muito – no diálogo 
que precisamos ter para que este país mude. 
Mas um diálogo em que todos saibam ouvir 
e falar.

Dê uma 
chance à 

Cartazes com informações sobre autores 
brasileiros decoram a sala do Terceirão. 
Esta é mais uma maneira de compartilhar o 
conhecimentos. 

No Ensino Médio os alunos descobrem 
nas aulas de Literatura os diversos estilos 
literários, através de conversas sobre o autor, 
o tema, período, acabam experimentando a 
leitura através de diferentes gêneros e tipos 
literários (texto teatral, poesias, contos, crô-
nicas, romances entre outros).

No CSA a tarefa de incentivar a leitura 
não é exclusiva das professoras de português 
e literatura, de forma geral,  professoras e 
professores incentivam por meio da produ-
ção de quadrinhos, revistas, jornais, charges, 
poesias, acrósticos, crônicas, contos... 

Os alunos muitas vezes sequer percebem, 
mas esta estratégia consegue livrá-los de 
preconceitos literários e os prepara para ler 
de tudo. O resultado é positivo inclusive no 
momento de ler de maneira crítica, os enun-
ciados das provas. 

Para Roseana a escritora Jana Lauxen 
explicou claramente o que é literatura: “a 
literatura que não lhe sacode; que não lhe 
tira do lugar onde você confortavelmente 
está; que não lhe faz repensar; que não 
desconstrói e bagunça; que não coloca o 
dedo na ferida e chafurda; é uma literatura 
inofensiva – logo, irrelevante".

Apesar do Brasil ser berço de alguns dos 
mais lidos e traduzidos escritores do mundo, 
a literatura brasileira ainda sofre preconcei-
to, especialmente das gerações mais jovens. 

“Muita gente tem medo ou preconceito,  
acha chato ou difícil demais de entender. 
Mas não são”, sentencia a professora. E, 
para além do que eles têm a ensinar, como 
os clássicos brasileiros aparecem em muitos 
vestibulares, é necessário dar uma chance a 
alguns escritores”.

Algumas sugestões:

L i v r o :  C a p i t ã e s  d a  A r e i a , 
d e  J o r g e  A m a d o  ( r o m a n c e ) 
A história dos jovens que 
vivem em um trapiche 
abandonado retrata a 
Bahia do século 20 de 
forma dinâmica, realis-
ta e divertida. Não é à 
toa que ele sempre fi-
ca entre os preferidos 
dos jovens em época de 
vestibular, ano passado 
no vestibular da UFSC.  
O enredo que conta com 
personagens marcantes 
como Pedro Bala, Dora, 
Sem Pernas e Gato con-
quista logo nos primei-
ros capítulos e entretém, 
fazendo com que o leitor 
se dê conta de seu aspecto 
político e social só ao fim 
da leitura.

"Livros não mudam o mundo; quem muda o mundo são as pessoas. 
       Os livros só mudam as pessoas".                    Mario Quintana

Livro: Várias Histórias, de Machado 
de Assis (uma coletânea de 16 contos)

É difícil pensar em literatura e não pen-
sar em Machado de Assis. Considerado um 
dos maiores autores brasileiros, seus livros 
podem parecer difíceis de ler, o que não 
é. Nessa obra o leitor terá contato com “A 
cartomante”, que conta a história do triân-
gulo amoroso composto por Vilela, Rita e 
Camilo. Ou ainda, “Entre santos” que relata 
um episódio extraordinário ocorrido na 
vida de um velho padre durante sua vida de 
capelão a São Francisco de Paula, nessa obra 
Machado  mostra  que o dinheiro não serve 
para muita coisa em situações extremas e que 
não como há  comprar nem barganhar pela 
vida, essa crítica de Machado não fica presa 
somente aquela época nem somente aquele 

espaço, por isso, podemos dizer 
que essa obra é universal. 

Livro:  Olhos d’Água, de 
Conceição Evaristo (contos)  => 
Obra composta por 15 diferentes 
contos, que se entrelaçam ao 
relatarem a história de mulheres 
e homens negros que sofreram e 
sofrem os mais diferentes tipos de 
violência e depreciação na socie-
dade. Conceição Evaristo escreve 
sobretudo sobre a vivência da 
experiência narrada e o quanto 
essas escritas negras e femininas 
encontram-se embaralhadas na 
tênue linha que tenta separar, sem 
muito sucesso, a realidade vivida, 
da ficção sonhada. Desta forma, 
tudo isso acaba provocando nos 
leitores, uma identificação imedia-
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VALE A 
PENA LER

Dia Internacional do Livro

CSA comemora com 
momento leitor e Feira

Editoras venderam livros a preços di-
ferenciados e simultaneamente ocorreu o 
troca-troca de livros usados, organizado pelos 
alunos dos nonos anos, sob a orientação da 
professora Rosana Tondo. Para evitar excesso 
de visitantes num mesmo horário, foi efetiva-
do um cronograma de visitação.

Nas semanas que antecederam a mobiliza-
ção pela leitura, um bilhete aos pais e cartazes 
lembravam da necessidade de trazer livros. Ao 
mesmo tempo, os alunos dos 9ºs anos passa-
ram nas salas e colaram cartazes informando 
sobre a realização do troca-troca. 

Quem trouxe antes da Feira, recebeu um 
vale, mas os leitores puderam trazer no dia 
da Feira e escolher outro livro ali mesmo, ou 
pegar um vale para aguardar um título de seu 
interesse ao longo da Feira. 

A cada nova edição, a Feira do Livro pos-
sibilita renovar as bibliotecas particulares e 
familiares e, ao mesmo tempo, promove uma 
reflexão sobre a importância do livro na vida 
das pessoas. 

Novamente a participação surpreendeu. 
Confirmando que os livros são grande aliados 
na busca por aprendizagem e aperfeiçoar os 
conhecimentos. 

Mas um dos maiores benefícios da leitu-
ra  é simplesmente,  
desligar-se da dura 
realidade cotidiana, 
vivenciando as dores 
e alegrias dos perso-
nagens, mergulhan-
do nas histórias de 
ficção. 

Os pequenos da 
educação infantil e do 
EF tiveram sessões de 
contação de história. 
Já os do primeiro ano 
dramatizaram histó-
rias para os colegas e  
fizeram piquenique 
de leitura no pátio do 
Colégio. 

Os primeiros 15 minutos de aulas, do 
dia 23 de abril, o  Dia Internacional 

do Livro, foram reservados para a 
leitura. Em seguida teve início a Feira 
do Livro, realizada no pátio do CSA, 

nos dias 23 e 24/04. 

Adesão ao troca-troca de 
livros aumenta a cada ano

Durante todo o dia, os pequenos foram recebidos  na biblioteca para ouvir 
histórias contadas e lidas por personagens da literatura para crianças

Livro: Chapeuzinho Vermelho
Autora: Ingrid Biesemeyer Bellinghausen
Editora: DCL

A mamãe da Chapeuzinho Vermelho preparou 
um delicioso bolo de fubá e pede para que a menina 
leve até a casa da vovó, que está doentinha. Mas 
no meio do caminho, muitas surpresas poderão 
acontecer...

A escritora Ingrid Biesemeyer Bellinghausen 
reconta esse clássico infantil através de páginas 
ilustradas com retalhos de papel, tecido e outros 
materiais coloridos, tornando a leitura lúdica e 
dinâmica. As crianças dos Infantis 3 aprovaram! 
Indicação: Professoras do  Infantil 3

Livro: Ponte para Terabítia
Autora: Katherine Paterson
Tradução: Ana Maria Machado
Editora: Salamandra

 Um livro que narra uma his-
tória de amizade e coragem entre 
duas crianças. Jess tem 10 anos e 
um grande sonho, ser campeão de 
corrida da escola. Só que, justa-
mente agora que tem chances de 
ganhar, surge na escola uma nova 
aluna, Leslie. O menino fica en-
cucado, achando que ela será sua 

concorrente. No entanto, tudo passa a acontecer de forma 
diferente. Leslie propõe outros desafios a Jess e aos poucos 
eles vão se afeiçoando um ao outro. Entre muitas brinca-
deiras, eles criam juntos um reino mágico e solene, onde 
governam soberanos, protegidos das ameaças e zombarias 
da vida cotidiana. A esse reino deram o nome de Terabítia. 
Realmente uma história que envolve e emociona o leitor.

Indicação: Professora Janete Aparecida S. Rosa

Livro: 50 Brasileiras Incríveis Para 
Conhecer Antes de Crescer

Autora: Débora Thomé
Editora: Galera Record

A obra descreve 
biografias de gran-
des mulheres bra-
sileiras e tem belas 
ilustrações feitas 
por artistas mulhe-
res. Algumas das 
brasileiras que nele 
aparecem: Chica da 
Silva, Anita Garibal-
di, Tarsila do íma-
ral, Cecília Meireles, 
Antonieta de Barros 
e Zilda Arns.

Indicação: Professora Karyne Johann

Livro: A História do Mundo Para Quem Tem 
Pressa
Autora: Emma Marriot
Editora: VALENTINA, 2015 

O livro traz ao leitor as principais informações 
sobre todas as épocas da civilização humana, re-
velando mais de cinco mil anos de história. Com 
textos resumidos, mas bem explicados,é possível 
aprender sobre acontecimentos históricos de uma 
maneira fácil e rápida. 
Além disso, por causa 
desse conhecimento am-
pliado, é também um 
ótimo livro para ajudar 
nas redações, facilitando 
a escrita de contextos 
históricos e de argumen-
tos embasados, Quem 
sabe uma nota 1000 no 
próximo ENEM?

Indicação: Aluno 
Thiago Matos, 2ºA-EM

Livro: Orgulho e preconceito
Autora: Jane Austen
Tradutor: Roberto Leal Ferreira
Editora: Martin Claret
A autora usa a ironia para abordar temas como a 

educação, política e casamento das mulheres da época, 
que correm contra o tempo para desposar-se, já que não 
podem obter nenhum bem ou dote por si mesmas. A 
obra suavemente busca pelo empoderamento feminino 
e lida com a difícil relação humana entre o orgulho e o 
preconceito.  Mesmo publicado em um período diferente 
do atual, a conservação do tema de Orgulho e Preconceito 
mostra como os temas abordados no livro se mantêm 
modernos. Jane nos faz rir, chorar, refletir e principal-
mente aprender que, muito antes da palavra 'feminismo' 
ser criada, algumas grandes mulheres já tentavam ter 
seu lugar ao sol. 

Indicação:  Aluna Luiza Gabriela, 2ºB-EM

Piquenique de leitura - 1ºF

Dramatização de Kauã Schmidt e 
Maria Luiza B.Carboso-1ºF

Livros que valem a pena ser lidos! Filmes que surpreendem! Participe nas próximas 
edições.  Entregue uma pequena resenha para um dos coordenadores de ensino.

Livro: Testamento de 
Pedro – O início de Tudo
Autor: César Vidal
Tradutor: Luiz Guerra 
Editora: Relume Dumará
Tédio, a palavra retrata 
o sentimento dos jovens 
em relação à rel igião, 
principalmente Cristã, na 
atualidade. O livro retrata  os 
30 anos após a morte de Jesus 
Cristo e as complicações do 
império romano, governado 
por Nero. 
Indicação: Gustavo H. 
Dias, 2ºB (Seminarista)



JANEIRO A MAIO 201912
CF 2019 - Cristãos discutem igualdade e justiça social 
Sob o lema “Serás libertado pelo direi-
to e pela justiça” (Is 1, 27), a Campa-

nha da Fraternidade 2019 fomentou 
a discussão sobre a promoção e valori-

zação da vida humana por meio das 
políticas públicas de educação, saúde e 

segurança social.

Como acontece todos os anos, o tema 
da CF foi integrado aos conteúdos curri-
culares dos alunos da Educação Infantil ao 
Terceirão. 

Nas aulas de ensino religioso, foram 
desenvolvidas atividades com o objetivo 
de levar os estudantes a refletirem sobre a 
responsabilidade de cada cidadão brasileiro 
na efetivação da igualdade e justiça social.    

Com os mais pequenos, os combinados 
de sala de aula, as chamadas regras de boa 
convivência, foram usados como exemplos 
para levar a compreender a importância de 
cada um fazer a sua parte em prol do bem 
comum. E a busca pelos 'ovinhos' de Páscoa 
teve pistas em inglês. 

Os estudantes maiores, do ensino fun-
damental  e ensino médio, após estudar e 
discutir sobre as políticas públicas,   fizeram 
releitura do cartaz da CF 2019 como forma 
de retratar sua percepção da realidade e 
responsabilidade na busca da resolução do 
problema e da solução. 

A participação nas campanhas da Páscoa 
Solidária  em benefício dos pacientes da Pró-
-Rim e das crianças do Projeto Providência 
foi um gesto concreto de solidariedade es-
pecialmente para os alunos dos primeiros e 
segundos anos do ensino fundamental e do 
nono ao Terceirão. 

Os trabalhos tinham como objetivo 
promover o desenvolvimento pleno da 
consciência cidadã. Com o objetivo de que 
cada um assuma sua corresponsabilidade 
na promoção da igualdade entre homens e 

A IAM - Infância e Adolescência Missionária 
preparou a  celebração da Páscoa para os 
pequenos da educação infantil até o 2oAno-EF.

O PAM 2  fez a 
releitura do cartaz. 
A união das mãos 
das crianças são as 
folhas da árvore. O 
trabalho representa 
a importância do 
cuidar e zelar tanto 
pelo meio ambiente, 
quanto respeitando 
o próximo, pois  as 
conquistas devem ser 
coletivas.

Os alunos dos 1ºs e 2ºs anos do ensino 
fundamental doaram doces, chocolates, 
bolachas e guloseimas para a Páscoa Soli-
dária das crianças e adolescentes do Projeto 
Providência. 

No projeto, ao trabalhar o tema “Conta-
giar pelo bem”, as crianças confeccionaram 
bolsinhas de TNT e montaram os kits. No 
dia da confraternização trocaram entre si no  
formato amigo secreto. 

A entrega foi acompanhada de palavras  
ressaltando as qualidades positivas do cole-
ga. Ao final da confraternização, as crianças 
gravaram um vídeo em agradecimento aos 
alunos, professores, coordenadores, Irmãs 
e direção do CSA.

mulheres e da solidariedade entre os cida-
dãos  brasileiros. 

Enquanto se preparavam para a Páscoa 
com a cerimônia de perdão, a confissão e a 
missa, os estudantes tiveram a oportunidade 
de participam voluntariamente das campa-
nhas desenvolvidas pelo Colégio.

Beatriz Oliveira 8ºC

Nas aulas de ensino 
religioso foram 
trabalhados textos, 
reflexões, vídeos e 
entre as atividades, 
os alunos dos 6ºs 
anos até os 9ºs anos 
fizeram uma releitura 
do cartaz da CF 2019.

Os combinados de boa convivência 
e respeito mútuo de cada turma foram 
a base para conversar com os pequenos 
da educação infantil e 1ºs anos sobre 
políticas públicas, sua finalidade e 
repercussão na vida dos cidadãos. 

A celebração da Páscoa preparada 
pela IAM para os alunos do infantil até 
o segundo ano foi interativa. Cada tur-
ma participou de algum momento com 
a cruz, flores e cartões confeccionados 
com os símbolos da Páscoa em sala e 
entregues aos colegas ao final. 

A representação teatral contemplou 
quatro importantes momentos:  a pri-
são de  Jesus no Horto das Oliveiras, 
Jesus carregando sua cruz (as crianças 
confeccionaram uma cruz e intera-
giram), a chegada das mulheres ao 
túmulo vazio (as crianças contribuíram 
com sua flor) e a aparição de Cristo 
Ressuscitado aos discípulos. 

Generosidade e gratidão no Projeto Providência

Os alunos do PAM 
5 conheceram a 
história de vida 
e obras sociais 
de Madre Teresa 
de Calcutá e 
representaram 
ações de ajuda ao 
próximo nos dias 
atuais.
 
Trabalho de Helena 
da Rosa Pacheco

Jesus contagiou pelo bem

Como parte da preparação para a Páscoa, o 
Infantil 3 e o Infantil 4 vivenciaram atitudes 

realizadas por Jesus, como o lava-pés.

O `coelhinho` da Páscoa deixou 
pistas em inglês para o Inf. 5.

Arthur Bilotti 
Laidens e 
Matheus Zabel 
Knabben - Inf.4A


