
Jornal do

Santos Anjos  
Nº 71 Ano XVIII   Maio a Julho 2010

Jornal do

Santos Anjos  
Jornal do

Santos Anjos  

COPA DO MUNDO –  Maior evento mundial 
do futebol motiva atividades escolares
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COPA DO MUNDO

Os pequenos do Infantil 5 aprenderam sobre figuras geométricas, cores e 
movimento ao mesmo tempo que se descobriram torcedores da seleção brasileira Leia mais na pág. 6 e 7

O melhor centro de
ensino do Brasil!

Aluno do Colégio Santos Anjos apresenta este
anúncio e ganha 10% de desconto nas mensalidades.

Rua: Dr. Plácido Olímpio de Oliveira, 910
Joinville - SC Fone: (47) 3422-2565

www.fiskjoinville.com.br

Pais, filhos, amigos, 
parentes, professores 
e convidados compare-
ceram e divertiram-se 
com as brincadeiras, 
apresentações artísti-
cas, comidas e bebidas 
típicas.

Como não poderia deixar de ser, muitos “caipiras” compareceram à festa junina 
trajados de  torcedores brasileiros. A alegria, tipicamente brasileira das festas de 
junho, esteve presente na maior e mais tradicional festa da Família Santos Anjos.  

Leia mais na pág. 12

FESTA JUNINA VERDE E AMARELAFESTA JUNINA VERDE E AMARELA

Leia mais na pág. 6 e 7Leia mais na pág. 6 e 7
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Órgão de divulgação do 
Colégio dos Santos Anjos

MAIO
01 - Dia do Trabalhador
02 - Olimpíada Brasileira de Biologia – 1ª fase
04 - Reunião Pedagógica
06 - Homenagem às mães
09 - Dia das Mães
13 - Prova de 2ª chamada
       Viagem de estudos das 4ªs séries para São Fran-
cisco do Sul - Visita ao Museu do Mar, Cidade Histórica, 
Porto e Petrobrás
15 - Vestibular Simulado do EM.
17 - Espetáculo Teatral “O Homem da Cabeça de Pa-
pelão”
17 a 21 - Reavaliações
24 - Início do 2º Trimestre
25 - Conselho de Classe – 2º Ano a 4ª série
26 - Conselho de Classe – 5ª a 7ª e 8ª C
26 - Palestra sobre Higiene Bucal - 2ºA
27 - Conselho de Classe – 8ª A e B e EM
29 - Sábado letivo para o Ensino Médio
30 - Olimpíada Brasileira de Biologia – 2ª fase
31 - Entrega de boletins – 2º Ano a 5ª série – 18h

JUNHO
01 - Entrega de boletins – EF II e EM
        Viagem de estudos das 5ªs séries para Curitiba 
        - Parque das Ciências e Usina de Reciclagem.
03 - Corpus Christi
04 - Recesso Escolar
08 - Encontro de Formação dos Colaboradores – Edu-
ardo Michelis
09 e 10 - Entrega das avaliações dos 1ºs anos do EF
12 - Sábado letivo para o Ensino Fundamental
       Olimpíada Nacional de Matemática – 1ª fase
16 - Viagem de estudos dos 4os Anos A e B para Curitiba
     - Zoológico e Jardim Botânico.
18 - Viagem de trem das 6ªs séries - Paranaguá e  
        Morretes.
24 - Prova de 2ª chamada
26 - Festa Junina
29 - Simulado de Atualidades para o Terceirão - 14h

JULHO
01 - Simulado para 8ª série
05 a 10 - XXXVI Olimpíadas do CSA
12 e 13 - Formação para professores
12 a 23 - Recesso escolar
26 - Reinício das aulas

AgradecimentosAgradecimentos

Acolher e ser acolhido é sentir-se próximo do outro, 
sentir-se parte integrante da comunidade escolar, do pro-
cesso pedagógico, da educação e formação desenvolvida 
no nosso colégio.

Assim, através do Jornal Santos Anjos, queremos mais 
uma vez, compartilhar vivências, projetos, produções 
textuais, resultados acadêmicos e desportivos, eventos 
artísticos e celebrações que enriquecem diariamente a 
caminhada de ensinar e aprender, de ver com os olhos da 
alma, com  sensibilidade e responsabilidade.

 Todos falam sobre sustentabilidade do planeta, sobre 
empresas sustentáveis, mas poucos, ou raras pessoas, 
conhecem ou falam sobre o Ser Sustentável.

O desenvolvimento do ser humano integral, nas dimen-
sões física, emocional, mental e espiritual, constitui-se em 
tarefa diária e imprescindível para nós, educadores, pais 
e mães, através de ações, esforços conjuntos e relações 
que promovam continuamente a cultura da sensibilidade, 
da tolerância, do diálogo, da justiça, da humildade e da 
paz. Estaremos,  então, contribuindo para construção do 
Ser Sustentável.

Nesta edição do jornal, queremos contemplar aspectos 
da riquíssima vida escolar e de grande importância no 
desenvolvimento do programa pedagógico da Educação 

Acolher e ser acolhido!Acolher e ser acolhido!
Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio.

Não podemos deixar de mencionar os resultados 
acadêmicos que os alunos obtiveram no 1º Trimestre do 
ano, em relação às metas que estabeleceram. Também as 
conquistas desportivas dos nossos atletas, os encontros de 
formação e aulas especiais no Recanto Nazaré, Olimpía-
das de Biologia, Matemática, resultados surpreendentes 
nos vestibulares prestados pelos alunos do Terceirão e 
tantas outras significativas realizações.

Muito nos alegra ver como no espaço escolar, a vida se 
mostra dinâmica, surpreendente e motivadora de ações 
solidárias, criativas, fraternas e afetivas entre os alunos, 
professores e funcionários.

Cada dia, sentimos o quanto é necessária uma ação 
que congregue os esforços de pais e educadores com os 
mesmos objetivos e se deem as mãos para a construção 
de uma sociedade ética, crítica, solidária, com base no 
respeito mútuo, respeito à natureza e, assim, contribuir 
para a formação do ser humano integral e a sustentabi-
lidade do planeta.

Sintam-se todos acolhidos e partícipes desse projeto 
de construir o Ser Sustentável, que valoriza o saber, o 
respeito e o amor a Deus.

   Adelina Dalmônico

Aos dentistas Erika R. M. e William Cremasco, pais do 
aluno Guilherme do 2ºA e Andréa Ribeiro Okamoto, mãe do 
aluno André do 2ºC, pelas palestras aos alunos dos 2ºs anos 
do EF sobre higiene e prevenção.

À Milena N. Macedo, mãe da aluna Manuela, do 1ºD, que 
trouxe a tartaruga para que os colegas do Infantil 5.

DestaqueDestaque

A estudante do Bolshói Amanda 
Gomes, do 1ºC, encantou o público 
e os jurados durante o concurso 
International Ballet Competition – 
IBC, que ocorreu de 12 a 27 de junho, 
em Jackson nos Estados Unidos. 
Com as coreografias “Paysant” e 
“Coppelia”, ela foi homenageada como 
bailarina revelação da competição.

Olimpíadas do CSA!
De 5 a 10 de julho

Olimpíadas do CSA!
De 5 a 10 de julho

Aos médicos, Enio Rohrbacher pai da aluna, Julia do 3ºA e 
Cláudio Mueler Pires, pai do Henrique, do  3ºB, pelas palestras 
sobre prevenção de doenças contagiosas.

Toda a turma do Infantil 4A agradece à mãe do aluno Arthur 
Marcel, Karine C. da C. Santos, pela ajuda na preparação da 
salada de frutas.

À Lurdes M. S. Prestes, mãe do Bruno Augusto, por sempre 
emprestar livros para a turma do Infantil 4A.
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Meta x Rendimento 

Talento EspecialTalento Especial
Nosso ex-aluno é um 
“gênio da matemática”

DIA DAS MÃES

Mãe é mãe e não há como 
deixar de homenageá-la
Mãe é mãe e não há como 
deixar de homenageá-la

Filhos artistas tocaram, cantaram, recitaram, dramatizaram 
e dançaram para dizer, mais uma vez, o quanto amam e 
precisam de sua mãe.

Depois da homenagem, veio o 
abraço apertado, o beijo, o carinho e 
o presente “com a cara da filha, do 
filho e da mãe”. 

As homenagens dos pequeninos da educação infantil 
provocam um misto de emoção e orgulho pela 
espontaneidade e principalmente, pela pureza do afeto. 

Nesse ano, as homenagens às 
mães dos alunos do ensino fun-
damental aconteceram em dias 
diferentes para o turno matutino e 
vespertino e da Educação Infantil.

Reunidas no ginásio, as mães 
tiveram que segurar as lágrimas 
da emoção durante a homenagem 
e depois, dançaram juntamente 
com os filhos, sob o comando das 
professoras de dança Juliana Cres-
tani e de educação física Vanessa 
Rumpf e Susana M. Carstens.

A edição  de 19 de maio da revista Veja 
dedicou  duas páginas para apresentar ao 
Brasil, três jovens gênios da matemática 
que estão cursando mestrado no Instituto 
Nacional de Matemática Pura e Aplicada 
(Impa), antes mesmo de fazerem uma 
graduação.  

Entre os garotos, está o ex-aluno do 
Santos Anjos Renan Finder, que completou 
o ensino fundamental aqui, em 2006. E já 
foi tema de diversas reportagens no Jornal 
do Santos Anjos, na maioria delas por seu 
desempenho em Olimpíadas da Matemática. 

Sua performance rendeu diversos prê-
mios, medalhas e bolsas de estudo, inclusive 
uma para para cursar o ensino médio numa 
escola paulista.   

Seu mais recente feito foi ser aceito no 
programa de pós graduação do IMPA mes-
mo sem ter graduação, curso que pretende 
fazer a partir do próximo ano, com bolsa de 
estudos, na PUC do Rio de Janeiro

Ao longo de sua vida Renan sempre foi 
incentivado pela mãe, Neusa Scremin Silva, 
e aos 18 anos iniciou o mestrado.

A Sociedade Brasileira de Matemática 
(SBM) organizou, em 1979, a  I Olimpíada 
Brasileira de Matemática (OBM) anualmen-
te. Estudantes de todo o  país participam da 
competição que premia os melhores com 
medalhas, bolsas de estudo e cursos nas 
melhores escolas de matemática do país. 

“Em termos profissionais, quero ser ma-
temático. Pretendo fazer faculdade na PUC-
Rio. A ideia é ganhar bolsa de estudos, tenho 
que passar no vestibular normal e na prova 
para a bolsa, ambas em novembro.  Depois 

do mestrado, vou começar o doutorado e 
talvez, um intercâmbio internacional. Mas 
tudo depende da área que escolher para me 
especializar. Ainda não tenho linha de pes-
quisa, preciso estudar muito antes”, afirma.

“Fazendo uma olimpíada conheci o 
professor Carlos Araújo Moreira que fez 
o mestrado com 14 anos e corri atrás. Fiz 
a inscrição  no site do Impa e fui aceito”, 
contou.  

“Como o conhecimento em matemática 
é cumulativo, só se consegue chegar num 
certo estágio depois de ter estudado bem 
os anteriores. A formação inicial de uma 
pessoa, determina o resto de sua vida. En-
tão, os primeiros anos, quando estudei no 
Santos Anjos, foram essenciais para a minha 
formação”, finalizou.

Foto:  Revista Veja, de 19/5/2010

Foto:  Revista Veja, de 19/5/2010
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Aprovados 
no vestibular
Aprovados 
no vestibular

Sistema Acafe
Amanda Regis Pietra   Design de Produto 
Camila Poffo   Direito 
Cesar Augusto Arenhart Filho  Eng. Ambiental
João Ricardo Schneider Andrade Direito 
Julia Costa Reis   Farmácia (2º. Lugar) 
Lucas Borges de Moraes   Engenharia Mecânica 
Ludmila Lamia Damo Santana  Farmácia
Priscila Brüsemeister   Enfermagem 
Priscila Louise Schieffelbein  Arquitetura e Urbanismo
Stéffany Caroline Inacio   Eng. Química
Thais Helena Pereira de Moura  Direito
Uli Castro Azeredo   Design de Produto 

Udesc – 1ª Fase
Aline do Nascimento   Eng. Civil 
Bruno Cittolin Smaniotto   Eng. Mecânica
Caian Fredrich da Silveira  Eng. Ambiental 
Diana Felipe Alves   Ciências Econômicas
Diego Luidy Beppler   Eng. Mecânica
Fernanda Teresinha da Silva  Eng. de Prod. e Sistemas
Frederico Bloemer Knabben  Eng. Civil
Gabriel Beims Brascher   Ciências da Computação 
Gustavo Guimaraes Gonçalves  Ciências da Computação 
Hendyel Aparecida Pacheco  Medicina Veterinária
Henrique Rassweiler Bruno  Eng. Elétrica
Iara Schmitt    Arquitetura e Urbanismo
João Lucas Nascimento Gomes  Eng. Civil 
Leonardo Gonçalves Antunes  Matemática
Renato Steinke Junior   Eng. de Prod. e Sistemas

As professoras Kary-
ne S. Gomes e Cleide 
Waisczyk do Infantil 3 
desenvolveram o pro-
jeto "A importância da 
alimentação e da inges-
tão das frutas".

A contação das his-
tórias da coleção Fru-
tolândia foi o ponto 
de partida. “Experiên-
cias com a literatura 
são diárias em sala de 
aula. E possibilitam que 
as crianças interajam, 
questionem, reflitam, 
discutam, argumentem  
e, aos poucos, constru-
am seu próprio conhe-
cimento”, explica Karyne.

Um conjunto de ativida-
des possibilitou à criança 
o contato com quantidade, 
tamanhos, cores e cheiros.

Os pequenos puderam 
ainda experimentar dife-
rentes sabores ao degus-
tarem a salada de frutas 
e o suco de laranja feitos 
em sala.

Os novos conhecimen-
tos foram registrados por 
meio de pinturas.

Hummm... Hoje temHummm... Hoje tem

As aulas-passeio 
são uma forma de 
ampliar os conheci-
mentos adquiridos 
teoricamente em sala 
de aula.

Além de apren-
der mais e de forma 
prazerosa, os alunos 
divertem-se e estrei-
tam a amizade com os 
colegas e professores.

Neste mês de junho, 
diversas turmas tive-
ram o privilégio de 
participar de viagens.

VIAGENS DE ESTUDOS

HISTÓRIA - Sambaquianos 
são nossos ascendentes
HISTÓRIA

Para saber mais sobre si 
mesmo, é preciso conhecer 
a própria história. Com esta 
certeza, as professoras de His-
tória Luiza M.F.S. Mezabila e 
Francine Martins iniciaram, 
em sala de aula, os estudos 
sobre a pré-história do Brasil 
e de Joinville, com seus alu-
nos dos 1ºs anos. 

Após a problematização, 
os estudantes visitaram o 
Museu de Sambaqui onde 
pesquisaram sobre o homem 
do sambaqui da região e sua 
contribuição histórica. 

Nas aulas de artes, da pro-
fessora Juliana Zick, criaram 
paineis usando materiais re-
tirados da natureza, como 
conchas, areia e plantas secas 
para retratar o modo de vida, 
artes, e hábitos do homem 
do Sambaqui, que viveu na 
região de Joinville. 

“Levantamos questiona-
mentos sobre o tema e o 
próprio material a ser pes-
quisado. Fazer a pesquisa foi 
divertido e, ao mesmo tempo 

aprendíamos sobre a pré-
história do Brasil e de Join-
ville. Realizamos descobertas 
muito significativas para o 
conhecimento da nossa histó-
ria”.  Alexandre F. Oliveira 
e Jessé E. de Souza, do 1ºB.

“Os sambaquianos eram 
baixos, bons em pesca, só 
caçavam para pegar a pele dos 
animais”. Marina D. Trentin 
e Carlos H. de C. SIlva, 1ºA.

“Foi uma visita muito inte-
ressante, não imaginávamos 
que encontraríamos tantas 
informações, principalmente 
de nossa região. O que nos 
chamou muito atenção, pois 
os sambaquis e seus habitan-
tes fazem parte da história de 
Joinville e de outras regiões 
próximas. Depois realizamos 
um trabalho na aula de artes, 
usando materiais diferentes 
como areia e conchas e fi-
nalizamos com curiosidades 
obtidas no museu. Mariana 
Machado, 1ºC.

As 5ªs séries foram viajar já no primeiro dia do mês. Em Curitiba, visitaram o 
Parque das Ciências e a Usina de Reciclagem do lixo, aprendendo mais sobre 
a necessidade de cada um fazer a sua parte para a preservação ambiental.  

No dia 16 de junho, 
os 4ºs anos A e B, 
acompanhados das 
professoras Berenice 
Fernandez e Adenise 
C. Reis também 
foram para Curitiba. 
A programação 
destas turmas foi no 
Zoológico do Parque 
Iguaçú e no Jardim 
Botânico. 

No dia 18 de junho, as 6ªs séries 
partiram para Paranaguá e Morretes. 
Onde visitaram o Porto, o museu e a 
arquitetura típica açoriana. 

Guilherme T. Tomaschitz, Isabelle Buzzi, Melissa R. na Bürke 
e Talita da S. Marcelino, 1ºB

Bruna Trupel, Carlos H. de C. Silva, Helena P. 
Ceni, Juliana Fernandez, Marina D. Trentin e 
Meriellen Costa, 1ºA

Thaís K. C. Lazzari, Micheli L. L. Ari, Daniela da S. 
Batista e  Renan M. da Silva, 1ºC

Em equipes os estudantes retrataram 
Sambaqui em cerca de 25 painéis.

Infelizmente não foi possível 
fazer o passeio de trem até Curitiba 
em virtude do descarrilamento de 
um trem de carga. 

fruta!fruta!
Alunos do Terceirão dão um show de 
aprovação nos vestibulares de inverno.

Parabéns e sucesso nos 
próximos vestibulares.

LIGAR 
PARA HIE-
DA À TAR-
DE - FAL-
TARAM 
NOMES
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1º ano A 
Carlos Henrique de Carvalho e Silva  37 Acertos 
Leonam Roberto Hopfer    36 Acertos
Marina Daros Trentin     35 Acertos

1º ano B 
Alexandre Felipe de Oliveira    40 Acertos
Renan Dalló Stano     30 Acertos
Julia Soares Pereira     29 Acertos
Petra Faria Fantini     29 Acertos

1º ano C 
Mariana Cristina Machado    33 Acertos
Gabriela Holz da Silva     32 Acertos
Erik Cornelis Kouwen     28 Acertos

2º ano A 
Eduardo Henrique de Moura    44 Acertos
Andre Luis Antoniazzi Mancini    40 Acertos
Beatriz Hubener Linhares    37 Acertos

2º ano B
Gabriela Paul Tuma     40 Acertos
Gabriela Pereira da Silva    37 Acertos
Elisa de Oliveira Fuck     36 Acertos
Luise Bruning      36 Acertos

3º ano A 
Renato Steinke Junior     40 Acertos
Diego Luidy Beppler     38 Acertos
Pâmella Caroline Kreling    36 Acertos

3º ano B 
Gustavo Guimarães     39 Acertos
Lucas Borges De Moraes    36 Acertos
Gabriela Regina Lother     34 Acertos

Ensino Médio

Classificação no
1o simulado 2010
Classificação no
1o simulado 2010

A avaliação é mais um momento de aprendizado!
Parabéns a todos que participaram!

A Coordenação e Professores

Pegar, sentir, visualizar e ou-
vir são algumas das sensações 
que as crianças do Infantil 1 e 2 
estão aprendendo a identificar 
em sala de aula.

As professoras Fernanda H. 
Vieira e Elisabete de O. Car-
valho desenvolvem o projeto 
“Brincando com as cores, os 
sons e o movimento” e durante 
todo o ano, as crianças são en-
volvidas em brincadeiras e vi-
vências sensoriais e corporais.

Na manipulação dos obje-
tos ,aprendem a diferenciar  
texturas, formas e tamanhos. 
Já as cantigas de roda contri-
buem ainda para enriquecer o 
vocabulário, exercitar a fala e 
a expressão corporal.

As brincadeiras como correr, 
pular, saltar, dançar ajudam no 
controle dos membros, dando à 
criança mais segurança e controle 
dos movimentos corporais.

Desenvolvendo os sentidos

O termo bullying é de origem in-
glesa e sem equivalente em portu-
guês, é usado para conceituar atos 
de violência psicológica ou física 
intencional e contínua sobre um 
mesmo indivíduo por seus pares.  

Durante as aulas de filosofia das 
8as séries, a  professora Márcia M. 
S. Fagundes desenvolveu o estudo 
do bullying nas escolas. 

Além de esclarecer o real signi-
ficado do tema, pois muitos fazem 
confusão e acabam achando que 
qualquer brincadeira de descon-
tração é bullying, o trabalho teve 
como objetivo provocar a reflexão, 
desenvolver a consciência e pro-
mover a tolerância com o outro. 

Após pesquisar em livros e na 
internet, os alunos debateram so-
bre o tema. Casos reais de bullying 
com colegas, vizinhos e amigos 
foram relatados e analisados. A 
conclusão foi a de que o bullying 
pode começar com um pré- jul-
gamento, resultar de preconceito 
ou da intolerância a diferenças e 
individualidades.

O trabalho foi finalizado com o 
estudo da história das três penei-
ras, de Sócrates. 

Aprender para não confundirAprender para não confundir
"Existe um código de ética que vem da antiguidade, criado por Sócrates, 

chamado 'As três peneiras de Sócrates'. Este código transmite uma mensagem 
que diz: apenas deve ser passado para frente o que for bom, útil e verdadeiro. 
Se não possuir esses princípios, como dizia Sócrates, deve ficar em cima das 
peneiras”. Mariana Eloisa da Silva e Julia Pabis, 8ªB

"Grande parte do 'bullying' pscicológico 
tem fundamento  em ment i ras , 
informações caluniosas que nada 
acrescentam. Se todos tivessem a ideia 
das três peneiras na mente, problemas 
como o bullying não existiriam porque 
nada há de verdadeiro, bondoso e útil nas 
ações dos bullies". Isabela D. Gouvea 
e Luana F. Leite, 8ªC

Com os lenços coloridos e os instrumentos 
musicais, exercitam o tato, a visão e a audição. 

Dentre os 15 mil estudantes 
brasileiros inscritos para a VI 
Olimpíada Brasileira da Biolo-
gia - OBB, pouco mais de duas 
centenas eram de  sete escolas 
catarinenses. 

As provas da 1ª fase, no dia 
2 de maio, classificaram quatro 
catarinenses para a 2ª fase.

Dentre os classificados, estão 
os estudantes dos Santos Anjos, 

"Bullying é um ato agressivo físico 
ou verbal que só é evitado com a 
união de diretores, professores, alu-
nos e famílias. É quando o acusador 
não passa seu julgamento pelas 
peneiras". Thalita A. dos Santos 
e Gabriela D. ferreira, 8ªA

Os alunos aprendem enquanto 
se divertem ouvindo, cantando e 
fazendo movimentos sugeridos 
pela música, como pedalar, bater 
palmas, pular...

A professora Elisabete assegura 
que“todas as brincadeiras são 
atrativas para a criança, tudo é 
novidade, pois eles estão na fase 
do descobrir o mundo”.

OLIMPÍADAS DA BIOLOGIA

Beatriz H. Linhares, 2oA  Thaís 
H. Bastos, 3ãoA e André B. 
Brascher, 3ãoB,  75% do total 
que realizaram a prova no dia 
30 de maio.

Nenhum catarinense se classi-
ficou entre os 18 finalistas  que 
disputarão vaga para representar 
o país na Olimpíada Internacio-
nal de Biologia (IBO) na Coréia 
do Sul de 11 a 18 de julho.

Parabéns alunos!!
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Aprender 
aqui é bem 
legal!

Fone 3801 2150

Copa do Mundo 2010 – estamos na torcida pelo Brasil!Copa do Mundo 2010 – estamos na torcida pelo Brasil!

Depois de pesquisas e troca 
de informações sobre o país 
sede da Copa, os alunos do 
2ºA ficaram encarregados de 
elaborar um trabalho com as 
principais curiosidades da Áfri-
ca do Sul.

Enquanto isso, montaram 

Foi colonizada por franceses e 76% da população 
fala francês.
O Islamismo é a principal religião.
O Dia da Independência é sete de dezembro.
Amanda A. de Oliveira, Ana Paula Debortolli, 
Kauanny Hack e Letícia dos Santos, 6ªB

A Holanda jamais venceu uma 
Copa do Mundo. O governo é 
sediado na cidade de Haia e 
não na capital, Amsterdã. 8ªB

A Coréia do Norte tem o PIB de US$40 bilhões 
(2006). Força de trabalho de 10,7 milhões 
(2005).
Composição da população: 99,8% coreanos e 
0,2% chineses.   6ªC

A Copa do Mundo de Futebol 
motivou trabalhos para aumentar 
o conhecimento sobre os países 
participantes. 

Planejado em conjunto, o tra-
balho envolveu os alunos e pro-
fessores do 2ºAno do ensino 
fundamental à 8ªsérie. 

Cada turma pesquisou e divul-
gou informações sobre um país. 
A cada semana, no período da 
Copa, trabalhos de duas turmas 

são expostos no pátio para a sociali-
zação do conhecimento.

Em seguida, a exposição é remon-
tada nos corredores. Cartazes, cola-
gens, folders, painéis, etc lembram  
que vivemos em clima de Copa do 
Mundo".  

“O estudo dos países não foi 
sentido como uma obrigação pelos 
alunos. Eles realmente se divertiram 
enquanto pesquisavam”, conta a pro-
fessora Berenice Fernandez, da 4ªA. 

D
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Coréia do Sul

Paraguai

Uruguai

Heloisa E.N. Rodrigues,  Letícia A. dos Santos, 
Mariana Pavanello, Steffani Simm, 8ªA

Gisele de Souza, Natália G. de Jesus e Rayane B. 
Frangiotti, 7aC

Maria Júlia C. Guimbala e Sara Beatriz G. Martins, 4oB

Carolina L Pereira, Juliana Hoffmann, Marina Mancini, 
Eduarda M. Pedroso, Samantha Lenert, 5aC

Costa do Marfim

O nome Inglaterra é derivado do Inglês antigo 
“engleland” que significa “terra dos anglos”. Os anglos 
foram uma das tribos germânicas que se estabeleceu 
na Inglaterra durante a baixa Idade Média. 4aB

 Algumas expressões de Portugal:
 _ Acordar com os pés fora
 _  Por minhocas na cabeça
 _ Engolir sapos
 _  Cabeça de alho chocho
 _  Abrir os olhos à alguém

Eriberto A. Serafim Jr., Fernanda 
Koch, Leonardo A. Schieffelbein, 
Shayana R. Tamanini e Tarso 
Sckuldlarek, 6ªA

Coréia do Norte

quebra-cabeças de animais, 
como elefante, rinoceronte, gi-
rafa e leão, que foram impressos 
em seis folhas de papel cada um. 

Após a montagem, pintaram e 
recortaram os animais, o nome 
do país, as árvores e o capim para 
ilustrar os trabalhos.

O anfitrião da CopaO anfitrião da Copa

faltaram 
nomes
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Copa do Mundo 2010 – estamos na torcida pelo Brasil!Copa do Mundo 2010 – estamos na torcida pelo Brasil!

Feras na Copa
O 4ªA estudou a Espanha e a pro-

fessora Berenice aproveitou para tra-
balhar sobre a África do Sul também.

Num primeiro momento, cada 
grupo de alunos foi responsável por 
desenhar uma "fera" do país da Copa. 
Durante a realização desta atividade, a 
professora iniciou a explicação sobre 
a estrutura metodológica do trabalho.

O clima da Copa do Mundo invadiu 
também a turma do Infnatil  4. O Brasil 
passou a ser tema das aulas de artes, 
geografia, história e português.

As crianças estudaram as característi-
cas, costumes e tradições do seu país de 
origem, assim como bandeira, hinos e 
sobre a estruturação dos times de futebol. 

A turma da professora Crislaine Nu-
nes pesquisou na internet quais são os 
jogadores que foram para a Copa do 
Mundo e em uma folha de papel, com um 
recorte de camisa e bermu-
da, desenharam jogadores 
brasileiros. 

No Infantil 4B, todos de-
senharam bolas de futebol 
com as cores da bandeira 
do Brasil. 

Ao mesmo tempo, os 
pequenos aprenderam as 
diferenças entre as cores, 
como o verde e amarelo,  
azul e o branco.

O verde, o amarelo e o Brasil!O verde, o amarelo e o Brasil!

Uruguai

México

Gisele de Souza, Natália G. de Jesus e Rayane B. 
Frangiotti, 7aC

Larissa S. Zanotti, 
Infantil 4A

Bruna Raucci, Infantil 4B

Arte inspirada em 
obra de Van Gogh
Arte inspirada em 
obra de Van Gogh

Lilian Mª de 
Camargo, 5ªA 
criou sua planta 
carnívora

Osmar G. Neto e Lincoln M. de 
Aquino Filho, da 5ªB

Carolina L 
Pereira, 5ªC 
preferiu não colorir 
a massa corrida

O trabalho de Júlia W. Dudy, 5ªD 
valorizou inclusive o vaso 

Arthur B. Cogo e Thiago F. B. D'Agostin, 5ªA
fizeram acabamento com cola e brilho.

Os alunos das 5ªs séries, sob a orientação 
da professora Juliana Zick, sob a inspiração 
da obra Os Girassóis, de Vicent Van Gogh 
recriaram a pintura.

Após estudar a vida e obra do autor, os 
estudantes pintaram suas próprias telas com 
tinta guache e usaram massa corrida para 
criar texturas. 

O trabalho foi desenvolvido durante um 
mês nas aulas de artes que acontecem uma 
vez por semana.  

“Os alunos adoraram fazer. Sempre 
havia a expectativa de como o trabalho 
estaria na aula seguinte e alguns fizeram 
até alterações na pintura ao longo do mês. 
Tivemos trabalhos muito bons”, registrou 
a professora.
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As turmas dos 1os anos, 
das professoras Maria Te-
reza Zabot, Andréia Con-
solaro e Juliana Baldes-
sera, iniciaram em maio  
o Projeto “Sr. Alfabeto". 

O projeto utilizou-se da 
curiosidade natural das 
crianças em aprender a ler 
e escrever. 

As professoras levaram 
para a sala de aula um bo-
neco de pano chamado Sr 
Alfabeto, inúmeras letras 
em EVA, um livro de história 
e um caderno de registro.

“Os alunos ficaram muito 
curiosos quando contávamos 
que um novo amigo chegaria 
à turma. Será que é menino 
ou é menina? Queriam saber 
porque ele já estava atrasado 
para a aula”, contou a profes-
sora Maria Tereza.

“A surpresa das crianças 
foi grande ao descobrir que o 
amigo era um boneco. Todos 
queriam tocar e ver como 
ele era” completa a pro-
fessora. 

Os alunos podem levar o 
Sr. Alfabeto para casa para 
brincar e, junto com os pais, 
realizar a contação de histó-
ria, formação de palavras e finalizar com o 
registro das atividades no caderno. 

Ao devolver, o aluno conta como foi a 
vivência e quais atividades realizou com o 
boneco. “Essa atividade envolve a família 
no processo de aprendizagem” completa a 
professora Andréia D. Consolaro.

Um novo amigo em sala

“O Sr. Alfabeto é o novo amiguinho da Turma e a Nanda queria 
que a mamãe adivinhasse quem era a visita que estava na nossa 
casa... A Nanda jogou futebol com o Sr. Alfabeto e como estava 
frio ele ficou de baixo da coberta conosco”.  Rúbia C. da S. 
Brandenburg, mãe da Fernanda Brandenburg, 1ºA

“Foi divertido para a família inteira montar palavras com o alfabeto 
móvel. Acho que esse Sr. ajudou bastante a pensar nas palavras, 
lembrar o significado. É uma forma mais concreta de aprender 
e brincar”. Vilma V. dos Santos, mãe da Aluna Nadine V. 
Corrêa, do 1ºC

Durante a Semana do Meio Ambiente, as 
turmas do Infantil5B conheceram um pouco 
mais sobre como preservar a natureza com 
ações simples dentro do Colégio.

O intuito foi mostrar para as crianças que 
a atitude de cada um é importante para o 
futuro do mundo e o seu.

Os alunos do Infantil5A e C realizam a 
coleta seletiva de lixo na própria sala. Ma-
teriais como plásticos e papéis são reutili-
zados para trabalhos de artes e o material 
orgânico é enviado para a compostagem.

Em todas as turmas, surgiram inúme-
ros questionamentos e os alunos foram 
levados a refletir sobre as ações que 
impactam no meio ambiente. 

Juntos, descobriram que na 
escola e em casa todos podem 
contribuir para a preservação. 

Apagar as luzes ao sair da sala, 
fechar a torneira, usar somente 
duas folhas de papel para secar 
as mãos, desenhar dos dois lados 
do papel, não jogar lixo pela janela 
do carro são algumas das ações indi-
viduais apontadas como importantes.

Meio ambiente - As pequenas 
atitudes também contam

As partes das plantasAs partes das plantas

Com o intuito de  iniciar o processo de 
conscientização sobre o meio ambiente, 
como não puxar as flores do jardim, mes-
mo que elas sejam lindas, a professora 
Bruna Schulze, do  Infantil 2, estudou 
as plantas.

Uma pesquisa na biblioteca sobre as 
partes da planta, seguida da contação de 

uma versão especial da história 'João e o 
Pé de Feijão' deram início aos estudos.  

Em seguida, cada criança plantou seu 
pé de feijão, está regando e observando 
seu crescimento.

Em grupo, alunos e professora con-
feccionaram com serragem e tinta, uma 
grande árvore na sala de aula.  

Serão trabalhados em sala de aula músicas, 
o bingo do Sr. Alfabeto, jogos verbais, valor 
sonoro, modelagem, colagem, grafismo, 
dentre outras atividades. O Resultado será 
apresentado na Feira de Ciências.

Meio ambiente

No dia  17 de maio,   os alunos da 6ª série 
ao Terceirão assistiram à peça “O homem 
da cabeça de papelão”, uma adaptação do 
conto homônimo, de João do Rio. Após o 
espetáculo, os estudantes do ensino médio 
analisaram o mesmo.

Será que vale a pena??

“A peça faz uma crítica à sociedade, principal-
mente aos indivíduos facilmente influenciados por 
tudo aquilo que nos rodeia em nossos cotidianos, 
como a corrupção. No início, conhecemos um 
cidadão diferente de todos, sonhador e honesto. 
Por influência de sua amada Estela, quis tornar-se 
uma pessoa igual às outras. Quando encontra um 
lugar para consertar sua cabeça, a entrega sem 
hesitar, trocando-a por uma feita de papelão... 
Somos levados à seguinte questão: vale a pena 
trocar sua cabeça por uma de papelão para se 
enquadrar nos padrões estabelecidos pela socie-
dade?”, Camila P. Antes, 2ºB

“Apesar de sermos sabedores de que o teatro é 
encenação de episódios reais ou hipotéticos.. ele 
nos proporciona a possibilidade de vivenciar uma 
experiência concreta, seguida por observação e 
reflexão que levam à formação de conceitos e 
hipóteses a serem testados em ações futuras”. 
Marianne M. da S. Barbosa, 2oA. 

“Toda obra literária pode ser mostrada de di-
versas formas, a visão do leitor é quem diz a que 
gênero pertence. Hélio é um enigma, que cada um 
deve desvendar à sua maneira e analisar sobre que 
cabeça usar”, Gustavo G. Gonçalves, 3ão B 

“A peça nos instiga a pensar se nós não esta-
mos sendo influenciados pela sociedade em que 
estamos inseridos. Não podemos perder nossos 
bons princípios apenas para nos adequarmos ao 
mundo. Se temos ideias a favor do bem, que as 
transformemos em realidade!”, Renato Steinke 
Júnior,  3ão A.

Mariana Kruger, Infantil 5A

A turma do Infantil 5B recebeu a 
visita da tartaruga Turmalina - a Tatá, 
uma gentileza da aluna Manuela 
Macedo, do 1ºD. Durante todo o dia, 
os alunos cuidaram do animal e de 
uma plantinha.

O Sr Gotão, personagem que 
ilustra os livros doados pela 
mãe da Juliana, Viviane N. 
Nogueira, sobre a água e 
cidadania, foi reproduzido.
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Desde o início do processo de alfabetiza-
ção, os alunos são incentivados a produzir 
textos.  “Inicialmente as crianças participam 
de uma produção de texto coletiva. Com o 
tempo, aprendem a elaborar frases curtas 
e a unir uma frase à outra”, comentam as 
professoras Karin B. Kricheldorf, Geanini 
C. V. Bruning e Sirlei  Rech Tavares.

Após conhecer as primeiras palavras, fa-
zer a reprodução e a produção de pequenos 
textos passa a ser uma constante em sala de 
aula. No segundo ano, a maioria dos estu-
dantes começa a produzir individualmente 
textos mais longos. 

Mas para escrever, é preciso ter o que es-
crever. Por esta razão, os temas geralmente 
são abordados de modo interdisciplinar. 

As aulas são planejadas de forma tal que 
se assemelham a um mergulho, quase uma 
imersão, no mundo das letras e números.  

As pesquisa em livros, internet, vídeos e 
na biblioteca fazem parte do dia-a-dia. Se 
antes os pais eram convidados a responder 
perguntas sobre este ou aquele assunto, nesta 
fase devem apenas ajudar a encontrar as 
informações escritas em algum lugar.

Durante o mês de maio, pesquisaram sobre 
o colégio, a história, localização, os funda-
dores, os valores humanitários e a estrutura 

Minha escola, meu 
texto ilustrado

Qual ambiente temos 
e qual queremos?
Qual ambiente temos 
e qual queremos?

Sustentabilidade

Este foi o tema dos painéis produzidos 
pelos alunos dos 1ºs anos do ensino médio 
para a disciplina de química.

A proposta da professora Ana Moraes 
levou os alunos a refletir sobre a relação 

do homem com o meio ambiente. 
A fase seguinte foi a montagem de painéis com dois 

lados.  Um lado colorido, demonstrando o desenvolvi-
mento sustentável, o ambiente dos sonhos. E o outro, 
em preto e branco, representando o lado negativo do 
crescimento e da urbanização desordenados. O trabalho 
deveria, também, promover a preservação ambiental. 

Cada turma elegeu um tema e um líder para organizar 
o painel cuja montagem envolveu toda a turma.

Com o tema energia, o 1ºA mostrou os malefícios 
do crescimento econômico e as possibilidades 
energéticas da opção pelo desenvolvimento 
sustentável. ”Se todos andassem de ônibus, haveria 
redução da poluição”, alertaram os estudantes. 

O 1ºC perguntava em que mundo 
cada um quer viver. Num lado uma 
bela paisagem, noutro fotos da ação 
poluidora e destrutiva do homem 
sobre a natureza.

O 1ºB elegeu o Rio 
Cachoeira e suas 
nascentes como 
tema. Demonstrava a 
beleza das nascentes 
e a poluição do esgoto 
industrial e doméstico 
ao longo dos anos. 
“Queríamos que todos 
soubessem que não foi 
de uma hora para outra 
que chegamos a essa 
situação”, explicaram os 
alunos. 

física. E os conhecimentos registrados em 
textos ilustrados pelos próprios alunos. 

Pronto, a partir de agora textos verbais e 
não verbais carimbam os passaportes dos 
próximos viajantes do mundo letrado. 

“Conheci amigos legais.

Aprendi a ler. 
Aprendi a escrever. 

Gosto de aprender”, Lian Carlos P. Bilk, 

2ºC

“Gosto tanto do colégio que vou ficar até a 

hora de ir embora. 

Mas quando eu crescer eu vou trabalhar 

aqui.
Daí vou matar as saudades do Colégio... É, 

mas agora estou só no segundo ano. Precisa 

passar muitos anos e meses para passar 

para a faculdade. Mas não faz mal, eu 

espero....”  Isabella  Clara Tambosi, 2ºA

Qualidade vida & alegria

Vacina protege. 
Prevenção é essencial!

“No último inverno, para prevenir a 
Gripe H1N1, as pessoas adotaram hábitos 
de higiene e prevenção. Por conta disso, 
diminuíram também os casos de meningite   
e de outras doenças respiratórias”, registrou 
a médica Deli G. B. Araújo, mãe do Marcos, 
do 2ºB. 

A pediatra e hematologista explica que 
a maioria das doenças respiratórias e até 

conjuntivites, podem ser evitadas com a 
prevenção.

Lavar as mãos, tomar vacina, manter 
ambientes arejados, alimentação adequada, 
ingerir líquidos, usar lenço descartável, 
evitar cuspir no chão, ficar em casa se tiver 
sintomas de infecções, como febre e usar a 
Etiqueta da Tosse são hábitos que devem 
ser cultivados por todos durante todo o ano. 

Estar vacinado contra a gripe H1N1 não 
significa ter imunidade total. A vacina foi 
preparada com base no vírus que circulava 
pelo mundo no ano passado. E é preciso 
lembrar ainda que o vírus se modifica e a 
vacina não foi aplicada em 100% da popula-
ção. Somente, os grupos que tiveram maior 
índice de mortalidade durante a epidemia 
receberam vacina. 

Além deste aspecto, quem está vacinado 
pode ser transmissor do vírus, mesmo sem 
desenvolver a doença. 

Portanto, a prevenção ainda é a melhor 
maneira de evitar infecções por qualquer 
vírus e também por bactérias. Vale lembrar 
também que as pessoas saudáveis foram as 
principais vítimas fatais da gripe H1N1. 

Um jovem saudável, de 21 anos, de 
Balneário Camboriú, foi a primeira vítima 

fatal da gripe este ano. Casos como esse, re-
forçam a necessidade de ficar atento e fazer 
a prevenção, especialmente em ambientes 
públicos como ônibus, escolas, cinemas, 
teatros e mesmo nas ruas. 

“O principal meio de propagação de 
infecções são as mãos. E se pensarmos que 
uma criança na faixa de três anos, terá cerca 
de seis infecções por vírus ao ano, vamos 
entender que é preciso ter muito cuidado”, 

Imunização não é total

Lavar as mãos sempre

Postagem  de 
correspondências 

Fone: (47) 3026 6555

ACF Joinville    
   Centro

Fone: (47) 3026 6555

alerta a pediatra. 
A médica acrescenta ainda que é muito 

importante deixar a criança em casa sempre 
que apresentar qualquer sintoma de virose, 
especialmente febre.

“A gente sabe que apesar do 
ECA prever que a criança tem o 
direito de estar sempre acompa-
nhada, a lei trabalhista brasileira 
não prevê licença remunerada 
para os pais cuidarem dos filhos 
doentes, mas sempre vale a pena 
fazer um sacrifício, especialmente 
se a criança já apresenta algum 
sintoma”, reforçou. 

As famílias devem entender que 
a professora, tem 20 ou 30 crianças 
na sala e vai ser muito difícil dar 
atenção especial para uma que 
esteja doente. Por outro lado,  é 
preciso dar os cuidados de que a 
criança precisa, como medir a fe-
bre, por exemplo”, reforçou Deli. 

Etiqueta da prevenção:Etiqueta da prevenção:

9 Evitar levar as 
mãos na boca, 
olhos e nariz

6 Ficar em casa, se 
estiver doente

2 Evitar cuspir no chão

3 Usar lenço de papel e 
jogar fora após o uso

1 Tossir no lenço, 
dentro da manga ou na 
gola da própria roupa

4 Manter portas e janelas abertas, 
inclusive em casa, porque as pessoas 
podem trazer o vírus de ambientes 
públicos
5 Evitar a automedicação que pode 
mascarar outras doenças. 

8 Lavar as mãos 
constantemente

10 Tomar bastante água

7 Ter a própria garrafinha de água

Maria Fernanda M. Fontes, 2ºB



Jornal do
Santos Anjos 10
Jornal do
Santos Anjos Maio a Julho de 2010

Classificados!

Tw Cen MT Condensed 
tentar 7,5/ 8

Escola
Vamos torcer pelo Brasil, rumo ao Hexa!
Helena, 4ºA
Vamos Brasil! Ser hexa e trazer a taça 
para casa.
Pedro W., 6ªC

Ana, Kássia, Jana, Maria, Sabrina, 
Milena, Maísa, Beatriz, 2ºA
Adoro conversar e passar o recreio 
com vocês.
Lara, 2ºA

Jair, 3ãoB
Você é um ótimo amigo. Vamos sentir 
muito a sua falta quando for para a Nova 
Zelândia. Te amamos! Beijos.
Aline, Camila, Jé, Carol, 3ãoB

Monica, Cheila, Andri, Hellen, Caroline 
e Kássia, 2ºA
Vocês são muito especiais. Adoro estu-
dar e conversar muito com vocês.
Manu, 2ºA

Amanda, Aline, Rana, Dé, 3ãoA
“Então peguem o telefone ou um avião, 
deixam de lado os compromissos marca-
dos, perdoa o que puder ser perdoado”. 
Minhas perfeitas simetrias.
Júlia, 3ãoA

Terceiraço A
Diante de todas as dificuldades encon-
tradas no inicio do ano, gostaria de 
agradecer pela generosa receptividade. 
Um beijo.
Diana, 3ãoA e Leonardo, 3ão

Profas Denise e Elvira
Muito obrigado por tudo. Mesmo que 
nosso tempo foi curto, foi ótimo também.
Bruno, 3ªA

Laura, 1ºB, Jéssica 3ºB, Francini e Bruni-
nha, 1ªA e Amanda 8ª
Amo muito vocês. Beijão.
Talita, 1ºB

Profª Raquel e Francini
Raquel – eu adoro o seu jeito de dar 
aula, sempre disposta e alegre! Adoro.
Francini – adorei o seu trabalho no 
movie player, te adoro. Beijos, conti-
nuem assim.
João Pedro, 6ªC

Larissa, 7ªC
Te amo muito parceira de vôlei! Continuo 
te achando a melhor levantadora da 
escola. Beijos
Amanda F., 8ªC

Profª Silvia
Parabéns, que tenha muitos anos 
de vida.
Gustavo, 5ªC

Meninas
Gosto muito de vocês. Vocês estão 
guardadas para sempre no meu coração.
Gabrielle, 5ªC

Amigos, 5ªC
Vocês são as melhores pessoas que 
conheci e me ajudaram bastante. Agra-
deço. 
Vitória B., 5ªC

Jeanini, 1ºB
Parabéns pelo seu dia, feliz aniversário. 
Beijos, te amo.
Laura, 6ªC

Melissa, 6ªC
Você é muito legal, uma grande amiga, 
pois nunca esta brava comigo.
Alexsander, 6ªC

Beatriz, 3oB
Você é minha melhor amiga no colégio, 
lancha, brinca e vai na aula de informá-
tica comigo. Beijos.
Geovanna, 3ºB

Luis Fernando, 4ªB
Você é um irmão bem legal e inteligente.
Beatriz, 4ªB

Vende-se jaqueta de couro preta, femi-
nina, tamanho manequim 38.
Fone 99013300

Vendo minissaia nova tamanho 12. 
Caso se interessar ligue para o número 
30275370

Luisa Gabriela, 3ºB
Você é bem legal, é minha melhor amiga. 
As vezes a gente briga, mas no outro dia 
já estamos resolvidas.
Gabriela, 3ºB

Enzo, 3ºB
Você é um dos meus melhores amigos e 
é um bom jogador de futebol.
Lucas V., 3ºB

Antonio Vitor, 7ªA
Tá difícil ai na 7ªA?
Luis Carlos, 2ºA

Luis, 2ºA
Eu gosto muito de você.
Gustavo, 2ºA

Yan, 5ªB
Te amo muito fofinho. Vou sentir sua 
falta, mas não se preocupa que a mana 
volta, ta?
Uli, 3ãoB

Luisa, Taly, Dani, Tati, Jenifer, 3ãoB
Força meninas! Juntas passaremos por 
essa etapa! Beijos.
Pri, 3ãoB

Petra, Lais, Melissa, Caroline, Mariana, 
Isabele L,
Amo muito vocês. Melhores amigas que 
alguém pode ter. Obrigada.
Bruna C., 1ºB

Julia S., Bruna D., 1ºB
Lindinhas! Obrigada por tudo. Amo 
muito vocês.
Mylena R., 1ºB

Júlia B., 1ºA
Te adoro. Pode sempre contar comigo.
Taciana, 1ºB

Felipe, 2ºB
Vamos trocar figuinhas amanha?
Gabriel V., 2ºB

Profª Adenise
Gosto muito de ser sua aluna. Beijos.
Laura, 4ºB

Gilvan (Pai)
Eu te amo muito por que ninguém tem 
um pai tão carinhoso com as crianças.
Matheus, 4ºB

Guilia, 4ªA
Gosto muito de você. Você é legal, 
divertida, alegre e por isso é minha 
melhor amiga.
Marina, 4ªA

Edson (Pai)
Te amo do tamanho do planeta, você é 
muito querido e foto. Te amo!!
Jenifer Bertelli, 4ºB

Meu pai Márcio
Papai eu te amo muito, você é mara-
vilhoso.
Maria Vitória, 4ªA

Laura, 4ªA
Eu gosto muito de você, é uma das 
minhas melhoras amigas. Beijos.
Venuta, 4ªA

Luiz Otávio, 4ºC
As vezes você é chato e as vezes legal, 
mas gosto de você porque sempre 
me ajuda.
Paulo, 3ºB

Laura, 3ºB
Você é minha melhor amiga. Vou sentir 
saudade!
Evelyn, 3ºB

Isabella, 4ºB
Minha melhor amiga. Gostei de você 
já na primeira vez que te vi em 2007.
Anna Cecilia, 4ºB

Luis, Eduardo, 4ªA
Nós seremos amigos para sempre.
Pedro O., 4ªA

Vitor, 2ºA
Vai la na minha casa. Vamos jogar Wii, 
é muito legal.
Guiherme, 2ºA

Terceiraço B
Amo muito vocês. Obrigada por todos 
os momentos de alegria e de amizade. 
Vocês são muito especiais.
Luiza, 3ãoB

Fernanda K., 6ªA
Te amo muito, te considero um a amiga 
e tanto. Esqueça nossas brigas.
Shayana, 6ªA

Miguel, 4ºB
Parabéns pelo seu aniversário de 9 anos 
dia 22/6/2010.
Julia, F., 4ºB

Vinícius, 4ºB
Eu gosto muito de você cara. 
Luiz P., 4ºB

Turma 4ºC
Você são muito especiais para mim e 
sempre me ajudam quando preciso. 
Guilherme Cé, 4ªC

Klaus e amigos, 1º
Eu adoro vocês. Sempre me ajudam e o 
Klaus me ensinou a jogar bola.
Jan, 4ªC

Gabriela, 4ªC
Vamos fazer assim, vôlei 2ª sempre 
com você. 
Nicolle, 4ªC

Guilherme Cé, 4ªC
Apesar das brigas você é muito legal, 
somos amigos desde criancinha. Paz e 
amor para você!
Heitor M.,4ªC

Julia K., 3ºA
Você é minha melhor amiga, sempre me 
ajuda e sempre me ajudou.
Brienda, 3ºA

Artur, 3ºA
Obrigado por ser meu amigo.
Lucas, 3ºA

Marina D. Letícia S., 8ªB
Sério, vocês fazem muita falta! Ainda 
bem que ano que vem vamos estar 
juntas novamente!
Pâmela, 8ªC

Japa, Júlia e amigos, 8ªA e 8ªB
Embora eu esteja estudando á tarde, 
sinto muita falta de vocês.
Luiza, 8ªC

Amigos e família, 6ªC
Obrigado por ter me recebido, obrigada 
mana. Beijos Isa, Gabi, Re, Beatriz 
a todas.
Raniely, 4ªC

Amigos 4ªB
Obrigada por tornarem meu primeiro 
trimestre uma maravilha.
Milena, 4ªB

Rafael, 4ªB
Voce é meu melhor amigo, caprichoso, 
o maior! Não quero que saia do colégio 
nunca. Valeu!
Vitor C., 4ªB

Heloiza
Mãe, eu te amo muito! As gêmeas vão 
estudar aqui né? Beijos.
Isabelle, 4ªB

Mãe, pai e irmão
Vocês são as pessoas melhores da minha 
vida. Amo muito vocês são 1.000.
Laís, 4ªB

Mãe
Eu te amo mais do que tudo nesse mundo 
e é por isso que eu te respeito tanto.
Geovanna, 4ºA

As melhores amigas, 3ºB
Camila, Evelyn, Luisa C. e Gabi, sabem 
que vocês são minhas melhores amigas, 
hoje amanha e sempre.
Laura,3ºB

Isabella, 6ªA
Sei que irmãos brigam, mas no fundo eu 
te adoro como uma mãe, porque você me 
ajuda e me apóia, beijos!
Luiz Alexandre, 4ªB

Karin, 2ºA
Você é minha melhor amiga.
Sabrina, 2ºA

Vinícius, 4ºB
Você é o meu melhor amigo é o que mais 
confio. Eu, você e o Miguel brincamos 
tanto que até fui na sua casa ver o 
jogo do Brasil.
Igor, 4ºB

Alunos do 3º B
Estou muito feliz e satisfeita com 
vocês. Continuem se dedicando, um 
grande beijo.
Profª Elisangela, 3ºB

Nicole e profº Luiza
Amo muito vocês! Vocês são essenciais 
em minha vida. Beijos meus amores.
Myllena, 2ºA

Profª Marília
Gostaria de dizer que amo você.
Claúdio, 5ºB

Meninas do 5ºB
Vocês são demais, sem exceções. Valeu!
Natália S., 5ºB

Mamãe
Você sabia que eu amo você? Beijos.
Ana Clara, 2ºA

7ªB
A melhor turma da escola somos nós!
Roger, 7ªB

Stefani Alexandra, 4ºB
Você sempre será minha melhor amiga 
do coração. Beijos.
Amanda U., 3ºA

Profª Simone
Você sempre vai ser minha professora 
super legal.
Luisa, 3ºA

Pietra, 2ºA
Você já sabe que eu gosto muito de você. 
Sei que as vezes a gente briga, mas des-
de que você tinha a cabeça do tamanho 
de uma laranja eu te amo muito.
Nathalia, 3ºA

João Pedro, 2ºA
Desde que você se mudou para o 2ºA, eu 
não tenho um melhor amigo, só o Artur.
Gusthavo, 3ºA

Gabriela, 3ºA
Você é minha melhor amiga. Beijos.
Julia R.,3ºA

LPG, 8ªC
Amigas, obrigada por tudo. Amo vocês! 
Lindas! Karin, Laísa obrigada pela 
companhia amores.
Rebeca, 8ªC

Amanda e Pâmela, 8ªC
Momentos inesquecíveis enchendo 
balões. Nunca vou esquecer. Beijos.
Dinara, 8ªC

Ana, Luísa, 8ªC
Eu não tenho palavras para demonstrar 
o que sinto por vocês. Obrigada por tudo. 
Recua esquilo. Haha
Thaysa, 8ªC

Mãe e pai
Eu gosto muito de vocês, demais. Beijos
Carolina L., 5ªC

Karin, 2ºA
Você é minha melhor amiga aqui no 
colégio. Você é linda.
Ana Clara, 2ºA

Rebeca, Laísa e Pâmela, 8ªC
Amo vocês, valeu pelo trabalho, lem-
brem-se, vocês são LPG! Haha beijos.
Karin, 8ªC

Bruna, Joice, Andreza e Beatriz, 6ªB
Amo muito vocês suas lindas!
Jessica, 6ªB

Profª Sandra
Gosto muito de você, nunca vou te 
esquecer.
Gabriel, 6ªB

Maria, Kássia, karina, Janaína, Jéssica, 
Beatriz, 2oA
Amo vocês, fazem das minhas manhãs 
as melhores! Beijos pra Jane.
Jéssica, 2oA

Pais
Eu amo muito vocês, sempre gosto de 
conversar com vocês. Beijos.
Gustavo, 4ºA

Ana Paula, Labine, 6ªB e 6ªA
Os recreios com vocês são os melhores.
Kauanny, 6ªB

Miguel e Robinho, 8ªA
Não dá nada, ganharemos o próximo.
Vitor H., 7ªA

Pais
Muito obrigada por tudo o que vocês me 
dão. Vocês me deram a vida.
Yane, 5ºB

Profª Rosana
Obrigada por tudo mesmo. Você é um 
amor de pessoa. Te adoro, beijos.
Náthalie, 8ªB

Minha família
Eu amo muito vocês, do fundo do coração.
Cesar, 2ºB

Marina Lara, Larissa, Camila, Michelle, 
7ªB
Quero agradecer às minhas amigas, são 
demais, adoro elas.
Alexia, 7ªB

Luisa Gabriela, 2ºB
Você é a melhor irmã do mundo! Beijos.
Ana Beatriz, 5ªD

Escola
Eu adoro minha escola e meus professo-
res e a D. Hiêda.
Alexsander, 5ªD

Alunos do Santos Anjos
Olá! Para vocês que gostam de fazer 
amigos, acesse www.habbo.com.br e 
bom divertimento.
Guilherme, 5ªD

Mãe e vó
Amo muito vocês! Um abraço forte 
e beijo.
Matheus R., 5ªD

Bárbara e Rafaela, 7ªA
Amo muito vocês, apresar de a gente ter 
algumas brigas, a gente volta a amizade.
Eloiza, 7ªA

Ana Beatriz, 5ªD
Minha miguxa, queria tanto que você 
não fosse para Curitiba. Te adoro, beijos.
Natielli, 5ªD

Meninas da 5ªD
Vocês são muito legais! Sempre estamos 
rindo, conversando. Adoro vocês.
Maria Eduarda, 5ªD

Todos 7ªA
Valeu gente, vocês me fizeram sentir 
super bem vinda no CSA. Amo vocês 
seus ridículos.
Marina F., 7ªA

Todos
O Brasil vai ganhar! Eu espero.
Lara B., 4ªA

Prof  ª Luciane
Te adoro. Você é a melhor professora do 
mundo todo. Beijos
Lara, 4ªA

Mãe e Pai
Eu amo muito vocês. Voces dão tudo que 
eu quero. Eu agradeço e estou muito 
bem assim.
Julia L., 4ªA

Rafaela, Vitória e Eloisa, 7ªA
Amigas, obrigada por tudo. Amo muito 
vocês, contem comigo para tudo.
Bárbara, 7ªA

7ªA
Vamos turma. Até o final do ano a gente 
melhora! Hahah a melhor sala!
Carolina M., 7ªA

Profº Sávio
Amamos você mister tsunami.
Lucas, Aurélio, Raphael e Nikolas, 2ºA

Profª Maria Elisa
Você é uma das professoras mais esper-
tas que eu já vi, por isso eu admiro você.
Felipe, 4ªB

Turma 5ªD
Obrigada por ser a melhor turma que 
já tive.
Monique, 5ªD

Fernanda, 8aA
Sua super fofa kakaka not.
Natália, 8aA

Júlia, Lola, Letícia, Sy, Gabi, Helena, 
8ªA, B e 7ªA
Amo muito vocês, fazem de mim uma 
pessoa melhor.
Paula, 8ªB

Cyntia, 8ªA
Flor, eu te amo tanto, por mais que a 
gente se afaste às vezes eu sei que isso 
nunca vai afetar a nossa amizade. S2
Nicole, 8ªA

Irmãs
Obrigada por esse colégio maravilhoso.
Heloisa H., 8ªA

Brenda, 2ºB
Você é minha melhor amiga.
Gabriela, 2ºB

Maria, Jéssica, Jana, Raíssa, Karina, Lara 
e Beatriz N., 2ºEM A
Este ano está sendo demais. Vocês 
são muito especiais! Amo muito vocês 
gatinhas. Beijos para Jane e ALMS2.
Beatriz M., 2º A

Jéssica, Jana, Maria Beatriz, Lara, Ana, 
Sassah, Mi, Maysa, 2ºA
Eu amo vocês muito, minhas gatas lindas.
Kássia, 2ºA

Profª Margarete
Eu gosto da sua aula, de vez em quando 
você briga, mas eu sei que é bom.
Helton, 5ºB

Gisele, Raiane, Ketlyn, 7ªC
Saibam que vocês na minha vida fazem 
muita diferença e eu amo muito vocês. 
Onde quer que esteja, sempre lembrarei 
de cada uma.
Nathália, 7ªC

Profª Marília
Obrigada por nos dar essas aulas 
maravilhosas.
Ana Gabriela, 5ªA

Família
Vocês são demais! Eu tenho muita sorte 
de ter uma família nota 10! Te amos.
Yan, 5ºB

Fernando, 5ºA
Ae meu amigão! Faz uns 50 golds 
para nós.
Éric, 5ºB

Yane, 5ºB
Você é uma ótima amiga.
Raísa, 5ºB

Profª Sandra
Você é uma professora muito legal e 
divertida! Aprendi muito com suas aulas, 
gosto muito de você, você é demais.
Júlia, B., 6ªA

Prof  Sandra
Você é muito legal, continue assim. Um 
beijo e fica com Deus.
Jorge, 6ªA

6ªA
Obrigada por todas as risadas e os 
momentos bons, beijão.
Maria Clara S., 6ªA

Profª Marília
Você é muito legal. Adoro suas aulas 
e suas histórias, sobre você e sobre 
os hebreus.
Murilo, 5ªA

Mãe e pai
Pai eu quero que vocês sejam felizes, 
amo vocês.
Julia, 4ºA

Mãe
Te amo muito. Você é sempre a luz 
do meu coração. Nunca vou esquecer 
de você.
Marco, 4ºA

Anna Q., 4ºA
Uma menina muito carinhosa e legal.
Karin, 2ºA

Profª Marília
Um beijo para você. 
Júlia M., 5ªA

Profª Sandra
Adoro você, suas aulas são as melhores.
Liliam, 5ªA

Melhores amigas
Giuliana e Tainá. Beijos.
Tainá, 5ªA

Profª Fernanda
Tomara que você melhore e que aconteça 
tudo de bom.
Júlia S., 5ªA

Família
Eu amo muito vocês e desejo que sejam 
maravilhosas.
Giovanna D., 5ªA

Mãe
Estou muito feliz por você, por saber que 
eu vou ganhar um irmão. Te amo.
Thais, 6ªC
Minha família
Eu amo vocês do fundo do coração.
Felipe, 2ºB

Amigas
Beijos para a Camila, Layne, Milena e 
para o meu irmão Gabriel. Adoro vocês.
Júlia, 6ªC

Minha família
Estou com saudades.
Amanda, 2ºB

Amigas do 6ªC
Vocês são muito legais e extrovertidas, 
principalmente as minhas BFFs.
Layne, 6ªC
Mamãe
Eu adoro você.
Brenda, 2ºB

Marco Antonio, 2ºB
Você é meu melhor amigo.
Bruno, 2ºB

Sy, Japa, Sindy, Tay, Lê A., Helô, Lola, 
Helena, Jú G., Dine, Karol, Stefani, 8ªA e B
Eu não sei o que seria de mim sem a 
amizade de vocês. Amo vocês.
Julinha, 8ªA

Rafaela, 6ªA
Você é a melhor amiga do mundo, 
papagaio lindo! Te amo.
Joyce, 6ªA

Lucas, 6ªC
Seu estranho, direto, mais é divertido. 
Kakaka pensativo.
Isadora, F., 6ªA

Guilherme , 4ºA
Um abraço meu amigão Guilherme. Seja 
legal pra sempre.
Mateus, 4ºA

Todas as meninas do meu time, 7ªC
Vocês são demais, amo muito vocês. 
Espero contar com vocês para tudo. Vocês 
moram no meu S2.
Jéssica M., 7ªC

César, 3ão

Meu fofo, vou sentir tua falta quando tu 
for pro Canadá. Te amo muito.
Júlia A., 7ªC

4ªC
Amigos obrigado pelo apoio e ajuda 
que me deram até agora, espero um dia 
poder retribuir.
Theo R., 4ªC

4ªC
Turma vocês são muito especiais adoro 
vocês. As vezes brigamos mas nós nos 
amamos, é claro como amigos. Beijos.
Letícia, 4ªC

Jan, André e Theo R., 4ªC 
Vocês são os melhores amigos do mundo 
inteiro e não posso querer outros, 
obrigado por tudo.
Bruno, 4ªC

Guilherme, Doval e Jenifer, 7ªC
Haha, a aula com vocês é muito diverti-
da. Alegram muitas tardes. Beijos.
Maria S., 7ªC

Amigas da sala, 7ªC
Adoro muito vocês. Podem contar 
comigo.
Jaqueline S., 7ªC

Maria Helena, 7ªC
Você foi uma das melhores coisas que 
aconteceu em minha vida, por isso 
não vá.
Jéssica S., 7ªC

Doval, Guilherme e Maria, 7ªC
Vocês são os melhores amigos do mundo. 
Amo muito vocês.
Jennifer, 7ªC

Profª Berenice
Você é um amor e super legal.
Anna K., 4ºA

8ªB
Amo muito vocês miguxos lindos! 
Hahaha
Francine K., 8ªA
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VALE A PENA LERVALE A PENA LER
Livros que valem a pena ser lidos! Participe nas próximas edições e entregue uma pequena 
resenha para um dos coordenadores pedagógicos.

Livro: Alice no País das Maravi-
lhas e Alice através do espelho.
Autor: Lewis Caroll

As eternas histórias da pequena 
Alice deveriam ser lidas por to-
dos aqueles que se consideram 
amantes da leitura. Além disso, 
esse livro nos ensina que não 
existe razão ou motivo para 
nos preocuparmos com quem 
queremos ser, ou com quem 
devemos ser, contanto que 
tenhamos fé em nós mes-
mos. Assim, até conseguire-
mos acreditar em "seis coisas 
impossíveis antes do café da 
manhã." Eu recomendo esse 
livro para todas as idades, prin-
cipalmente para nós, jovens, que 
temos tantas dúvidas sobre quem 
queremos ou quem devemos ser.
Indicação de Ana Carolina Sieds-
chlag, 8ªC

Livro: O Guarda Roupa Ale-
mão
Autor: Lausimar Laus

O romance, indicado para o ves-
tibular da UFSC de 2011 é uma 
deliciosa leitura que nos permite 
conhecer um pouco mais sobre a 
história, os conflitos culturais, os 
choques entre imigrantes e nativos 
durante a colonização de Blume-
nau (1850). A política de naciona-
lização e perseguição imposta por 
Getúlio Vargas, principalmente 
nas áreas de imigração alemã e 
italiana, durante o Estado Novo 
(1937-1945). Leia o "Guarda Rou-
pa Alemão" e viaje nas lembranças 
de Homig, da índia Sacramento 
e da professora Lula, viaje até o 
mundo da imigração em Santa 
Catarina e dos grandes autores da 
literatura catarinense!
Indicação de Profª Luiza Maria 
F. Schutel Mezavila

Livro: Por que os homens tem 
tetas?
Autor: Mark Leyner

Para quem gosta de curio-
sidades e de uma boa 
leitura, esse livro é ótimo. 
Nele você pode ler a ex-
plicação de dezenas de 
fatos e questionamen-
tos que deixam muitas 
pessoas intrigadas, e 
outros, os quais você 
provavelmente nunca 
pensou, como a que 
intitula o livro, "Por 
que os homens tem 
tetas?"
Indicado por: Bruno 
Cittolin Smaniotto, 3ão A

Livro: Zac Power 01 – Ilha do 
Veneno
Autor: Larry, H. I.

Zac Power viaja numa perigosa 
missão de encontrar a solução X 
e lutar com o malvado dr. Drático.  
E, além desta aventura incrível ele 
precisa ser um menino normal e 
responsável fazendo suas tarefas 
de casa. Indico também os outros 
livros da coleção Zac Power. 
Fiquei envolvido pelas histórias 
de Zac desde o primeiro livro, 
pois ele sempre está rodeado 
de grandes aventuras sem 
deixar de ser um menino 
comum, como eu. 
Indicado por Bruno Fer-
nandez, 4ºA

Livro: Cartas entre amigos
Autor: Fábio de Melo e Gabriel Chalita

Livro: Por que proteger a natureza?
Autor: Claire Leutellyn e Mike Gordon

As equipes de voleibol, handebol e futsal do Co-
légio saíram vitoriosas dos 12º Jogos Estudantis de 

Joinville 2010.

É campeão! Nosso 
Vôlei é campeão!

Confira as classificações: 
Voleibol Feminino = 1º da Rede Particular e 1º geral
Voleibol Masculino = 1º da Rede Particular e 2º geral
Futsal masculino = 1º da Rede Particular e 3º geral
Futsal Feminino = 5º da Rede Particular
Futebol de campo = 2º da Rede Particular e 4º geral
Handebol feminino = 3º da Rede Particular
Handebol masculino = 4º da Rede Particular

As equipes sub-11 e sub-13 sa-
graram-se campeãs e a sub-15 vice 
campeã, da primeira etapa, do Cir-
cuito Catarinense de Futsal-Copa 
Eletrobrás Eletrosul 2010.

Na fase final, disputada em Porto 
União, nos dias 19 e 20 de junho, 
a equipe Sub13 conquistou a 3ª 
colocação.

Liga Joinvilense - O CSA  venceu 
todos os jogos, com um total de 28 
gols e apenas 4 sofridos. O próximo 
jogo será em de julho, contra a equi-
pe de Araquari.

Olimpíadas do CSA!
De 5 a 10 de julho

Olimpíadas do CSA!
De 5 a 10 de julho

As equipes de vôlei representa-
ram Joinville na fase microrregio-
nal dos Jogos Estudantis de Santa 
Catarina (JESC). 

Nessa etapa, a equipe feminina 

conquistou o segundo lugar e a 
masculina, ficou em 1º lugar.

Nossos meninos do vôlei dispu-
tarão o Regional do JESC, em ju-
lho, na cidade de São Bento do Sul. 

No brasileirão

Copa Inter-Estações – Bem 
colocada em todas as categorias,  a 
equipe está arrecadando produtos de 
higiene e limpeza para doar para o 
Lar Abdon Batista.
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Respostas das charadas da edição anterior:
Palavras ilustradas: Pára quedista, pára quedas, pular de pára quedas, penas 
(galinha e índio), pão, pizza, peras, prato, pote (ao lado do aquário), peixe, pescar, 
pano quadriculado, pérolas (colar da mulher), papel, papagaio (desenho), placa, 
pingos de chuva, patas (dos animais), passeio, pessoas, pernas, pés, pétalas.
Biologia e lazer: 1) Pelo telefone celular. 2) Conquistar o castelo de greyskull. 
3) Porque ela tinha complexo de Golgi. 4) Porque não viu a plaqueta! 5) Uma 
brownquite. 6) Uma BLACKtéria e um PRETOzoário. 7)Cromossomos bonitos! 

DESAFIO
Observe a imagem, preste atenção às indicações que são 

dadas e escreva o nome de cada criança nas respectivas carteiras

Nesta sala de aula: Rita está sentada no fundo, à esquerda; Roberta 
está junto da parede;  João está entre a Rita e o Carlos, e o André está 
à frente de João, entre Roberta e Rosa.

Respostas na 
próxima edição

tos belíssimos, com palavras usadas 
como instrumento redentor através 
da troca de cartas entre os autores. 
É um livro cativante, pois ajuda-
nos a entender melhor os medos 
da modernidade e a termos uma 
visão humana do mundo atual. 
Com a sua leitura temos a chance 
de refletir sobre nossos próprios 
sentimentos.
Indicação de Profª Adenise 
C. Reis

FUTSAL - agenda de conquistas

A conquista nos Jogos Estudantis 
de Joinville premiou o time de fute-
bol de campo, com uma partida na 
preliminar de um dos jogos do Cori-
tiba F. C. pela série B do Campeonato 
Brasileiro, no segundo semestre, na 
Arena Joinville. Aguarde e venha 
torcer.

O livro trata de um assunto emer-
gente em nossa sociedade, a 
preservação dos meios naturais. 
Com ilustrações impactantes e 
apropriadas para a Educação 
Infantil. As crianças são con-
duzidas a uma reflexão do uso 
consciente da água, papeis e 
outros materiais.
Sugere vivências que poderão 

O livro traz reflexões sobre te-
mas contemporâneos de grande 
interesse como solidão, perda de 
uma pessoa querida, inveja, falta 
de compaixão, violência, razão, 
paixão, amor... 
Resgata os valores do humanismo 
ao mesmo tempo que celebra a 
amizade de duas personalidades 
apaixonadas por filosofia, litera-
tura e poesia.
Recomendo o livro pelos seus tex-

acontecer, caso não dermos a aten-
ção merecida para a bela natureza.
Indicação de Profª Paula Duarte
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Festa Junina da copa com a comunidade Festa Junina da copa com a comunidade 
A festa junina deste ano 

repetiu a tradição de alegria, 
confraternização e descon-
tração dos anos anteriores. 
Tradição, alegria, quadrilha, 
mega-maluca, traje caipira, 
churros, maça do amor, pipoca, 
quentão, musse de chocolate, 
pinhão, cachorro quente, cor-
reio elegante, confraternização, 
pescaria, cama elástica, bola na 
boca do palhaço, algodão doce, 
cowboys, brigadeiro, diversão, 
festa com a família, espetinho,  
milho cozido, casamento caipira, 
sorrisos, rever amigos, ex-alunos, 
comunidade todos deram sua con-
tribuição para criar a clima de festa 
junina.

A tendência de cruzar o tradicional e 
o moderno na apresentação da quadrilha 
junina, iniciada em festas anteriores, vem 
se consolidando a cada ano. 

Neste ano, não somente o Terceirão 
apresentou uma colagem musical diver-
tindo a todos, mas também o 2ºB. 

Sob a coordenação das alunas Ga-
briela Tuma, Beatriz Santini, Carolina 
B. Krüeger e Camila Antes a turma 
dançou ao som de músicas que costuma 
cantar em sala, encenou o cotidiano 
interiorano com o funk da pamonha e 
“convidou Lady Gaga” para dançar 
com as “meninas” da turma. 

Os rapazes aceitaram o desa-
fio de vestir-se de mulher e 
arrancaram aplausos tanto 
pela descontração e diversão, 
quanto pela “ginga” durante a 

apresentação da quadrilha. 
“Queríamos fazer uma festa 

mais jovem e dinâmica. Muda-
mos o Correio Elegante fazen-
do uma serenata diferente. As 
músicas da quadrilha são as que 
cantamos o tempo todo em sala e 
têm um significado para 
a gente, representam 
a nossa união e ami-
zade”, explicaram as 
estudantes.

A quadrilha de pais 
abriu a programação das 
apresentações motivando 
ainda mais as crianças e 
adolescentes. A alegria 
contagiou a todos. 

Lady Gaga caipira? Lady Gaga caipira? 

Festa para curtir com a 
família e amigos

O 2ºB do ensino 
médio trouxe uma 
surpresa especial 
“Lady Gaga” para 
abrilhantar a Festa 
Junina do Santos 
Anjos. Na quadrilha 
da turma só não 
podia dançar homem 
com homem e nem 
homem com mulher. 
A única possibilidade 
era dançar mulher 
com  munhéé. . . . 

Dia de família reunida na 
alegria de pular na cama 
elástica, ganhar brindes, fazer 
e tentar pegar as bolhas de 
sabão... 

As apresentações contagiaram  e 
criaram “o clima” da festa.


