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Mãos na massaMãos na massa

As turmas do Infantil 4A se 
divertem enquanto aprendem a 
plantar legumes e verduras.
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A XV Feira de Ciências, com o tema Economia e Vida, está 
sendo realizada em três etapas: dias 1º, 15 e 29 de outubro. 
A realização da feira em etapas tem a finalidade de facilitar 
a troca de conhecimento entre os alunos dos diversos níveis 
de ensino e as famílias. 

Leia mais nas págs. 6 e 7

Ao 
estudar os 
movimentos 
da vanguarda 
europeia, os 
estudantes 
do Terceirão 
expressaram 
sua leitura 
de mundo em 
pratos. 

Pratos antropofágicos

A arte de sentir e criar arteA arte de sentir e criar arte

Pág. 8Pág. 8

Pág. 8

Pratos antropofágicos

Aline do 
Nascimento, 3ãoA
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Órgão de divulgação do 
Colégio dos Santos Anjos

SETEMBRO
01  - Conselho de Classe do Ensino Médio 
01 a 03 - Homenagem à Pátria
02 - Conselho de Classe do EF I
06 - Recesso Escolar
07 - Independência do Brasil
08 a 12 - Viagem do Terceirão para Búzios – RJ
09 - Entrega dos boletins - 1º ano a 4ª série matutino
10 - Entrega dos boletins - 1º ano a 4ª série vespertino 
11 - Entrega dos boletins – EF II e EM
18 - Sábado letivo para o EF
25 e 26 - Simulado do ENEM - Dom Bosco
30 - Prova de 2ª chamada

OUTUBRO   
01  - Feira de Ciências - 2º ano à 6ª série
02 - Dia dos Santos Anjos
04 a 08 - Semana da Criança e Olicrisa
05 - Reunião Pedagógica
11 - Recesso Escolar
12 - Nossa Senhora Aparecida
14 e 15 - Viagem da 8ª C para Gaspar – Fazzenda Park 
Hotel
15 - Feira de Ciências - Educação Infantil
15 - Dia do Professor
21 e 22 - Viagem das 8ªs séries A e B para Gaspar – 
Fazzenda Park Hotel
23 - Sábado Letivo: Recuperação do EF
28 - Provas de 2ª chamada
26 e 27 - Simulado da Sociedade Divina Providência – 
8ª série e EM
29 - Feira de Ciências - 7ª e 8ª e Ensino Médio

NOVEMBRO  
02 - Dia de Finados
06 - Sábado Letivo para o EM
06 e 07 - Prova do ENEM
10 a 12 - Viagem do EM - Roteiro Cultural São Paulo
11 - Provas de 2ª chamada
12 - Dia da Diretora
15 - Proclamação da República
17 - Prazo para o lançamento das notas do 3º trimestre 
para o Terceirão
24 - Celebração de Ação de Graças
26 - Formatura do 3º ano
16 a 22 - Reavaliações para os alunos da 5ª série ao EM
22 a 26 - Reavaliações das 4ªs séries do EF I
30 - Entrega dos Boletins para os alunos do EF II ao EM

Nesta edição do Jornal Santos Anjos, podemos escolher 
uma palavra para representar a caminhada escolar. Várias 
palavras são bem apropriadas para nos representar como 
comunidade educativa que congrega educandos, educado-
res, pais e funcionários: comprometimento, cooperação, 
trabalho, aprendizado... Mas, elegemos a palavra conquis-
tas para celebrar, agradecer, partilhar. Pois sabemos que as 
conquistas não acontecem por acaso, à frente delas estão 
as pessoas e é o resultado de muito esforço, dedicação, 
altruísmo, generosidade. Por isso, queremos celebrar!

Conquistamos um lugar privilegiado na educação do 
Estado de Santa Catarina com os resultados do ENEM, 
que, conforme informações do INEP, entre as 999 escolas, 
estamos em 5º lugar. Obtivemos também excelentes resul-
tados nos vestibulares de inverno, realizados em Joinville, 
quando nossos alunos, que ainda não concluíram o Ensino 
Médio, já foram aprovados.

Estamos orgulhosos com esses resultados, estamos. Mas 
o que mais nos orgulha são as conquistas diárias, passo a 
passo, degrau por degrau, obtidas por nossos protagonistas 
do processo de ensinar e aprender.

Dispomos de um espaço privilegiado para conviver, cres-
cer e aprender, com inovações  e recursos para desenvolver 
as aulas, os projetos, programas culturais, com competên-
cia, criatividade, alegria, satisfação pessoal e grupal.

Neste jornal, temos a oportunidade de mostrar uma 
síntese do muito que realizamos, dentro e fora da sala de 
aula, na modalidade individual e coletiva.  Esforçamo-nos 
muito para organizar as informações em conhecimentos 
interdisciplinares a partir dos sujeitos e não só dos objetos.

Um conhecimento consistente, construído ao longo da 
história da humanidade e apropriado por nossas crian-
ças muito pequenas da Educação Infantil, passando pelo 
Fundamental até nossos jovens que já estão com um pé na 

As mais belas lições!As mais belas lições!
Universidade.

Assim, procuramos utilizar recursos, os mais variados, 
adicionando elementos sensoriais como cor, música, dan-
ça, jogos, brincadeiras e outros tantos para enriquecer a 
atmosfera do aprendizado.

Percebemos nosso colégio como uma escola viva, desa-
fiadora, unida na vontade de realizar novos feitos e superar 
as realizações no cultivo dos valores humanos e cristãos.

Estamos sempre dispostos a aprender mais e melhor e, 
para isso, evocamos a sabedoria do Bom Pastor, o qual, 
através do Salmo 23, nos ensina as mais belas lições, numa 
interpretação própria para o verdadeiro sentido do nosso 
caminhar:

“O Senhor é meu Pastor. Isto é relacionamento!
Nada me faltará. Isto é suprimento!
Caminhar me faz por verdes pastos. Isto é descanso!
Guia-me mansamente a águas tranqüilas. Isto é refrigério!
Refrigera minha alma. Isto é cura!
Guia-me pelas veredas da justiça. Isto é direção!
Por amor do seu nome. Isto é propósito!
Ainda que eu caminhasse pelo vale das sombras e da morte. 
Isto é provação!
Eu não temerei mal algum. Isto é proteção!
Porque tu estás comigo. Isto é fidelidade!
Tua vara e teu cajado me consolam. Isto é disciplina!
Preparas uma mesa para mim. Isto é esperança!
Unge minha cabeça com óleo. Isto é consagração.
E meu cálice transborda. Isto é abundância!
Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão 
Todos os dias de minha vida. Isto é bênção!”

Que possamos caminhar sempre unidos com a bênção 
do Bom Pastor! 

    Adelina Dalmônico

À pediatra Renata Gonçal-
ves por esclarecer aos alunos 
do 3ºA sobre obesidade in-
fantil.

 À engenheira Daiane Paul 
que ministrou palestra sobre 
a "importância da água" aos 
alunos do 4ºA, da professora 
Berenice Fernandez.

À Stella Maris B. Wanis,  
da Fundema, mãe do aluno 
Gustavo da 4ªB,  pela pa-
lestra ministrada às turmas 
das 4ªs séries A, B e C sobre 
reutilização e reciclagem de 
resíduos.

Ao artista plástico Carlos 
Alberto Franzoi por falar 
sobre sua profissão e a  his-
tória das obras de arte, e  proporcionar aos 
alunos do Infantil 5, uma visita ao Museu 
de Arte de Joinville.

Ao bombeiro Geraldo  Rosa, pai da aluna 
Fernanda L. A. da Rosa do 4ºB e aos bom-
beiros mirins que demonstraram e falaram 
sobre prevenção de acidentes domésticos 
e sobre os cuidados especiais em caso de 
acidentes no trânsito.

À dentista Michella C. Anderle, mãe 
da Camila Anderle do 3ºB pela palestra 
sobre higiene bucal aos colegas de turma 
de sua filha.

Ao cabo Flávio P. de Lima que falou 
para os alunos do 4ºB sobre o programa 
Aluno Guia.

AgradecimentosAgradecimentos

Agradecimentos especiaisAgradecimentos especiais

a Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville
a CEDUP
a Autoescola Joinville e Autoescola SL
a Formas Comunicação Visual
 Pela colaboração com o trabalho do 4ºB

a Termotécnica - Luciano de Azevedo, pai do aluno Gabriel S. de 
Azevedo pela construção de Casa econômica - 4ªB
aFundema - Stella Maris B. Wanis, mãe do aluno Gustavo B. W. 

Tognonato pela maquete da Casa consciente e banners - 4ªB

   Patrocínio das camisetas:
a Lira Brasil - Leo Lira, pai da aluna Eduarda Lira - 4ºA
a Ioch Engenharia - Pais do aluno João G. R. Narloch - 4ºB
a MFG Estruturas - Pais da aluna Fígia Griebler Giacomel
a Sara Imports - Pais da aluna Sara Beatriz A. M. Pacheco

Feira de Ciências
A todos os pais e familiares que colaboraram para 

o sucesso da feira.



Agosto a Outubro de 20103
Jornal do
Santos Anjos
Jornal do
Santos Anjos

Meta x Rendimento 

A prova composta por 180 
questões, realizada nos dias 
25 e 26 de setembro, envol-
veu 80 alunos do 2ºAno e do 
3ão no seletivo universo da 
preparação efetiva para ingresso na 
universidade. O simulado utiliza o 
sistema TRI-Teoria de Resposta ao 
Item, o mesmo do Exame Nacional 
do Ensino Médio – Enem. 

Simuladão Enem Dom BoscoSimuladão Enem Dom Bosco
“Vou tentar Economia 
na UNIVILLE e esse 
é o meu primeiro 
vestibular. O modelo 
de prova do Enem 
tem perguntas longas, 
e em alguns casos, 
se torna mais difícil 
do que um vestibular 
normal”, registrou 
a candidata Daniele 
Cunha, 3ãoB.

“Foi bom fazer esta prova e perceber o 
resultado de estudar todos os dias”, afirma 
Renato Steinke Júnior, candidato ao curso de 
Engenharia Civil na UDESC e na UFSC.

Arthur Mognol, 2ºB, disputará vaga 
para Medicina no próximo ano. “Quero 
aproveitar todos os simulados que 
o Colégio oferece e testar meus 
conhecimentos para estar bem 
preparado para o ano que vem”.

Um total de 87 alunos do Santos Anjos 
participou da 1ª fase da Olimpíada 
Brasileira da Matemática - OBM e da 
Olimpíada Regional de Matemática 
– ORM. Destes, oito conseguiram 
classificação para a 2ª fase da OBM, 
realizada no dia 18 de setembro.

A nota de corte para saber quantos 
participarão da 3ª 
fase, que acontece 
nos dias 16 e 17 de 
outubro, será divul-
gada no início do 
mês. 

Já um grupo de 
treze alunos fará, 
no dia nove de ou-
tubro, a prova da 2ª 
fase da Olimpíada 
Regional de Mate-
mática – ORM. A 
classificação para as 
duas competições 
foi obtida na prova 

No final do mês de julho e início 
de agosto, o Colégio recebeu 
diversas correspondências congra-
tulando e parabenizando o desem-
penho de seus alunos no ENEM 
2009.

A pontuação de 718,48 na prova 
de redação, equivalente a  93,4% de 
correção nos textos coloca o CSA 
como a terceira escola de Santa 
Catarina com o melhor desempenho 
na prova de redação.   

Reportagem publicada no jornal A 
Notícia, no dia 19 de julho, aponta o 
Santos Anjos como o 5º melhor co-
légio de Ensino Médio, dentre as 999 
escolas das redes pública e privada do 
estado. 

O ranking do AN tomou como base 
a pontuação alcançada pelos alunos das 
escolas particulares e públicas, na prova 
do ENEM do ano passado. A média geral 
do CSA,  672,41 pontos, considera os re-
sultados obtidos pelos alunos nas provas 
objetivas e na redação. 

CartasCARTASenemENEMcartasEN
EM

p
arab

én
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Correspondências recebidas: 
aCâmara de Vereadores de Joinville – 
Moção 422/2010 – proposição do vereador  
Alodir Alves de Cristo.
aAssociação de Mantenedoras Particulares 
de Educação Superior de Santa.
aAssembléia Legislativa de SC – Proposição 
do Deputador Darci de Matos.

de 1ªfase, realizada no dia 16 de junho.
Foram oito alunos classificados para 

a OBM, cujas provas de 2ª fase aconte-
ceram em 18 de setembro. O resultado será 
divulgado no dia cinco de outubro. 

Destaque - Entre os participantes 
das duas olimpíadas, a aluna Julia Ber-
tolli, 6ªA, tem se destacado. Em 2009, a 

estudante conquistou 
medalha de prata na 
ORM.
Nas provas deste ano, 
obteve as maiores 
pontuações dentre os 
alunos do Colégio. 
Agora é só aguardar 
para saber sua coloca-
ção nas competições 
deste ano e se a pon-
tuação será suficiente 
para seguir nas com-
petições. Parabéns 
Júlia!

Olimpíadas da matemáticaOlimpíadas da matemática

Maria Fernanda, 2ºB
Quer lanchar comigo?
Luiza, 2ºB

Santos Anjos
O Santos Anjos é d+.
Nicolas, 5ªC

Bruna, 5ªC
Você é uma grande amiga desde quando 
chegou vi isso nos seus olhos. Bjj
Gabriele, 5ªC

Amigas, 5ªC
Adoro vocês, quero sempre tê-las co-
migo! Bjs
Giovanna, 5ªC

Letícia, Maria Fernanda, 5ªA e D
Eu amo vocês! Tipo eu comecei a falar 
com vocês faz umas duas semanas e já 
amo vocês. Lindas.
Juliana, 5ªC

Profª Joana
Parabéns pelo seu aniversário. Continue 
sendo esta ótima professora.
Annie, 7ªA
Parabéns! Felicidades.
Ana Letícia, 7ªA
Parabéns professora, tudo de bom, muitas 
felicidades.
Miranda, 7ªA
Parabéns! Boa lua de mel.
Pedro, 7ªA

Luiza, 2ºB 
Você é a minha melhor amiga.
Maria Fernanda, 2ºB

Lara L., 5ªC
Apesar de chegar esse ano, você virou 
uma ótima amiga, te adoro muito, sempre 
vai estar no meu coração!
Samantha, 5ªC

Letícia A. e Stéffani, 8ªA
Amo vocês e espero ter a amizade de 
vocês, por um bom tempo.
Cyntia, 8ªA

Yuri, 2ºB
Mesmo você sendo bravo, sou seu amigo.
João Pedro, 2ºB

Conheça o time do CSA 
na OBM (*) e ORM:

Júlia Bertelli*,6ªA
Luis Fernando Momm Antunes*, 6ªB
Laise Abrão Bittencourt*, 5ªC
Júlia Oliveira Rosa*, 6ªA
Fernanda Momm Antunes*, 7ªA
Elisa Abão Bittencourt*, 8ªB
Pamela Cristina Miranda*, 8ªC
Bruno Cittolin Smaniotto*, 3ºA
Gabriela t. Kotschella, 1ºC
João M. W. Dudy, 2ºB
Nícolas Tilp, 5ªC
Ariana Rodrigues, 5ªB
Samanta Lenert, 5ªC
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aRegistro Zona urbana e zona rural
Entre julho e agosto, os alunos 

dos 3ºs A e B, das professoras 
Simone S. Holzapfel e Elisangela 
B. Schneider estudaram sobre as 
diferenças entre as zonas rural e 
urbana. 

Características e diferenciais, 
trabalhos, profissões, vantagens 
e desvantagens foram alguns 
dos temas estudados. Entre as 
atividades, leitura, interpretação e 
compreensão de textos. 

Para concretizar o aprendizado, 
os alunos construíram maquetes 
das duas áreas. Cada aluno repre-
sentou em sua maquete aquelas 
características, vantagens ou des-
vantagens que mais lhe chamaram 
atenção no ambiente escolhido. 

Uma exposição com os traba-
lhos trançando um paralelo entre 
as duas realidades, desenvolvidos 
pelas turmas, possibilitou a socia-
lização dos estudos com os colegas 
de outras salas. 

As turmas do Infantil 4, das 
professoras Leila C. P. Monteiro e 
Crislaine Nunes estão aprendendo 
a cultivar os alimentos que inge-
rem. Além de semear e cultivar, 
a criança é incentivada a ter uma 
alimentação saudável.

Garrafas plásticas foram trans-
formadas em canteiros da horta 
montada no pátio da escola. As 
crianças estão acompanhando a 
germinação, crescimento e desen-
volvimento de batata salsa, taiá, 
cebolinha, hortelã, alecrim, arroz, 
batata inglesa e diversos outros 
alimentos.

A horta já está produzindo. Os 
taiás já foram colhidos e muitas 
crianças comeram o legume pela 
primeira vez. O objetivo é finali-
zar a atividade com uma sopa dos 
legumes cultivados pela turma.

Plantar e colher os  
próprios alimentos
Plantar e colher os  
próprios alimentos

No feriado de 7 de setembro,  os 
alunos Fernando Dadali Gouvea, 
do 1ºD e Isabela Dadali Gouvea, 
da  8ªC, juntamente com seus pais 
Carlos Alberto e Zudimara, viven-
ciaram uma festa como aquelas 
realizadas na Corte Imperial do 
Brasil, no século XIX.

A festa foi promovida pelo 
Hotel e Spa do Vinho, em Bento 
Gonçalves. O banquete e o baile 
de máscaras, que envolveram hós-
pedes, convidados e funcionários, 
celebraram a Independência do 
Brasil, resgatando um importante 
momento da história do país.

Beatris, 2ºA
Eu gosto de você, é minha amiga.
Luísa, 2ºA

Lucas
Você é legal, engraçado, esperto, 
gigante e forte.
Gabriel W., 2ºB

8ªB
Uhul lindinhos! Amo vocês, apesar de 
tudo... são a melhor sala.
Helena, 8ªB

Letícia Corina, 8ªA
Obrigada por me ajudar, sempre 
conta sempre comigo. Te amo mutxô!
Letícia Adriana, 8ªA

Maitê L., 1ºB
Amiga, obrigada por ser essa pessoa 
maravilhosa que você é, continue 
sempre assim, adoro você!
Amanda L., 1ºB

Bruna M., Letícia, Daniella e Luiza, 1ºB
Vocês são tudo o que pedi a Deus. 
Obrigada por sempre estarem do 
meu lado. Eu amo muito vocês, “xu-
xus da minha sala de espinafre”. P.S.: 
seremos para sempre as 5 misses!
Isabelle B., 1ºB

Bárbara, Eloisa, Vick, Miranda, 7ªA
Só com vocês tenho os melhores 
momentos, para sempre! Bjs.
Rafaela, 7ªA

Profª Marília
Eu adoro as suas aulas. Bjss
Thayna, 5ªA

Profª Eli,
Amo você muito, muito! De coração, 
obrigada por tudo.
Laura, 3ºB

Joice, Andrezam Beatriz, Bruna e 
Nathalys, 6ªB
Adoro passar os recreios com vocês, 
amo vocês.
Jéssica, 6ªB

Profª Jeanine
Ela é uma professora muito esperta 
e carinhosa.
Heloisa, 2ºB

Bruno, 2ºB
Você é o meu melhor amigo, me liga.
Luiz Gustavo, 2ºB

Família
Vocês são minha vida eu adoro 
vocês e não posso viver sem vocês. 
Eu os amo.
Yane, 5ºB

Iohana, 3ãoA
Nos vemos dia 28 de novembro, mi-
nha gata! É noix no show da Fresno, 
haha. Te amo (L)
Stéffany, 3ãoA

1ºA
Dae galera, vamo tudo agita huahua! 
Pra sempre vai da agent!!
Ricardo, 1ºA

Mãe e pai
Eu desejo falar que sem os meus pais 
eu não seria nada. Amo muito vocês.
Giovanna D., 5ªA

Guilherme, 5ªA
Parabéns pelo seu aniversário. Você 
é bem legal primo.
Murilo, 5ªA

Márcia Denise Martins
Mamãe, amo muito você! “Eu tenho 
tanto para te falar, mas com palavras 
não sei dizer. Como é grande o meu 
amor por você” Beijos.
Beatriz M., 2ºA

Profº Sávio
“A biologia foge um pouco das regras 
da matemática”
QG, 2ºA

Maria Duda, Ju P., Mari E., 8ªB
Eu amo todas vocês, obrigada por 
tudo mesmo. Vou sentir saudades 
ano que vem. Beijos :*
Amanda R., 8ªB

Munizi, 1ºB
Saiba que apesar de todas as nossas 
brigas, você mora no meu coração. 
Minha BFF’s... Te adorúú de mais.
Thainá, 1ºB

Mylena e Julia, 1ºB
Lindinhas, obrigada por esse ano ma-
ravilhoso do meu lado. Amo vocês.
Bruna D., 1ºB

Otavio, 3ºB
Você é muito legal! Porque quando 
te convidei você aceitou ir no meu 
prédio.
Enzo, 3ºB

Stéffani, 8ªA
Adoro nossas conversas, você é muito 
importante para meu rendimento. 
Te adoro.
Matheus, 8ªB

a 2ªfase, mas somente treze realizaram 
a prova, todos do primeiro ano.

A lista dos classificados será divulgada 
no final de outubro. As provas teórica e 
prática, da  terceira e última fase, serão 
no dia 30 de outubro. 

A 2ª fase da Olimpíada Brasileira de Fí-
sica 2010– OBF foi realizada no dia 25 de 
setembro, mesma data da realização do 
Simulado. Na primeira fase, realizada no 
dia 14 de agosto, 185 alunos se inscreve-
ram. Destes,  62 foram classificados para 

Olimpíada Brasileira
de Físicade Física Em sala, nas rodas de conversa, são trocadas experiências e conhecimentos 

sobre os cuidados necessários, tempo de germinação, cultivo e a colheita.
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Na semana da Pátria, as 
turmas da Educação Infantil 
e do EF I realizaram cerimô-
nias de homenagem à pátria, 
durante os dias 1º, 2 e 3 de 
setembro.

No hasteamento e ar-
reiamento da bandeira do 
Brasil, os alunos cantaram 
o hino nacional, o hino da 
independência, declamaram 
poemas, jograis, cantaram,  

apresentaram textos de amor 
à pátria.

Já os alunos do EF II e do 
Ensino Médio, realizaram 
as atividades em sala de 
aula. Cada professor regen-
te organizou a turma para 
realizar a sua homenagem, 
entre os temas principais, a 
reflexão política com base 
na realidade vivenciada por 
todos ganhou destaque.

Pátria que te quero minhaPátria que te quero minha

TRANSPORTE ESCOLAR
Exclusivo para alunos do Colégio dos Santos 

Anjos

Gilberto Lima
Fones: 3464-1473 e 9142-5903

Autorizações ACTEJ: 010, 095 e 115

Letícia, 6ªB
Você é muito legal sabia! E ninguém da 6ªB vai 
deixar voce mudar de escola!
Ana Luiza, 6ªB

Alunos do 3ºB
Quero dizer que todos vocês moram no meu 
coração. Beijinhos na ponta do nariz.
Profª Elisangela

Ana Clara, Nicole e Susane, 6ºB
Vocês são as fofinhas da minha vida. Eu amo 
muito vocês. Beijos
Nathalie, 8ªB

Japa e Cindhy, 8ªA
Obrigada por tudo, vocês são as melhores 
amigas do mundo! Amo vocês.
Larissa, 8ªB

8ªA
Este ano foi inesquecível. Vai deixar saudades! 
Amo vocês.
Taynara, 8ªA

Joyce e Júlia D., 6ªA
Minhas fofinhas, adoro passar o recreio com 
vocês e assistir filme de terror, haha. Amo 
muito Vocês!
Rafaela, 6ªA

Bruno, 6ªA
Seu fofo, você é meu muguxu, meu amigo 
que me aguenta (não sei como mas deixa). 
Te adoro muito.
Isadora M., 6ªA

Gabriela K., Gabriela H., Jurandir, Sabrina 
e Ana, 1ºC
“Amigos são como o céu, não precisam apare-
cer para sabermos que eles existem”.
Bagriel de Paula, 1ºC

Victória, 8ªA
Floor, tá sendo muito legal sentar do seu 
lado e te conhecer melhor! Obrigada por 
tudo! Te adoro!
Nicole, 8ªA

Fernanda e Natália, 8ªA
Sapeconas!! Super fofas, nhac. Kkk. Fran 
sapequinha.
Luana M., 8ªA

Stéffani 8ªA
Valeu malinha, te adoro!
Heloisa, 8ªA

Letícia G., 6ªA
Cada minuto que passo contigo sei que é 
especial, te amo muito, nunca vou te esquecer 
minha gata! Hahaha
Shayana R., 6ªA

Carol, Tassi e Manu, 1ºB
Amigas fofas, queridas. Amo vocês *-* 
Laura, 1ºB

Amigos da 6ªA
Valeu por vocês me aceitarem e ser muito legal 
comigo. Espero que esjea contribuindo para 
uma grande amizade. Beijos.
Leonardo, 6ªA

Santos Anjos
Estou amando essa escola! Beijos!!
Júlia M., 5ªA

Família
Vocês são legais!
Mikaela, 2ºB

G12, 2ºA
Vocês são demais, amigas de verdade, amo 
vocês.
Jéssica F., 2ºA

6ªA
Gosto muito de vocês, são divertidos, legais e 
inteligentes. É muito legal estudar com vocês.
Jean C., 6ªA

Gustavo, Leonardo, 8ªA
É nóis... Roger Thái, kkkk...
Murilo D., 8ªA

Pai e Mãe
Eu amo muito vocês, as vezes eu fico triste, mas 
eu amo muito vocês.
Amanda Luiza, 4ºA

Pai e Mãe, 4ºB
Muito obrigada por tudo o que vocês fizeram 
por mim. Obrigada por tudo o que vocês me 
ensinaram!
Maitê, 4ºB

Terceiraço A
Obrigada por tudo esse ano. Vocês são os 
melhores. Sorte para todo mundo no vestibular. 
Amo vocês. Adocica!
Júlia C., 3ãoA

3ãoA e B
Foi muito bom esses três anos! Sucesso para 
todos! Adocidaaa! :D
Aline do N., 3ãoA

Dando continuidade ao programa de 
formação dos colaboradores da Sociedade 
Divina Providência, à luz da vivência da 
espiritualidade preconizada por Eduardo 
Michelis, no dia 10 de julho, professores e 
funcionários do Santos Anjos participaram 
de um encontro de convivência no Recanto 
Nazaré. 

Entre as atividades, a Irmã Maria Alves 
fez relato sobre a Missão das Irmãs da Di-
vina Providência na África.

Nos dias 12 e 13 de julho, os professores 

Vivência no Recando Nazaré

participaram do Processo de Reflexão e 
Discernimento na Fé – PRDF, um meio de 
reler, integrar, discernir, aprofundar a vida 
e missão. É um processo que integra o ser 
em missão como educadores da Rede Divina 
Providência. 

Os professores participaram também de 
estudos sobre como potencializar o uso do 
material didático da Educação Infantil e do 
Ensino Médio, de treinamento para combate 
a incêndio e de palestra sobre motivação e 
estímulos para a aprendizagem, com a pro-
fessora mestre Elisete Matos.

8ªA   
Thalita Agne dos Santos  35,5
Cyntia Malavolta   33,5
Emanuelle Gomes Lizuka  32,5

8as sériesSimulado 2010Simulado 2010

O simulado é uma oportunidade para solidificar os estudos em sala.

8ªB
Daniel do Prado   40,3
Júlia Medeiros Gehrke  39
Maria E. Berri   36,8

8ªC
Pâmela C. de Miranda  40,8
Isabela Dadalt Gouvêa  39
Ana Carolina Siedschlag  37,8

Geral
Pâmela C de Miranda  40,8
Daniel do Prado   40,3
Isabela Dadalt Gouvêa  39
Júlia Medeiros Gehrke  39

Parabéns a todos pela participação!
A coordenação e professores

Português

Em agosto, durante os estudos sobre 
o gênero textual poemas e poesias, nas 
aulas de português da professora Raquel 
do Rosário, os alunos da 6ªC aprenderam 
sobre escritores como Mário Quintana, 
Fernando Pessoa, Cecília Meireles, Viní-
cius de Moraes dentre outros.

Em seguida, os estudantes criaram suas 
próprias poesias. Em grupos, seleciona-
ram  poemas famosos e confeccionaram 
livros. 

Os livros foram utilizados como 
ferramenta didática em sala de aula e 
circularam entre as equipes.  

Em setembro, apresentaram um recital  
das poesias preferidas para as turmas do 
Ensino Fundamental I.

Poesia como forma de arte

Amanda de 
Limas, Milena 
Floriani, Eduarda 
O. Candeia, 
Pedro Paulo 
Becker e Murilo 
A. Medeiros, 6ªC

Romantismo e expressão
Ao estudar sobre o gênero 

literário Romantismo, a 8ªC 
discutiu também as característi-
cas das histórias e personagens 
do gênero e sobre o romance 
entre pessoas, bem como os 
sentimentos que envolvem os 
apaixonados. 

Após ler, discutir e analisar as 
características e a estrutura das 
obras do gênero e ler obras de 
Machado de Assis, cada aluno 
criou seu próprio romance. 

“I” de... Amor?
Trecho do diário de Elisa Bartlet – 17/05/09
“O meu nome é Elisa, tenho 15 anos e detesto um 

garoto chamado Ítalo. Sei que já não é mais hora de 
achar os meninos irritantes, mas se você conhecesse 
o Ítalo, independentemente da sua idade, pensaria o 
mesmo que eu.

Idiota, ignorante, insuportável ou Ítalo. Chame como 
quiser, já que todas as palavras se referem ao ser mais 
irritante da face da Terra. 
....................................................................................................

“Meu nome é Elisa, tenho 15 anos e estou apaixonada 
por um menino chamado Ítalo. Inteligente, impecável, 
ideal ou Ítalo. Chame como quiser, já que todas as pa-
lavras referem-se ao ser mais encantador do mundo”

Trecho do romance escrito pela aluna Ana C. Siedschlag, 8ªC
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Aprender 
aqui é bem 
legal!

Fone 3801 2150

Sustentabilidade 
O tema motivou a pesquisa e apresentação 

da 5ªA, coordenada pela professora Fernanda  
Sayão. Maquetes demostraram as atitudes 
sustentáveis como consumir o necessário, 
reciclar, economizar água e energia. E não 
sustentáveis, como provocar poluição e des-
cartar o lixo sem separar.

Entre as curiosidades, o tempo de de-
composição do chicletes (5 anos) e das 
fraldas descartáveis (450 anos) se jogados 
na natureza.

Bem precioso
As professoras Fernanda Sayão e Margarete 

M. P. Costa, orientaram os alunos da 5ªB, a 
estudar a preservação da água como fonte 
indispensável para a vida. Em maquete, o 
funcionamento do sistema para reaproveitar a 
água da chuva em casas e prédios. Ao mesmo 
tempo, os estudantes forneceram dicas de 
economia de água.

           A XV Feira de Ciências, sob o tema Economia, vida e a 
preservação do planeta  acontecerá em três momentos distintos, 
todos neste mês de outubro. A feira pode ser visitada das 8h às 
16h30min., no ginásio de esportes. 
                Neste dia primeiro, os alunos do 2º Ano à 6ªsérie do Ensino 
Fundamental apresentaram seus trabalhos de pesquisa. No dia 15, é a 
vez dos pequenos da Educação Infantil e no dia 29, serão conhecidos 
os trabalhos de 7ª série ao Terceirão. 

As 4a séries A, B e C, orientadas pelas 
professoras Maria Elisa G. Gobi, Luciane 
Manske e Anelisa L. Gomes concentra-
ram seus estudos nos 3R's do lixo. 

Além da exposição do processo de 
construção de casas com isopor e con-
creto, a 4ªB apresentou a casa consciente. 
Uma maquete da Fundema que apresenta 
o que pode ser feito em casa para reduzir 
o consumo de água, energia e reduzir o 
lixo. 

A 4ªC expôs o conceito de reutilização 
dos materiais. Garrafas plásticas foram 
transformadas em vassoura e na base do 
aquecimento solar, pega moscas, brin-

Brinquedos de sucataBrinquedos de sucata

Na feira, além de apresentar os brinquedos 
em funcionamento, os estudantes repassaram 
informações sobre a produção e reciclagem 
de lixo.

Passa-bola, jogo de dama, 
boliche, jogo das argolas, 
bilboquês, jogo da velha, 
boneca de pano, sequência 
lógica foram alguns dos 
brinquedos criados pelos 
alunos do 2ºC.

Paralelamente aos estudos 
sobre reciclar, reduzir e 
reutilizar materiais, a pro-
fessora Sirlei R. Tavares, 
orientou a confecção dos 
brinquedos. As conversas, 
textos e pesquisas auxilia-
ram no entendimento do 
que vem a ser os materiais descartados.

Entre as descobertas, a de que cada ser 
humano produz cerca de 1 kg de lixo por dia. 

O 2ºB, da professora 
Jeanine Bruning apre-
sentou as três etapas 
do processo da com-
postagem dos lixos or-
gânicos. A destinação 
correta, o tempo de 
decomposição de al-
guns materiais e o modo 
correto de preservação 
do meio ambiente com-
pletaram a exposição da 
turma. 

Reaproveitar o lixoReaproveitar o lixo

Ao mesmo tempo em que 
estudaram sobre a coleta 
seletiva, os alunos do 2ºA, 
da professora Karin B. Kri-
cheldorf,  descobriram que 
tudo que vai para o lixo pode 
ser reaproveitado de alguma 
forma.

Com muita criatividade, 
a turma confeccionou ins-
trumentos musicais a partir 
de sucata. Entre os instru-
mentos, cítara, vidro fones, 
guitarras, fl auta de pã, caixa 
de chuva, chocalho, reco 
reco, bate coco, num num, 
tan tan, entre outros.  

Um LIXO que é músicaUm LIXO que é música

Lixo espacial
A 5ªD pesquisou, apresentou os tipos de 

satélites e informou que hoje há 4500 satélites 
artifi ciais em órbita e como estes satélites se 
tornam lixo espacial.

Maquetes, vídeos e cartazes mostravam 
também sobre a importância do Sol para a 
Terra e a origem do universo, 

Reduzir   -   ReutiReduzir   -   Reuti

Feira  Ciência e economFeira  Ciência e econom
Sustentabilidade

Bem precioso

Lixo espacial
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Microorganismos e algas
Lêvedos, fungos comestíveis, bactérias 

decompositoras e a importância econômica 
e ecológica das algas foram estudados pela 
6ªC. Gêneros alimentícios e cosméticos com 
microorganismos e algas, como cremes, 
xampus, pães e comidas orientais em sua 

composição, provocavam carretas nos visi-
tantes. 

Aturma teve a ajuda de alunos voluntários 
do 1ºB na preparação das experiências para 
a feira.

A criança e o trânsito

Transgênicos 
A comparação entre os produtos transgê-

nicos e os convencionais foi demonstrada 
pela 6ªB. Diferenças, benefícios e riscos 
para a saúde, especialmente porque nem 

todos os produtos dessa categoria são de-
vidamente rotulados. Entre os exemplos, o 
chocolate e o óleo de cozinha.

Água nossa de cada diaÁgua nossa de cada dia

quedos e móbiles, lona plástica trans-
formada em sacolas, aromatizador de 
ambientes, porta lápis, etc. 

O objetivo foi mostrar alguns produ-
tos produzidos a partir da reutilização 
e reciclagem de lixo, o que provoca a 
redução do uso de recursos naturais. 

A 4ªA apresentou ideias e objetos 
produzidos com materiais reciclados. 
Sabão produzido com óleo de cozinha. 
Camiseta feita com resíduos de garrafa 
plástica. Carrinhos, bicicletas e chine-
los confeccionados com pneus. Caneta 
produzida com papel. Chumbinho de 
pesca de restos de ferro, foram alguns 
exemplos.

Alimentos orgânicos
A 6ªA realizou experiências com cenouras 

cultivadas com e sem agrotóxicos.
As vantagens de se consumir os alimentos 

orgânicos e os entraves para o consumo, 
especialmente do ponto de vista econômico 
também puderam ser conhecidos, assim 
como o processo de produção de adubos.

Energias alternativas
Utilizando maquetes demonstrando o sistema de 

captação e distribuição de energias alternativas como 
a eólica e a solar, os alunos da 5ªC, apresentaram estas, 
como uma forma de preservação do meio ambiente, 

ilizar   -   Reciclarilizar   -   Reciclar

Dicas de como economizar água e redu-
zir o consumo a níveis aceitáveis foram 
um dos resultados da pesquisa e trabalhos 
dos alunos do 4ºA, sob a coordenação da 
professora Berenice Fernandez. Os visi-
tantes eram recepcionados pelo mascote 
confeccionado pela turma com material 
reciclado, o Pingo Marionete. 

O simpático Pingo foi apenas mais um 
dos inúmeros trabalhos resultantes dos 
estudos sobre a água no planeta e sua 
importância para a manutenção da vida 
na Terra. 

A preparação para a feira, contou ainda 
com a palestra da engenheira ambiental 
Daiane Paul. Munidos de informações 
como quantidade de água no planeta, 
consumo consciente, murais, cartazes e o 
Pingo marionete os estudantes passaram 
o dia em busca de aliados na sua luta 
pela preservação do mais precioso dos 
líquidos, a água nossa de cada dia.  

Além das apresentações dos alunos 
do 4ºB, da professora Adenise Costa 
Reis, o estande contou com convidados 
como alunos do CEDUP que criaram o 
primeiro semáforo móvel do Brasil. O Corpo 
de Bombeiros voluntários de Joinville e um 
teatro de fantoches oferecidos por autoescolas 

de Joinville completaram o rol de convidados.
As orientações sobre os cuidados no trânsito 
eram reforçadas pelo jogo de ludo em tamanho 
grande montado no estande da turma.

Obesidade infantilObesidade infantilSaúde BucalSaúde Bucal

A saúde bucal foi o tema dos estudos do 
3ºB, orientados pela professora Elisângela 
B. Schneider.  Os problemas resultantes 
da falta de higiene, escovação incorreta, 
cuidados com os dentes e com a alimentação 
inadequada foram apresentados na feira. Os 
estudantes apresentaram ainda jogos de do-
minó, da memória e diversos porta-escovas, 
confeccionados com material reciclado. 

O 3ºA, orientados pela professora Simone 
S. Holzapfel abordou as causas e consequên-
cias da doença que atinge cerca de 15% das 
crianças e 10% dos adolescentes no Brasil. 
Alimentação saudável rica em frutas, verdu-
ras e legumes e tendo como base a pirâmide 
alimentar foi a alternativa apresentada. 

mia em favor da vidamia em favor da vida

Energias alternativas

Alimentos orgânicos

Transgênicos

Microorganismos e algas

A criança e o trânsito
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Os alunos dos 3ºs anos estudaram as van-
guardas europeias e relembraram o Expres-
sionismo, Surrealismo e as obras dadaístas 
do século passado de modo diferente. A 
rotina de estudos para vestibular nas aulas 
de literatura foi quebrada e os estudantes 
confeccionaram suas próprias obras de arte.

Orientados pela professora Roseanea L. 
M. Ferreira, conheceram o artista espanhol 
Antoní Miralda, que utiliza pratos e a comi-
da como tema central de suas obras.

Com base na teoria antropofágica, que 
preconiza absorver aquilo que existe de 
melhor, fizeram uma leitura crítica,  discu-
tiram os temas e avaliaram o que realmente 
poderia ser absorvido. As conversas revela-
ram a variedade de pensamentos existentes 
em cada turma.

A partir dos estudos e discussões, os alu-
nos foram desafiados a criar uma obra, ao 
estilo de Miralda. A obra deveria apresentar 
sua opinião, sentimentos, ideias, aceitação 
ou rejeição do tema escolhido.  

Pratos para 
comer e refletir O que essa obra 

DE ARTE pode SER?
O que essa obra 
DE ARTE pode SER?

O projeto A musicaliza-
ção na Educação Infantil, 
desenvolvido pelas profes-
soras Fernanda Fiamoncini, 
Cleide Waisczyk e Simoni 
Asquino, tem embalado o 
Infantil 3.  

As atividades, realizadas 
desde o início do ano, estão 
sendo intensificadas des-
de julho com o intuito de 
viabilizar o brincar com os 
diferentes ritmos, o desen-
volvimento da linguagem 
corporal e oral, além de 
estimular a sensibilidade 
musical e o desenvolvimen-
to da percepção auditiva das 
crianças. 

Vamos montar a nossa
bandinha?bandinha?bandinha?

Giovanna D., 5ªA
Te amo, somos melhores amigas!
Júlia L., 5ªA

Profª Marília
Eu amo suas aulas...
Ana Gabriela M., 5ªA

Hellena, Lola, Gy, Julinha, Dine, Japa, 
8ªA e B
Eu amo vocês e não importa o que 
aconteça eu sempre vou estar aqui para 
aturar cada uma de vocês. Tá todo mundo 
2, tim tim.
Gabriela, 7ªA

Samanta, Marcelo, Gabrielle, Dalila, Paola, 
Kathlyn, Anelise e Letícia, 2ºB
Obrigada pela amizade de vocês e pela 
criação do lanche comunitário, vocês são 
especiais para mim.
Felipe, 2ºB

Mamãe
Quando sentimos saudades é que perce-
bemos quanto amamos a pessoa. Beijos!
Mariel, 7ªB

Luisa, 7ªA
Te amo muito minha BFF (quase anjos 
forever)
Yáskara, 7ªA

Seminaristas do terceirão
Que sejam muito felizes na nova caminha-
da do propedeutico. Parabéns.
Lucas A., 1ºC

Yane, 5ºB
Você é legal, é a minha melhor amiga. 
Raisa, 5ºB

3ãoA
Pessoal, o ano com vocês foi ótimo. 
Sucesso para todos!!
Camila P., 3ãoA
Professores do Ensino Médio
Queríamos agradecê-los por todas as 
experiências e desafios que vocês tem 
nos ajudado a enfrentar nessa nova fase 
de nossas vidas.
1ºA

Profª Sílvia
Eu adoro suas aulas, você é D+++. 
Pena que não vai ser nossa professora 
ano que vêm!
Natália S., 5ºB

Profª Luiza e 2ºB
Ter vocês ao meu lado foi o melhor 
presente que Deus poderia ter me dado. 
Amo vocês. Vamos em frente, a caminhada 
ainda não acabou.
Marcelo H., 2ºB

Gaby F., Lidi, 1ºA
Vocês são minhas melhores amigas, 
obrigada por me aguentar. Amo vocês.
Dafne B., 1ºA
Profª Luiza e Nicole, 2ºA
Eu amo muito vocês. São essenciais na 
minha vida! Beijos meus amores, minha 
bruxa preferida.
Myllena F., 2ºA

Santos Anjos
Valeu colégio! Amo todos vocês!
Irineu, 3ãoA
Vamos sentir muitas saudades de todos.
3ãoA

Guilherme, 4ªC
Obrigado por me ajudar quando eu falto, 
por passar as matérias. Um Antonio Nu-
nes para você. Hahaha
Heitor, 4ªC

Isadora, 4ªC
Você é muito legal! Parabéns por ser essa 
menina dedicada e estudiosa.
Gabriela, 4ªC

Michelli, Alexia, Larissa, Camila, 7ªB
Amigas, amo muito vocês! Moram no meu 
coração. Bjuus pra vocês, fofinhas!
Mariana L., 7ªB

Ana Beatriz e Júlia, 7ªB
Oii lindas! Eu quero que vocês saibam 
que eu amo vocês demais! Vocês são tudo 
para mim! S2
Amábile, 7ªB

Firilanco, 8ªB e A
Meninas, meu ano sem vocês não seria 
a mesma coisa! Obrigada por tudo, amo 
muito vocês.
Louise, 8ªB

Aurélio, Luiz, Lucas e Nikolas, 2ºA
Um abraço para vocês, campeões!
Abreu, 2ºA

A montagem de instrumentos musicais 
como violão, chocalhos e tambores, a partir 
de sucata, é acompanhada de movimentos 
e brincadeiras. O contato com diferentes 
músicas, instrumentos e ritmos amplia o 

repertório musical dos pequenos. Além de 
manusear os instrumentos da bandinha, as 
crianças participam de cantigas de roda e de 
danças embaladas pelas músicas que elas 
mesmas cantam.

“A atividade procurou realizar uma cone-
xão entre o Dadaísmo do início do século 
20, que retratava o ilógico e absurdo, com 
a atualidade, de forma que esse movimento 
fosse percebido nos dias de hoje e, ao mes-
mo tempo, apresentado com um visual mais 
atual, ”explicou a professora.

Fernanda T. da Silva, 3ºA

No escuro, as crianças do 
Infantil 5 sentiam as textu-
ras, a percepção das figuras 
de fundo, as sensações, o 
gelado das obras de arte 
durante a visita ao Museu de 
Arte de Joinville, em 1º de 
julho. Durante a experiência, 
as crianças expressaram 
muitos sentimentos, alguns 
de alegria, outros de medo, 
insegurança ou curiosidade, 
mas ninguém se negou a 
visitar o espaço.

“Visitamos os espaços 
externos do Museu, tocamos 
em esculturas de pedra e 
imaginamos o que o artista 
pensou e sentiu ao realizar 
o trabalho”, explicou a pro-
fessora Paula Duarte.

A aula passeio é parte do 
projeto "A beleza das artes aos 
olhos do presente", iniciado no 
começo de 2010 e desenvolvi-
do pelas professoras Andreia 
Chiminelli Lovato, Viviane 
Louise e Paula Duarte com suas 
turmas. O intuito é trabalhar 
com as crianças de uma forma 
mais concreta os conceitos 
artísticos como as texturas e as 
imagens tridimensionais. Além 
de promover o contato direto 
da criança com obras artísticas 
consagradas.

Ainda dentro da proposta 
de trabalho, no dia 26 de agosto, 
o artista plástico Carlos Alberto 
Franzoi foi convidado para minis-
trar uma palestra para as crianças 
sobre a criação de suas obras, seu 
portifólio e sua vida, contando 
um pouco de sua experiência com 
obras feitas de nós em tecidos. 

Com incentivo do artista as 
crianças foram convidadas a criar 
trabalhos com meias finas. Cada nó 
feito na meia, teve um significado, 
e com muitos nós criou-se um 
objeto passível de interpretação 
individual para as crianças. 

Os alunos também criaram suas 
próprias obras de arte com materiais alter-
nativos. As criações estarão expostas na 

Desenho de Vítali Regina Antunes, Infantil 
5B retratando obra que está no jardim do 
Museu de Arte de Joinville.

A curiosidade 
dos alunos do 
Infantil 5 foi 
aguçada ao 
depararem-se 
com as obras 
de arte no 
escuro.

O aluno Lucas Nunes, Infantil 5C registrou o artista plástico 
Carlos Alberto Franzoi construindo as obras com as meias calças.

feira de ciências, no dia 15 de outubro. Em 
seguida, os alunos registraram as  experi-
ências em desenhos.

Sheila Cristina, 
3ºA

Uli Castro 
Azeredo, 3ºB
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Qualidade vida & alegria

Nos meses de agosto e setembro, nas aulas 
de filosofia de 5ª a 8ªsérie, a professora 
Márcia M. de S. Fagundes buscou instigar 
o pensamento crítico dos alunos através de 
debates, conversas e pesquisas comentando 
a situação do Brasil e dos brasileiros. 
Na maioria das vezes, a discussão filosófica 
é registrada em textos críticos. Cada 
série desenvolve suas atividades em 
conformidade com o tema norteador 
próprio à idade dos estudantes. 

Um mundo mais justo

A vida inspira a filosofia, 
a filosofia inspira a vida
A vida inspira a filosofia, 
a filosofia inspira a vida

Amanda, 6ªA
Te amo muito mana, aproveite os próxi-
mos cinco anos no Colégio. Beijos.
Bruno, 3ãoA

Igor, 4ºB
Você quer fazer inglês na minha escola! 
Nós vamos ficar juntos mais do que já fica-
mos na escola, no futebol e na catequese.
Vinícius, 4ºB

Maria Júlia, 4ºB
Você é o meu viver, minha amiga, meu 
tesouro secreto, te amo muito.
Maria Eduarda, 4ºB

Profª Sílvia
É uma pena que não dará mais aula para 
nós. Adoro sua filha.
Laise, 5ªC

Professores e pais
Professores obrigada pelo esforço deste 
trimeste, e meus pais, obrigada pelo o que 
estão fazendo.
Laura, 5ªC

Desiree e Vitória, 5ªC
Amigas de verdade são vocês, todos 
os dias juntas, nós brigamos mais eu 
adoro vocês.
Luisa, 5ªC

Profª Luciane
Nunca vou esquecer de você, você já me 
ensinou muitas coisas.
Felipe, 4ªB

Gustavo Schil, 6ªB
O Internacional é melhor que o Santos, o 
Inter tem o craque do ano, D´Alessandro, 
enquanto o Santos tem aquele ruim do 
Neymar! Um Abraço!
João R. Reicher, 6ªB

Jéssica, Nathali, Freitas, Andreza, Bruna 
e Taiza, 6ªB
Eu amo muito vocês minhas fofas.
Beatriz, 6ªB

Todos, 6ªB
Eu amo muito todos vocês. Este ano foi 
muito especial para mim.
Kauanny, 6ªB

Marih, Mih, Camila, Lari, Gabi, Fer-
nanda, 7ªB
Muito fofis, legais e divertidas. Adoro 
vocês! Minhas melhores friends, da 
sua amida XD.
Alexia, 7ªB

Pais
Eu amo vocês de todo o meu coração, eu 
sei que vocês brigam mas é só por amor, 
eu amo muito vocês.
Júlia L., 4ªA

Jane Buzzi
Tia, você é linda, incrível e está sempre 
na moda. Te adoro, muitos beijos.
Maria Vitória, 4ªA

Profª Maria Elisa Gobi
Adoro você desde o começo do ano, 
gosto muito de você e pretendo sempre 
ser seu amigo! Guilherme, 4ªC

Todos os meus amigos, 4ªC
Adoro vocês, sempre me ajudam quando 
eu preciso e sempre vou ajudar vocês.
Christian, 4ªC

Família
Vocês são a melhor família que alguém 
pode ter, seu eu pudesse mudar de 
família, eu não mudaria. Eu amo vocês! 
Isadora, 4ªC

Laura, Caroline, Emanuelle e Rebeca, 1ºB
Vocês são as melhores amigas que 
alguém pode ter, sempre estão do meu 
lado quando eu preciso. Amo vocês.
Tarsiana, 1ºB

Ana Beatriz, 7ªB
Te amo muito amor. Valeu por ter me 
apoiado tanto. Bjs :* Te amo.
Bruna, 7ªB

O Estatuto nos dá direito de várias 
coisas, entre tais, proteção, saúde e não 
estar na presença de pessoas viciadas 
em drogas....E se os adultos do futuro 
não tiverem educação agora, como 
vamos ficar? 
Julia Portela e Ana Beatriz Machado, 7ªB

Alergias

O controle ambiental é necessário 
para estimular o desenvolvimento 
da imunidade natural. Pois,  mesmo 
que se descubra a causa da alergia, 
não há muito o que fazer, porque não 
há respostas definitivas. 

Os estudos do processo infla-
matório provocado pela alergia 
estão apenas começando em todo o 
mundo. "Há uma associação mun-
dial e se ela existe, é porque ainda 
não há respostas. O médico que 
está na frente do paciente,  trata os 
sintomas”, afirma o alergologista e 
imunologista Luiz Carlos Fronza.  

O medico acrescenta que estamos 
bombardeados de produtos quími-
cos, como corantes e antioxidantes, 
especialmente na alimentação. E 
por esta razão, a qualquer momento, 
podemos desenvolver um processo 
alérgico. 

Ou seja, o acúmulo destes pro-
dutos poderá levar uma pessoa, 
independente da idade, de um para 
outro momento, a desenvolver al-
gum tipo de alergia, especialmente,  
alimentar. 

Controle ambiental é 
a melhor prevenção
Controle ambiental é 
a melhor prevenção

Por outro lado, as crianças, as 
principais vítimas da alergia, não 
estão recebendo o estímulo externo 
para desenvolver a imunidade natu-
ral. Nossas crianças nascem de parto 
cesário num ambiente esterilizado 
de hospital, moram em apartamento 
em prédios com a área de lazer de 
cimento e placas de não pise na 
grama do jardim. 

Além disso, o uso excessivo de 
antibióticos nos produtos de higie-
ne infantil (tipo ex) desestimulam 
o desenvolvimento da maturidade 
imunológica. 

“O grande estímulo imunológico 
é o parto normal, porque a criança 
passa pelo canal vaginal que é alta-
mente contaminado, mas como nasce 
com os anticorpos da mãe, não se 
contamina e começa a desenvolver 
sua própria imunologia. 

A teoria higiênica prega que a mãe 
deva deixar a criança andar na lama, 
ficar mais suja, enfim, contribuir 
para estimular o desenvolvimento do 
sistema imunológico competente da 
criança”, explica o médico. 

A alergia é uma reação 
do sistema imunológico a 
uma série de substâncias, 
os alérgenos, como fungos, 
poeira, pólen, medicamentos, 
alimentos, pelos de animais, 
produtos de limpeza e higie-
ne, perfumes, picadas de insetos 
e vários outros. 

Alergia não é uma doença! 
É uma característica geneti-
camente herdada, através de 
gerações, que, de acordo 
com a sua intensidade, é 
capaz de provocar doenças 
alérgicas. 

Leva também o nome de 
dermatite e pode ser considerada 
atópica, quando sua origem é 
hereditária. E alérgica, quando 
é provoca por alguma reação 
do organismo ao contato com 
substâncias estranhas, também 
chamadas antígenos, incluindo 
hipersensibilidade.

O diagnóstico de uma pessoa 
alérgica é feito a partir de exames 
que detectam os causadores da re-
ação, utilizando alérgenos diluídos 
sobre a pele ou exame de sangue. 

O pó domiciliar é o principal de-
sencadeante das crises de alergia 
respiratória. A casa deve ser limpa 
todos os dias com aspirador de pó, 
seguido de pano úmido. Evitando 
espanador ou vassouras. 

Uma pessoa alérgica apresenta 
sintomas característicos como 
espirros, nariz obstruído, coriza, 
prurido, lacrimação, urticárias, 
edemas, falta de ar e outros.

Asma ou bronquite alérgica, de 
modo geral, se caracteriza pela 
dificuldade em respirar.   As crises 
podem ser desencadeadas pelas 
poeiras domésticas e agravadas 
por gripes ou resfriados, medo ou 
angústia, frio, vento, perfumes 
fortes, fumaça (principalmente de 
cigarro) ou ambientes contamina-
dos por produtos químicos. 

Prevenção e tratamento
A prevenção é a melhor medi-

da. Entre elas, está a prática de 
esportes como natação, ciclismo, 
pingue-pongue, futebol, voleibol, 
basquetebol e tênis. 

É bastante comum o termo aler-
gia alimentar ser utilizado de forma 
inadequada. Há grande confusão 
entre alergia alimentar, intolerância 
e intoxicação. 

A alergia alimentar é de difícil 
diagnóstico, pois pode manisfestar-
se de diversas maneiras como diar-
reias, constipação (ressecamento 
do intestino), sangramentos, náu-
seas, vômitos, dores abdominais, 
urticária, dermatite de contato, 
rinite, asma, e reações anafiláticas.

Provavelmente o fator mais im-
portante na reabilitação de alguém 
com alergia é remover a fonte dos 
alérgenos do ambiente de casa e 
evitar lugares onde o contato é 
provável.

Vacinas e remédios homeopá-
ticos também são boas opções. 
"Tudo o que é feito para fortalecer 
a imunidade natural e para que a 
pessoa consiga competir com a 
alergia adquirida, é bom", finaliza 
o alergista.  

Postagem  de 
correspondências 

Fone: (47) 3026 6555

ACF Joinville    
   Centro

Fone: (47) 3026 6555

Poeira domiciliar

O perigo mora com vocêO perigo mora com você

Amanda G. Fischer, Julia M. de 
Oliveira, Karen Sandovetti, Laísa Opelt 
e Rebeca A. Braga, 8ªC

No Brasil a ordem e progresso vem 
de casa. Para se obter a educação, 
as crianças precisam do amor, da 
compreensão e da colaboração de 
sua família para que na escola seu 
desenvolvimento seja melhor. Da 
compreensão e colaboração vem a 
responsabilidade.
Júlia Dudy, Miline Becker e Luísa 
Junckes, 5ªD

As 6ªs A, B e C estudaram enun-
ciados, proposições, silogismo, 
conversão de frase, falácias, ar-
gumentos e lógica aristotélica.  
Utilizando-se do conteúdo aprendi-
do, os alunos elaboraram um texto 
crítico sobre a Independência do 
Brasil.“A proposta foi trazer a ló-
gica aristotélica para a atualidade”, 
explica Márcia. 
As leis que nos regem

O Estatuto da Criança e do 
Adolescente - ECA, a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos 
e a Constituição Federal foram 
estudadas pelas sétimas séries. A 
agenda do colégio foi um dos ma-
teriais utilizados. Após pesquisar 
nas leis e debates sobre o tema, os 
alunos elaboraram apresentações 
multimídia contendo informações 
sobre situação atual contrapondo as 
leis e a prática no Brasil.

O artigo 19 do ECA, que assegu-
ra o direito, de ser criado e educado 
em ambiente  livre da presença de 
drogas foi o tema de redações. 
Definição ou conceito?

Segundo o filósofo Aristóteles, 
conceito é um ponto de vista, um 
parecer ou uma opinião e pode 
ser diferente. Já definição é uma 
reflexão, tem limite e é universal. 
Esse foi o tema que norteou as 
discussões nas 5as séries. 

A partir de uma lista de palavras, 
como casa, família, escola, educa-
ção, amor, os estudantes pesquisa-
ram conceitos e definições e, com 

as mesmas palavras, criaram uma 
redação, trabalhando as relações 
entre elas, exercitando o raciocínio 
e a lógica.

O aluno Christopher Antunes Negrello da 8ªC  foi 
eleito presidente da Câmara de Vereadores Mirins de 
Joinville. A disputa envolveu três chapas concorrentes.  
O estudante representa o Santos Anjos na Câmara 
Mirim desde fevereiro deste ano e ficará no cargo até 
dezembro. 

O novo presidente admite que a responsabilidade 
e a pressão como presidente da câmara aumentaram. 
“Quando vencemos, logo pensei na responsabilidade 
do cargo que iria ocupar e em colocar ordem nas 
coisas”, declara.

Christopher continua com as mesmas funções de 
antes e, como presidente, abre, coordena e encerra 
as sessões. “Nós fazemos a mesma coisa que os 
vereadores fazem, a diferença é que não ganhamos 
salário”, completa..

Presidente da 
Câmara Mirim

O estudo das organizações 
sociais e a divisão do mundo em 
dois hemisférios, suas implicações 
econômicas, políticas e sociais fo-
ram o tema das 8ªs séries. E mais, 
neste período de eleições gerais no 
Brasil, a discussão girou ainda em 
temas ligados à política e a esté-
tica. O significado de ser político, 
estudante e cidadão atuante. Os 
estudos foram demonstrados em 
maquetes e por meio de textos. 
O que é lógica?

Um mundo mais justo
Para nós, o Brasil tem muitas coisas 
bonitas como as praias do Rio de 
Janeiro, as dunas do nordeste e várias 
outras maravilhas. Mas existem coisas 
ruins também, como alguns políticos 
corruptos e o vandalismo, as pessoas 
querem justiça, mas não ajudam em 
nada.
Melissa Aragão e Pamela Sá Pereira, 
6ªC
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Classificados!

Tw Cen MT Condensed 
tentar 7,5/ 8

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.

Vendo Wii com 50 jo-
gos, Wi Fitness e PSP. 
Entrar em contato com 
o Gustavo da 5ªC

Livro: Meus pés são a cadeira de rodas
Autor: Franz Joseph Huainigg
Livro: O olhar de pincel
Autor: Salvador Barletta Nery

Eu recomendo esses livros 
porque falam sobre o precon-
ceito com as pessoas deficien-
tes e, infelizmente, é uma triste 
realidade que eles têm que 
enfrentar.

Indicação de Guilherme 
Francisco Cé, 4ªC 

Livro: No mundo da lua
Autor: Paulo Mattos

Perguntas e respostas 
sobre o Transtorno de Dé-
ficit de Atenção com Hi-
peratividade em Criança, 
Adolescentes e Adultos. É 
comum dizer que as crian-
ças e adolescentes “vivem 
no mundo da lua”, isto é, 
estão sempre pensando em 

Viagem de despedidaViagem de despedida

outra coisa. Este 
livro retorna um as-
sunto que estamos ca-
recas de saber de sua 
existência. Nessa boa 
e agradável leitura, o 
autor torna mais fácil 
alguns questionamen-
tos sobre o assunto. 

Indicação de profª 
Berenice Fernandez.

Livro: Chapeuzinho adormecida no país das maravilhas
Autor: Flávio de Souza

é uma hilariante e 
divertida história 
encantada. Achei o 
livro legal, diverti-
do e engraçado do 
começo ao fim. Vale 
a pena ler.

Indicação de Sa-
mantha Lennert, 5ªC

Livro: Querido John
Autor: Nicholas Spa-

rks
É uma linda história 

de amor, que nos faz 
pensar sobre o que é 
amar verdadeiramente 
alguém. O livro também 
conta sobre a vida de 
quem escolhe a carreira 
militar, mostrando a 
rotina daqueles que 
servem o exército. 
Leitura que vale a 
pena!

Indicação de Júlia 
Costa Reis, 3º ano A 
(EM)

Livro: Beijinhos no 
Papai

Autor: Frances Watts e 
David Legge

É hora de dormir, mas 
o Bebê Urso está fazendo 
manha. Ele não quer dar 
o beijo de boa-noite no 
Papai! Como o Papai 
vai fazer para conquistar 

esse filhote teimoso? 
Uma deliciosa histó-
ria que vai unir ainda 
mais pais e filhos que 
se amam!

Indicação de profª 
Elisabete de O. Car-
valho.

Livro: O Pagador 
de Promessas

Autor:  Dias Gomes 

É o interessante re-
trato da miscigenação 
religiosa brasileira e 
tem em sua maior pre-
ocupação destacar a 
sincera ingenuidade 
e devoção do povo, 
com o personagem Zé-
do-Burro, em oposição 
à burocratização imposta 

pelo próprio sistema 
católico. É uma obra 
escrita para teatro e 
tem nítidos propó-
sitos de evidenciar 
certas questões sócio-
culturais da vida bra-
sileira, em detrimento 
do aprofundamento 
psicológico de seus 
personagens. 

Indicação de profª 
Márcia M. de Souza 

Fagundes.

Livro: Poesia das capitais
Autor: Luiz de Miranda

Poesia é uma arte fasci-
nante que estimula a imagi-
nação e a sensibilidade do 
leitor. Por que não utilizá-la 
para aprender mais sobre as 
particularidades e regiona-
lidades de cada capital bra-
sileira? Geografia, história, 

literatura e outras áreas 
são encontradas nesse 
livro. Além de descre-
ver poeticamente as ca-
pitais dos estados, são 
mencionados alguns 
autores consagrados 
da literatura local. Boa 
leitura!

Indicação de profª Sil-
via V. Sarnowski.

Apaixonada pela dança, Ariad-
ne Ayumi Sakashita, do 2ºAno B, 
iniciou seus primeiros passos de 
balé e sapateado ainda criança, em 
São Paulo. 

Integrante do grupo de dança 
da Academia Corpo Livre desde 
2008, aos 16 anos, a bailarina já 
detém três títulos de campeã do 
Festival de Dança de Joinville, 
na modalidade danças populares.

Quando ingressou no Santos 
Anjos, Ariadne entrou para as 
aulas de dança, jazz e street dance. 
Fez aula de ginástica rítmica e 
entrou para as aulas de vôlei, mas 
sua paixão é mesmo a dança. Em 
seus planos mais imediatos, está 
uma apresentação de seu grupo 
no quadro Se vira nos 30, do 
programa Domingão do Faustão. 
O que deve acontecer ainda neste 
mês de outubro, com a coreografia 
Polinésia, campeã do Festival de 
Dança de Joinville, em 2009, na 
categoria danças populares.

A rotina da estudantes é pesada. 
Do início de cada ano, até o mês 

Talento especialTalento especial
de julho, a bailarina ensaia 
quatro vezes por semana, in-
clusive aos domingos. Passado 
o Festival, os ensaios continu-
am, duas vezes por semana, 
pois o grupo faz diversas 
apresentações e participa de 
outros festivais.

No último mês de setembro, 
seu grupo conquistou, pela 
sexta-vez, o 1º lugar, do XX 
Festival de Dança de Salete 
(SC).  O grupo competiu com 
a coreografia Parintins, Magia 
Amazônica, a mesma que 
ganhou o Festival de Joinville 
esse ano. 

“Já pensei em viver da dan-
ça, mas sei que é muito com-
plicado, pois temos que ser 
muito bons e ter sorte”, afirma 
a estudante, que ainda não 
decidiu exatamente qual car-
reira pretende seguir. “Ainda 
não decidi qual faculdade vou 
cursar. Talvez medicina, pois 
é uma área que me interessa 
também”, completa.

Os 36 alunos do 3ão realizaram sua 
viagem de formatura para Búzios, no 
Rio de Janeiro, entre os dias 8 e 12 
de setembro. Após um ano inteiro de 
estudos, aulões, simulados e preocu-
pações com o vestibular, o Enem  e a 
escolha de uma carreira, os estudantes 
passaram alguns dias de muita diversão 
e lazer sob o sol da cidade turística.

Passeio pela famosa Rua das Pedras, 
de escuna, pelas praias e as atividades 
oferecidas na pousada onde ficaram 
hospedados completaram a diversão.  

“Penso que esta viagem foi um mar-
co na vida destes adolescentes, algo 
que realmente vai ficar na lembrança 
para sempre. Parabenizo em especial 
a Comissão de Formatura pela persis-
tência para que este projeto se tornasse 
realidade”, declara o coordenador 
Fábio Hobbold.

3ºB
Elisangela, 3ºB
Você é a professora mais cuidadosa do 
mundo, bom pelo menos nunca vi melhor 
que você.
Natália, 3ºB

Silvia, 3ºB
Você é minha melhor amiga desde o 2o ano 
e quero que seja para sempre, a gente já 
fez um monte de coisa junto, eu quero que 
continue assim.
José, 3ºB

Terceiraço A
Meus amores, obrigada por tudo. Não tem 
o que dizer, poderiam me dar uma folha 
timbrada que nunca conseguiria explicar 
e agradecer tudo que vocês me ensinaram 
e me ajudaram. A Di nunca vai esquecer 
vocês. Eu amo vocês.
Diana, 3ãoA

Meus Pais
Papai e mamãe, eu amo vocês do fundo 
do meu coração, Beijos.
Yasmin, 3ºB

Luisa, 3ºB
Você é uma das melhores amigas, as 
vezes a gente briga mas depois ja está 
tudo certo, e eu aprendi que amizade é 
muito importante.
Bruna, 3ºB

Profª Adenise
Você é muito legal, bonita e etc! Queria 
estudar com você até o meu viver!
Lara, ºB

Beatriz, 2ªA
Você é maravilhosa, legal simpática e 
amorosa.
Ana Clara, 2ªA

Meu Pai, 2ªA
Eu te amo muito, espero que se divirta 
muito, beijos.
Vitor, 2ªA

Gustavo, 2ªA
Você é muito legal e esperto, tomara que a 
gente ganhe o troféu da feira de ciências.
Luis, 2ªA

Guilherme R. , 2ªA
Eu gosto de ser seu amigo. Você é 
muito legal.
Gustavo, 2ªA

Profª Berenice
Você é muito legal, é divertida, princi-
palmente quando me dá 10 no boletim.
Anna Kasemodel, 4ºA
Você é muito legal e engraçada.
Gabriela, 4ºA

Terceiraço
Foi difícil, mas teria sido impossível 
sem vocês! Obrigada por tudo, sempre. 
Adocica.
Amanda P., 3ãoA

Karim, 2ªA
Você é divertida, brincalhona, amorosa, 
estudiosa e inteligente.
Beatriz, 2ªA
Você é um doce. Você é minha melhor 
amiga.
Ana Clara, 2ªA

Bia, Joice, Jessica, Freitas, Leticia e 
Andreza, 6ªB
Amo muito vocês minhas lindas! Vocês são 
as minhas bests! Amo muito tudo isso!
Bruna, 6ªB

Carolina, 4ºB
Eu te adoro desde a 2ª série, somos 
muito amigas e eu tenho certeza que essa 
amizade é para sempre.
Maria Julia, 4ºB

Pai
Eu te amo muito, as vezes fico triste 
com você mas eu quero dizer que eu te 
amo demais.
Giovanna, 4ºA

Heloísa, 6ªA
Parabéns, que bom que você tirou uma 
nota boa em Inglês, beijos da mana.
Helena, 4ºA

Lucas, 4ºA
Enquanto você está na zaga, corra atrás 
da bola e corra dela.
Gabriel, 4ºA

Terceiraço A
Jamais esquecerei de vocês. Amo muito, 
muito!
Iara, 3ãoA

3ãoA
Obrigada por esse anos maravilhosos! 
Agora é nós na faculdade! Uhull, hahaha
Pâmela, K., 3ãoA

Sabrina, 2ªA
Eu te amo, você sempre será a minha 
melhor amiga, beijos.
Gabriela, 2ªA

Luísa, 2ºA
Sabia que eu amo você? Você e sua mãe 
são tão bonitas. Beijos de sua amiga.
Isabella, 2ºA

Ariadne: “Já pensei em viver da dança, 
mas sei que é muito complicado...”

Conta a história de uma 
menina que não consegue 
dormir e chama a mãe 
para lhe contar história, 
porém quem aparece é o 
pai, de pijama e todo des-
cabelado. Ele não lembra 
mais as histórias infantis 
e acaba misturando uma 
com a outra. O resultado 
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Ao estudar a história das eleições no Brasil, 
os alunos das 6ªA e B, da professora Marília G. 
de Barba entenderam a importância da partici-
pação do cidadão na política, através do voto. 
“O objetivo principal foi mostrar a política 
como útil e saudável para o desenvolvimento 
da nação”, explica a professora.

Durante o Brasil colonial, as câmaras mu-
nicipais foram instrumentos fundamentais na 
administração das pequenas e grandes cidades, 
pois a grande extensão do país dificultava a 
ação do governo central em todos os locais. 
Porém, apenas os ricos, os chamados homens 
bons, participavam das votações. Os negros e 
pobres não tinham voz ativa. 

Munidos destas informações básicas, os 
alunos analisaram toda a origem histórica da 

“Cada pessoa deve ter a sua opinião 
sobre em quem votar nas eleições, mas 
antes deve pensar bem, investigar e ouvir 
cada visão dos candidatos e seus planos e 
intenções”. Júlia de O. Rosa, 6ªA

política, traçando um paralelo com as situa-
ções políticas vividas na atualidade, desde a 
conquista da democracia do direito de emitir 
opinião e de votar no candidato que desejar. 

Descobriram que cada povo conquista a 
sua democracia de uma forma diferente. E 
que, no Brasil, o direito ao voto é resultado 
de muita luta.

Os alunos avaliaram a Constituição Federal 
de 1988, analisando o modo como o voto é 
abordado. Pesquisaram ainda sobre os cargos 
que serão preenchidos nas eleições de 2010 
e quais os níveis de poder que esses cargos 
representam.E, para finalizar, emitiram sua 
opinião sobre a importância das eleições e do 
voto para o Brasil.

“Quando eu votar espero que eu faça a 
escolha certa e nunca votarei em branco, 
pois não darei meu voto de graça para 
alguém que nem sei quem é. Espero que 
todas as pessoas votem conscientes”. 
Heloísa S. Gonçalves, 6ªB

Após a leitura de histórias reinventadas, 
como a do Príncipe Desencantado, os alunos 
das 4ªs A, B e C estudaram  a estrutura da pa-
ródia e aprenderam os adjetivos e as locuções 
adjetivas.

Sob a orientação da professora Luciane 
Manske, durante o mês de agosto, diversas 
atividades de interpretação e reflexão de textos, 
e exercícios de fixação dos conteúdos foram 
desenvolvidos. 

Além dos exercícios, o livro didático propõe 
a criação de uma paródia da história Os Três 
Porquinhos.  A história deveria ser diferente 
da original, talvez apresentando um lobo 
injustiçado. 

Com muita criatividade e imaginação fértil, 
os alunos desenvolveram textos bem humora-
dos, incluindo outros elementos e personagens 
na história. Detetives, raposas, ursos e até a 
tecnologia na busca pelo reconhecimento do 
DNA do lobo integraram as novas histórias. 
Todos se divertiram com ao apresentar sua 
paródia aos colegas da turma.

A professora, satisfeita com o resultado, 
salientou que “os alunos puderam perceber que 
quanto mais adjetivos e locuções adjetivas são 
utilizados, maior é a capacidade de imaginar 
a cena descrita”. 

Nova versão para 
histórias conhecidas

- Auuuuu!
É, é sim. Esse aí é o 

lobo se lamentando, 
pois alguém roubou 
sua plantação de ce-
nouras e abóboras premiadas!

De noite, na chuva e em cima 
do telhado de sua pequena 
casa, o lobo uiva e uiva sem 
parar para a lua e do outro lado 
do bosque... Júlia Demarchi 
Maciel, 4ªA

Aí, aconteceu tudo aquilo que vocês já 
sabem: eu soprei, a casa caiu, o porquinho 
fugiu, eu soprei, a casa caiu, os porquinhos 
fugiram para a casa do outro porquinho...

Vi que soprar a casa de tijolos não ia 
adiantar, e entrei pela chaminé. Daí eu aca-
bei caindo num caldeirão de água quente e 
me queimei. Ana Paula Moreira Voigt, 4ªC

... Os pais dos três queriam pagar a fiança, 
mas era muito, eles não podiam. Eles recorre-
ram ao próprio Lobo! Que só de tonto, pagou 
a fiança dos três. Mas de agradecimento, jura-
ram nunca mais bater em ninguém. Gabriela 
B. Lenz, 4ª B

Profª Fernanda
A feira de Ciências vai ser muito show!
Lílian, 5ªA

Carlos Augusto, 4ºB
Treine as coisas que eu te ensinei. Eu já te 
disse, você consegue tudo se você treinar 
e pensar positivo.
Miguel Buss, 4ºB

Duda, Sara e Lara, 4ºB
Agradeço muito por vocês serem minhas 
amigas desde o começo, sempre lindas, 
espertas, bonitas e... haha, super legais!
Maria Júlia, 4ºB

Professora, 4ºB
Muito obrigado por ter me recebido bem, 
adorei a nova turma.
Malcolm, 4ºB

Mamãe Michele
Gosto muito de você por que você não 
briga comigo e também você é muito 
legal e sempre dá tudo o que quero. Você 
é mil. Beijos.
Amanda, 4ªB

Jean, André e Théo, 4ªC
Vocês são meus melhores amigos des-
de sempre, me apóiam, me ajudam. 
Obrigado.
Bruno, 4ªC

Giulia, 4ªA
Parabéns pelo aniversário. Seja feliz.
Lara, 4ªA

Vinicius, 4ºB
Você é meu melhor amigo, nunca vou 
te esquecer. Brigamos às vezes mas do 
mesmo jeito somos amigos de coração.
Luis Gustavo, 4ºB

Profº Luciane
Você é muito legal, é a melhor professora 
que já tive.
Ester, 4ªB

Jessica, Joice, Bia, Nath e Bruna, 6ªB
Amo muito vocês.
Andreza, 6ªB

Kauanny e Matheus H. , 6ªB
Amo muito vocês, melhores momentos!
Ana Paula, 6ªB

Bruna, Andreza, Jessica e Nathali, 6ªB
Vocês são as amigas que todos querem 
ter. Amo vocês!
Joice Caroline, 6ªB

Henrique, 4ºA
A gente sempre foi amigos de infância, 
nunca quis estragar a nossa amizade. 
Abraços.
José Sávio, 4ºA

Fernando, 5ªA
Ae cara! Beleza? Te adoro amigão!
Augusto, 5ªA

Thayna, 5ªA
Você é muito legal, amigona fofa! Beijos 
e obrigada Santos Anjos!
Giuliana, 5ªA

Luis, 4ªC
Você as vezes é legal e as vezes chato, 
mas eu sei que sempre me protege.
Paulo, 3ºB

Carlos, 4ªA
Você é um grande amigo meu! Gostaria 
que parássemos de discutir.
Gustavo, 4ªB

Amábile, Caroline e Julia, 7ªB
Amo muito vocês! Vocês são tudo para 
mim, minhas desconectadas favoritas.
Ana Beatriz, 7ªB

Nathali Vieira, Beatriz, 6ªB
Eu adoro vocês minhas grandes amigas, 
Obrigada por estarem sempre perto de 
mim. Sou fã nº 1 de vocês minhas fofas, 
beijões. E beijos para Jé, Joice, Brunca 
e Andreza.
Nathaly Freitas, 6ªB
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Respostas do desafio 
da edição anterior:

DESAFIO

Rita João Carlos

RosaAndréRoberta

O matemático francês 
Simeon Poisson  (1781-
1840) ficou famoso, entre 
outros motivos, porque 
resolveu um problema apa-
rentemente simples.

O desafio era dividir en-
tre dois amigos uma jarra 
de vinho, com oito litros, 
usando apenas outras duas 
jarras - uma com cinco litros e 
outra com três litros, nenhuma 
delas com marcas ou divisões.

Resultado da XXXVI 
Olimpíada do CSA

Turma destaque
Ensino Fundamental - 5ªD
Ensino Médio - 3ão A

Melhor desfile
Ensino Fundamental - 7ªA
Ensino Médio - 2ºB

Melhor desfileTurma destaque

Artilheiros (as)
Handebol

Ensino Fundamental
7ªA - Gabriela C. B. da Silva 13 gols 
5ªD - Victor Hugo H. Flores 23 gols

Ensino Médio
2ºA - Nicole C. Zaniz 23 gols
2ºB - Arthur Mognol 12 gols

Futsal
Ensino Fundamental
7ªA - Gabriela C. B. da Silva   17 gols
5ªC - Luca L. de Camargo       14 gols

Ensino Médio
1ºA - Valéria F. S. Steinke  4 gols
2ºA - Aurélio J. B. Junior   6 gols

Campeão geral 2010
Ensino Fundamental - 8ªB com 156,9 pontos

Ensino Médio - 1ºA com 112,6 pontos

Campeão geral 2010

Artilheiros (as)

Respostas na 
próxima edição

A solução de Poisson tinha sete passos. 
Desenhe uma solução, com qualquer nú-
mero de passos.

Cestinhas
Basquetebol

Ensino Fundamental
6ªA - Isabella Z. Fonseca  22 pontos
8ªB - Igor Heerdt              18 pontos

Ensino Médio
1ºA - Valéria F. S. Steinke 35 pontos 
2ºB - Jorge E. Junkes    34 pontos

DestaquesDestaques

CestinhasVotar é decidir o 
futuro do país!

Voleibol
Ensino Fundamental
8ªB - Louise R. do Nascimento 
7ªC - Vinícius R. F. Hoeller

Ensino Médio
2ºB - Flávia Holzapfel 
1ºA - Ricardo N. Dagios  
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A beleza dos desenhos da história em quadrinhos criada por Alexandre F. de Oliveira, 
Jessé E. de Souza e Sérgio T. Lourenço, 1ºB, mereceu nota máxima.

Capítulo um: O jovem AleijadinhoCapítulo um: O jovem Aleijadinho

Meu pai, meu herói

Tamborins, chocalhos, apresentações de 
canto, danças e encenações emocionaram os 
pais e demais presentes na homenagem da 
Educação Infantil. 

Os alunos do Ensino Fundamental mostraram 
talento nas apresentações de flauta, tambor, 
teclado, violão, bateria, violino e canto. A ma-
nhã foi finalizada com exercícios em família. 
Alongamento e caratê divertidos uniram pais 
e filhos num grande afago. Na coordenação, o 
ex-aluno, o carateca Hortulano Belli e sua filha.

Em agosto, os 1os A, B e C, da 
professora de literatura, Rosanea L. 
Machado Ferreira aprenderam sobre 
o barroco brasileiro. E, como trabalho 
do trimestre, pesquisaram e criaram 

uma história em quadrinhos, contan-
do a  biografia do maior represen-
tante do barroco brasileiro, Antônio 
Francisco Lisboa, conhecido como 
Aleijadinho. 


