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Órgão de divulgação do 
Colégio dos Santos Anjos

DEZEMBRO
01 a 17 – Recuperações e avaliações finais para o EF 
II e EM
29 a 03 – Reavaliações do 2º ao 4º ano do EF I
03 – Entrega dos boletins para a 4ª série
06 a 10 – Recuperação e avaliações finais para a 4ª série
08 – Encerramento da Educação Infantil e 1º ano – 
matutino
09 – Encerramento da Educação Infantil e 1º ano – turno 
vespertino
09  – Último dia de aulas para a Educação Infantil e 1º ano
10 – Entrega dos boletins para 2º ano ao 4º ano
     – Formatura da 4ª série

–Entrega das avaliações da Educação Infantil e 1º ano 
13 a 17 – Recuperação e Avaliação Final para o EF I
14 – Cerimonial de Formatura da 8ª série
17 – Encerramento do ano letivo
25 – Natal 

JANEIRO
1 – Confraternização Universal
10 – Atendimento normal na secretaria

FEVEREIRO
1 e 2 – Reunião dos coordenadores  
3 – Reunião geral dos professores   
   – Campanha da Fraternidade   
4 – Campanha da Fraternidade   
   – Orientações sobre o Portal Dom Digital com o Dom 
Bosco – Ensino Médio   
7 – Diretrizes e Projetos interdisciplinares  
   – Definição das turmas, regências e aulas
8 – Encontro do SINEPE em Florianópolis
9 – Formação Pedagógica da SDP em Florianópolis 
10 – Reunião de pais da Educação Infantil e 1º ano 
11 – Reunião de pais do 2º ao 5º ano - EF e 5ªs séries  
     – Preparação das salas para receber os alunos.  
14 – Início das aulas

Levamos até vocês a 73ª edição do nosso jornal, com-
partilhando alegrias e realizações com todos os que fazem 
parte da Família Santos Anjos.

Ao longo do ano, trabalhamos de forma incansável para 
oferecer aos nossos alunos uma educação de qualidade 
capaz de gerar conhecimento, desenvolver talentos e so-
lidificar valores.

Além de outros assuntos, registramos um dos grandes 
eventos do ano, sob o ponto de vista do aprendizado sig-
nificativo, a XV Feira de Ciências, envolvendo alunos da 
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. A 
feira chamou a atenção dos  visitantes e alunos pelo nível  
dos trabalhos, fruto de pesquisas e muito estudo por parte 
dos alunos e professores com o tema Economia e Vida.

Ficamos encantados com os expositores  por seu desem-
penho, conhecimento científico e criatividade, com o obje-
tivo de sensibilizar toda a comunidade educativa a superar o 
consumismo exacerbado e reconhecer as responsabilidades 
de cada um diante dos problemas econômicos e ecológicos.

O jornal também registra os estudantes que concluem 
uma etapa importante do ensino com as fotos das diversas 
turmas. Uma das mais significativas é a do Terceirão, que, 
além de nos deixar saudades, enchem-nos de orgulho por 
sua trajetória escolar e por suas conquistas e esforços 
empreendidos nessa caminhada.

Com a graça de Deus e união de esforços, vencemos 
várias etapas, mas entendemos que muitas outras conquistas 

Chegando ao final do ano
e vitórias apontam para o futuro, porque o aprendizado não 
para. É cada vez mais exigente a necessidade de saber e a 
conquista de cada hora deve ser ponte, alavanca que nos 
impulsione a novos horizontes, a novas maneiras de ver o 
mundo e a novos jeitos de agir.

Muitos outros assuntos estão contemplados neste jornal 
e todos revelam uma riqueza de experiências, trabalhos e 
produções dos alunos e professores comprometidos com o 
processo de criar e transformar, de conhecer e construir, 
de ensinar e aprender, de conviver e ser feliz.

Diante de tantas maravilhas que acontecem no contexto 
do nosso colégio, só nos resta agradecer a todos que co-
laboraram conosco durante o ano escolar, na busca de al-
ternativas e construção de uma educação capaz de envolver 
e encantar nossas crianças e jovens.

Até o final do ano, teremos muitos momentos significativos 
de celebrações, formaturas, confraternizações, encontros 
da família Santos Anjos. 

Momentos preciosos!
Preciosos para fortalecer nossas mentes e corações, so-

marmos esforços que objetivem a dignidade do ser humano, 
não só do educando, mas também do educador, no espaço 
cultural, privilegiado do nosso colégio.

Que o espírito do Natal esteja presente em nossas vidas, 
na alegria de contemplarmos, em cada irmão, uma luz que 
brilha. Feliz natal!

    Adelina Dalmônico

Errata - Na edição anterior deixamos de publicar 
que a aluna Maria Carolina Jauregui, da 8ªB, conquistou 
36,8 pontos no simulado 2010, das 8ªs séries e também 
ficou em 3º lugar em sua turma. 

A aluna Júlia Bertelli, da 6ªA, conquistou Medalha de 
Ouro, na Olimpíada Regional de Matemática – ORM. A estu-
dante participou da 2ª fase no dia nove de outubro.

A cerimônia de premiação aconteceu no dia 20 de novem-
bro, no Centro de Cultura e Eventos da UFSC.

Júlia continua participando da Olimpíada Brasileira de 
Matemática – OBM. O resultado será divulgado em dezem-
bro, no site da OBM (www.obm.org.br).

Parabéns Júlia!

À Patrícia Zumblick, funcionária da ACE, que intermediou os 
contatos para a aula de campo dos alunos dos 2ºs EM, no dia 21 de 
outubro, no Laboratório de Anatomia e Fisioterapia da instituição.

À Indústria Vila Nova pelo patrocínio de arroz aos alunos do Infantil 
4A e 4B.

A todos os pais e familiares pela contribuição para o desenvolvi-
mento dos trabalhos da Educação Infantil e dos 1ºs anos do Ensino 
Fundamental para a Feira de Ciências. 

Feira de Ciências

AgradecimentosAgradecimentos

Para efetivar a aprendizagem sobre a 
estrutura, características e elaboração de 
uma crônica argumentativa, os alunos da 
7ªC, sob a orientação da professora Raquel 
do Rosário, elaboraram sua própria crônica 
argumentativa, sobre a expectativa da vida 
do "Brasileiro 250 milhões". 

Durante a preparação, os alunos leram a 
crônica "Brasileiro 100 milhões", escrita 
por Carlos Drummond de Andrade, pouco 
antes do Brasil completar os 100 milhões 
de habitantes. Drummond refletia sobre o 
futuro desse cidadão e previa que, ao invés 
de nome, seria identificado por números.

Argumentar e construir ideias
Brasileiro 250 milhões

...Futuro brasileirinho, tente fazer com 
que o mundo seja um lugar melhor e 
se preocupe com a população. No seu 
tempo, a população será bem maior e, 
portanto a poluição também será grande, 
mas para tentar diminuir essa poluição, 
iremos tentar cuidar melhor do seu futuro 
planeta.

Alisson C. Rodrigues, 7ªC

DestaqueDestaque
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Amigas da sala, 7ªC
Vou sentir muito a falta de vocês. 
Espero que a nossa amizade conti-
nue forte para sempre. Amo vocês.
Jaqueline, 7ªC

Maria Júlia, 3ºB
Você é muito legal, inteligente, 
esperta, bonita e talentosa. Eu te 
amo muito.
Gabriela, 3ºB

Família
Gosto muito de vocês. Beijos.
Marcos, 2ºB
Vocês moram no meu coração.
Geórgia, 2ºB
Eu amo todos vocês.
Mel Laís, 2ºB

Alunos e Familiares, 3ºB
Desejo a vocês meus alunos queri-
dos um Feliz Natal e um ótimo 2011. 
Que vocês e seus familiares sejam 
muito felizes.
Profª Elisangela, 3ºB

Sara, 2ªC
Tenha um Feliz Natal, que Deus 
te abençoe te dando paz, amor e 
alegria. Com amor.
Maria Eduarda, 2ªC

Marina P., 4ªA
Você é nota mil. É minha melhor 
amiga! I Love you!
Helena, 4ªA

Bruna , 2ºA
Você é muito legal e divertida e 
também um pouco encrenqueira e 
minha melhor amiga.
Karin , 2ºA

Luisa, 3ºB
Às vezes a gente briga, mas no ou-
tro dia a gente já é amiga. Te adoro!
Maria Júlia, 3ºB

Beatriz, 3ºB
Você é muito legal, divertida, gosto 
muito de você, minha melhor amiga. 
Beijos.
Emanuele, 3ºB

Luiza, 1ºB EM
Lulinda escrevi um pra você, hah! 
Continue assim sempre. Te adoro.
Amanda K., 1ºB EM

Marina, Leti, Nanda e Juh, 5ªA,DeC
Eu amo muito vocês. Melhores fotos 
e conversas.
Fabiola, 5ªD

Iago, 3ºA
Gosto muito de você, é um grande 
amigo. Feliz Natal e Ano Novo.
Luís, 3ºA

Pai e Mãe
Vocês são os melhores pais do mundo!
Yuri, 2ºB

Helena, 4ªA
Você foi a primeira pessoa a me 
acolher nessa escola, te agradeço. 
Marina P., 4ªA

Professores
Obrigada por me ensinarem com 
educação, carinho e amor.
Luisa, 3ºA

Mãe
Te amo. Você é especial.
Giovanna, 3ºA

7ªA
È nóis na viagem para o Beto Carre-
ro final do ano! Uhul haha
Glenda, 7ªA

a RELIGIÃO E CIÊNCIAS - No 
dia 30 de setembro, as 7ªs A, B e C, 
acompanhados dos professores José 
Sávio Maresana, Luciara A. Barauna 
e Raquel do Rosário visitaram uma 
Mesquita e o Museu das Ciências, 
em Curitiba.

aGEOGRAFIA E CIÊNCIAS - As 
diferentes formações rochosas das 
cavernas de Botuverá e o Zoológico 
de Pomerode foram o ambiente de 
estudos das as 5ªs séries A, B, C e D, 
no dia 19 de outubro, sob a coorde-
nação dos professores Margarete M. 
P. Costa, Silvia V. Sarnowski, Sandra 
Kanzler e Ivens de Almeida.

8ªA
Thalita Agne dos Santos  73,50
Letícia Adriana dos Santos  69,88
Victória dos Santos Almeida 67,41

8ªB
Mariana Drummond Martins 88,61
Daniel do Prado   86,31
Thiago Augusto Michels  76,35

8ªC
Ana Carolina Siedschlag  90,31
Karen Oliveira Sandovetti  79,35
Isabela Dadalt Gouvea  73,87

1ºA
Leonam Roberto Hopfer  113,00
Carlos Henrique C. S. Corrêa 102,95
Marina Daros Trentin  108,65

1ºB
Alexandre Felipe de Oliveira 106,80
Renan Dalló Stano   98,68
Gustavo Maurício Lenzi  98,63

Simulado 2010Simulado 2010

Parabéns a todos pela participação!

Colocação geral - 8as séries ao 3ão

Cantigas de roda, 
pescarias, camarim 
de pintura, penteado 
maluco, contação 
de histórias, dia do 
pijama, palhaços, 
guerra de traves-
seios, cinema com 
pipoca, teatro das 
professoras e um 
divertido passeio ao 
Recanto Nazaré fo-
ram algumas das ati-
vidades que envol-
veram as crianças 
da educação infantil 
e do 1ºano, durante 
toda a programação. 

As professoras 
completaram a fes-
ta, dramatizando e 
contando histórias 
infantis.

1ºC
Amanda Moraes Gomes  95,65
Gabriela Thamires   93,72
Erik Cornelis Kouwen  91,53

2ºA
Eduardo Henrique de Moura 107,26
Beatriz Hubener Linhares  103,25
André Luís Antoniazzi Mancini 95,40

2ºB
Gabriela Pereira da Silva  98,24
João Marcos Warmling Dudy 96,84
Arthur Mognol   93,26

3ºA
Pâmela Caroline Kreling  107,18
Diego Luidy Beppler  106,57
Renato Stenke Junior  104,08

3ºB
Gustavo Guimarães Gonçalves 104,35
André Beims Brascher  97,17
Lucas Borges de Moraes  97,16

Viagens - ESTUDOS - passeios

aCONTAÇÃO DE HISTÓRIAS - 
Acompanhados das professoras Karin 
B. Kricheldorf e Vera L. da Maia, os 
alunos dos 2ºs anos A e B visitaram as 
livrarias Midas e Curitiba para participar 
de contação de histórias. 

 
aINGLÊS - As 4ªs A, B e C juntamen-

te com as professoras Luciane Manske, 
Maria Elisa Gobi e Anelisa Lane Silva 
Gomes participaram de Oficinas e ati-
vidades em inglês na Escola de Inglês 
YAZIGI, nos dias 17 e 19 de novembro. 

aFESTA DAS FLORES - Os 3ºs 
anos conheceram o encanto da mais 
tradicional festa da cidade, no dia 12 de 
novembro. As turmas visitaram também 
a estação ferroviária de Joinville, cujo 
prédio que preserva a arquitetura da épo-
ca da colonização é o símbolo turístico 
de Joinville. A estação abriga também o 
Museu da Biblioteca. 

aCONFRATERNIZAÇÃO - Alunos 
das três oitavas séries fizeram o passeio de 
confraternização de final de ano, nos 21 e 22 
de outubro, no Fazzenda Park Hotel, de Gas-
par. Os estudantes tiveram oportunidade de 
participar de diversas atividades oferecidas 
pelo hotel. "A viagem foi uma oportunidade 
para conhecermos melhor as pessoas, nos 
proporcionou bons momentos com os nos-
sos amigos e lembranças que ficarão para 
sempre em nossas memórias", registraram 
Iana Schmitt, Mariana de Oliveira, Raphaela 
Ferrari Dias e Thiago Michels, 8ªB.

Uma semana dedicada à

FESTA NOS BRINQUEDOS - Na quadra de esportes, 
foi montado um parque de brinquedos com piscina de 
bolinhas, cama elástica, tobogã inflável, tombo legal e 
outros brinquedos que fizeram a festa da criançada.

criançacriança

O auditório do Colégio recebe, neste dia 
25 de novembro, às 19h30min, os grupos 
de dança para o espetáculo de encerramento 
de ano letivo. 

As alunas da professora Cristiane A. 
Brenny apresentam uma adaptação da peça 
“O quebra Nozes”. 

As turmas da professora Juliana Crestani 
também fazem apresentações. O espetáculo 
contará com apresentações de balé clássico, 
jazz e dança de rua.

Santos Anjos apresenta 
espetáculo O Quebra Nozes

Venha conferir! 
A entrada é gratuita.
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No dia 23 de novembro, às 19h30min, o 
Coral de Flautas do Colégio Santos Anjos, 
composto por 50 crianças, receberá o Pa-
pai Noel no Shopping Cidade das Flores.

Feliz Natal

Meus amigos, 3ºA
O ano já está acabando e quero 
curtir o máximo com vocês.
Lucas, 3ºA

Vitor, 2ºA
Feliz Natal. Espero que ganhe um 
presente muito bonito.
Guilherme M. , 2ºA

João Pedro, 2ºA
Venha na minha casa jogar Ninten-
do comigo, é muito legal.
Vítor, 2ºA

Minha Sala, 2ªC
Maria Edu C e Sara, adoro vocês. 
Turma, amo vocês, Beijo.
Manuela, 2ªC

3ão

Metade de mim é partida mas a ou-
tra, é saudade. Obrigada por tudo. 
Johana, 3ãoA

aHISTÓRIA E GEOGRAFIA - A capital 
do estado, Florianópolis, foi o cenário con-
creto das aulas de geografia e história para 
os 4ºs anos, no dia no dia 5 de novembro. 

aROTEIRO CULTURAL E CIENTÍFICO 
- Os alunos dos 1ºs e 2ºs anos do Ensino Mé-
dio viajaram a São Paulo, nos dias 10 a 12 de 
novembro. No roteiro, o Museu da Língua 
Portuguesa, a 29ª Bienal - Arte e Política, o 
Museu do Futebol, o Instituto Butantan e o 
Show da Física, da USP. 
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Seminaristas, 1ºC e 3ºC
Continuem na sua vocação, não 
desistam, o caminho pode ser di-
fícil, mas se persistirem, chegarão 
ao sacerdócio.
Jackson, 1ºC

Ana, 2ºA
Gosto de você. Desejo um bom 
Natal para a sua família.Beijos.
Beatriz, 2ºA

Prof. Karin
Um grande Feliz Natal para você. 
Beijos.
Isabella, 2ºA

Thayna, 7ªC
Sua pequena fofa, te amo muito e 
nunca esquece que eu to aqui pra 
tudo. Conta sempre comigo.
Maria S., 7ªC 

Ketlyn e Jéssica, 7ªC
Amo muito vocês, amigas leais. Vou 
estar sempre ao seu lado!
Nathália, 7ªC

Mariana D., 8ªB
Vou sentir sua falta! Um beijão.
Amanda F., 8ªC

Amigas da 5ªC, A e D
Amigas é a melhor palavra para 
descrever vocês, são muito fofas 
comigo. Amo muito vocês.
Juliana H., 5ªC

5ªD
Talvez esse seja o último e único 
ano que passamos juntos, mas 
vocês são as pessoas que mais mar-
caram a minha vida. Adoro vocês.
Natielli, 5ªD

Turma da 5ªD
Obrigada por tudo que aconteceu 
esse ano. Espero que ano que vem 
estejamos juntos de novo.
Monique, 5ªD

Laura, 1ºB EM
Te amo muito, você sempre está 
perto quando eu preciso.
Tassiana, 1ºB EM

Julia, 3ºA
Minha amiga de confiança, que 
sempre me apoiou, que é legal, 
bonita, inteligente, etc... Minha 
amiga do coração.
Rebeka V., 3ºA

3ões

Desejamos muita sorte na caminha-
da de vocês à faculdade. Que vocês 
se realizem tanto profissional quan-
to pessoalmente. Um grande beijo.
Daniela e Micheli, 1ºC

Profº Sávio
Gosto muito de ti e da sua aula. 
Beijos para o melhor professor 
do mundo.
Thais, 6ªC

Professores
Nunca vou esquecer de vocês!
Gabriela, 6ªB

Professores, 6ªC
Agradeço a todos por me ensina-
rem todo esse ano.
Thalia, 6ªC

Alunos da 5ªC
Queridos amigos, adoro vocês. Um 
ótimo Natal. Espero ver vocês e as 
professoras na 6ªsérie. Beijos!
Gabrielle, 5ªC

1ºB EM
Ótimo ano juntos. Levarei todas 
nossas memórias comigo para 
sempre. Obrigada por tudo meus 
amores e até ano que vem.
Isabelle Buzzi, 1ºB EM

Santos Anjos
É meu primeiro ano aqui e já adoro 
esse colégio.
Nicolas, 5ªC

A professora Maria Alzira de S. Welter é a 
responsável pelo atendimento das 60 crianças 
e adolescentes do projeto social Horizonte e 
Caminho mantido pelo Colégio na comunidade 
Nossa Senhora Aparecida, bairro Petrópolis, há 
mais de uma década. 

Durante os encontros semanais, as crianças 
e adolescentes participam de atividades de 
reforço escolar, artesanato, espiritualidade e 
recebem orientação sobre participação e lide-
rança comunitária. 

Durante a feira de ciências, algumas meni-
nas venderam produtos artesanais produzidos 
durante os encontros. A renda é usada para 
comprar mais material e parte é para auxiliar 
na renda familiar das artesãs. 

Mônica dos Santos Nascimento, do 2ºA EM,  
está no projeto praticamente desde o início. 
Mônica foi a primeira da família a entrar de-
pois vieram a irmã Jaqueline,7ªC, e o irmão 
Mateus, de 8 anos.  

“No projeto aprendi de tudo: respeito, arte-
sanato, valores morais e religiosos e, por fim, 
ganhei a chance de estudar aqui no Colégio. 
Isso mudou a minha vida e da minha família”.

A adolescente atua como voluntária, as-

Responsabilidade Social

Santos Anjos mantém 
projeto no Petrópolis

sessora o Infância Missionária composta por 
crianças do Projeto e já implantou o Adoles-
cência Missionária, na sua comunidade. 

 Estusiasmada, incentivou o pai, José Car-
los e a mãe Ivonete que também são líderes 
comunitários. As duas irmãs nem pensam em 
desperdiçar a chance que ganharam de estudar 
no Santos Anjos e agradecem não só a bolsa 
de estudos, mas o apoio que continuam rece-
bendo e torcem para que outras crianças da 
comunidade tenham a mesma sorte.

Mônica foi 
despertada 
para a 
liderança

Em junho teve início o Infância Missioná-
ria no Colégio, sob a coordenação de Irmã 
Natália R. Souza. A obra da igreja católica 
prevê a formação de grupos de no máximo 12 
integrantes, que têm um encontro semanal e a 
finalidade de aprimorar as crianças no cultivo 
de valores, da religiosidade, na formação de 
lideranças e no despertar para o exercício da 
cidadania. Este ano,  os estudantes da 5ª série 
foram convidados a participar e desde junho, 
um grupo de 11 crianças vem se reunindo todas 
as sextas feiras. 

Em cada encontro, uma lição diferente 
visando o ser, o agir e o julgar, num ciclo de 
quatro temas. 

No primeiro, é feita análise da realidade. O 
segundo encontro é centrado no desenvolvi-
mento da espiritualidade. 

O compromisso missionário, a organização 
e a formação de lideranças são os temas do 
terceiro encontro. No último, os integrantes  
trabalham a vivência em grupo.  

 “A ideia é que o Adolescência Missionária 
seja a evolução deste grupo. Optamos por 
começar com esta faixa etária, mas podemos 
expandir para as demais. Nestes primeiros 
meses, as crianças estão conhecendo a história 

Infância Missionária tem encontros semanais

Gabriel P. e Gabriela K., 1ºC EM
Eu amo vocês! Vou sentir sau-
dades...
Sabrina, 1ºC EM

Meninas, 6ªB
Amo muito vocês, quero guardar 
vocês no meu coração. Beijos
Bruna, 6ªB

Mãe
Eu te amo muito, Um beijo.
Luiza, 2ªC

Pai e mãe
Vocês são os melhores pais do 
mundo. Te amo.
Julia, 4ºA

Gabriel S., 2ºB
Você é um amigo legal.
Nicolas, 2ºB

Família
Eu gosto de vocês.
Ryan, 2ºB

Luiza, 8ªC
Obrigada pelos momentos bons, 
Feliz Ano Novo e Feliz Natal. 
Te adoro.
Mariana C., 8ªC

Todos 1ºA e B EM
Amo vocês galera, ano que vem vai 
ser ruim sem vocês. Abraços.
Mateus, 1ºB EM

e a estrutura de funcionamento e com o tempo, 
vamos avançando”, esclarece Irmã Natália.

Não há restrição em relação à confissão 
religiosa das crianças, entretanto, por se tratar 
de uma obra católica, o grupo tem atividades 
voltadas  à Igreja, como o culto aos padroeiros 
das missões, Santa Terezinha e São Francisco 
Xavier e à Maria, mãe de Jesus.  

No Infância Missionária criança ajuda criança.

Qualidade vida & alegria

Caspa provoca 
queda de cabelo 
Caspa provoca 

queda de cabelo 
“O couro cabeludo é composto por cerca 

de 100 a 150 mil folículos pilosos, ou fios de 
cabelos e é normal perdermos de 100 a 150 
fios, diariamente”, explica a médica demato-
logista  Andresa C. Coli Goes, mãe do Lucas, 
do 4ºB e do Nicolas, do Infantil 3. 

Esta queda é considerada normal porque há 
uma alternância entre fases de crescimento 
e repouso que varia de pessoa para pessoa. 
Estima-se que cerca de 14% dos fios esteja na 
fase telógena ou de desprendimento, a última 
das três fases do ciclo do cabelo. São estes os 
que caem durante a escovação ou a lavação.  

Na fase inicial, denominada anágena,  estão 
85% dos fios que crescem cerca de 0,37 milí-
metros por dia por um período de 2 a 6 anos. 
A fase seguinte é a catágena, de repouso, que 
dura cerca de  duas semanas e, então, começa  
a fase telógena, a da queda,  com duração de 
3 a 4 meses. Queda superior a 25% dos pelos 
é denominado Eflúvio Telógeno e precisa ser 

tratada. O médico dermatologista é o profis-
sional que fará o diagnóstico e prescreverá o 
tratamento. 

O estresse emocional e físico é a principal 
causa do  Eflúvio Telógeno e não há trata-
mento que possa ser feito  por cabelereiro ou 
esteticista, “pois este profissional não pode 
prescrever medicamentos para atuar na raiz, 
no bulbo, que é onde está o problema. Ele 
cuida apenas da  estética, da haste do cabelo 
e o problema  na parte não visível do cabelo. 
Os produtos  estéticos, como "shampoo" e 
cremes, não atuam no bulbo. E pior,  além de 
não resolver o problema, podem enfraquecer 
ainda mais o cabelo”, explica a médica. 

“O uso de tratamentos e produtos estéticos, 
como tinturas, descolorantes, escovas para 
alisamento e outros interferem na estrutura da 
haste, na parte externa e visível do fio, por esta 
razão as pessoas deveriam dar um período de 

descanso, de seis meses a um ano, entre uma 
aplicação e outra. Caso contrário,  o cabelo 
vai ficar danificado sim”, reforça  Andresa. 

Antes de procurar o tratamento médico, o 
ideal é contar os fios que caem durante uma 
semana, fazendo a média diária. Média aci-
ma superior a 250 fios, precisam de atenção 
especial.  

O estresse físico e psicológico está entre as 
principais causas do eflúvio, que normalmente 
acontece de 3 a 4 meses após uma situação 
traumática. São comuns relatos de Eflúvio no 
pós-parto, pós febre, pós-operatório, perda 
nutricional provocada por dietas restritivas 
ou cirurgia bariátrica, deficiência de zinco, 
ferro e proteínas, anemia, infecções  e por 
doenças da tireoide.

Calvície tem tratamento  
Fatores genéticos são os principais cau-

sadores das patologias do couro cabeludo. 
E a  Alopécia androgenética – ou calvície, 
que atinge principalmente os homens, tem 
tratamento. 

O medicamento poderá reverter a calvície 
dependendo da quantidade de folículos que 
o homem ainda tenha, por isso é preciso 
começar cedo. 

“Aquele jovem que chega aos  18 anos 
começando às entradas – recesso frontal e 
rarefação frontoparietal- se não fizer nada, vai 
chegar aos 30 anos, careca”, alerta a médica.  

A calvície também pode atingir as mulheres, 
mas nelas geralmente o cabelo vai ficando 
fininho e mais ralo até desaparecer. 

O remédio que serve para os homens, não 
tem efeito algum para as mulheres. Pois a 
medicação age sobre as enzimas que transfor-
mam a testosterona em di-hidrotestosterona, 
componente andrógeno que atua na queda 
do cabelo. 

"Se quiser ter os cabelos na cabeça, o ho-
mem tem que tomar o remédio pelo resto da 
vida. Mas são muito raros os que perseveram”, 
registra a médica.

Piolho não escolhe cabeça
Dentre os parasitas do couro cabeludo, o 

piolho, ou pediculose, é certamente o mais 
conhecido. Não há família, independente de 
classe social, que nunca tenha encontrado 
algum na cabeça de suas criança. 

“Após usar um 'shampoo' e uma loção, 
preferencialmente com o princípio ativo Per-
metrina, é preciso fazer a extração manual das 
lêndeas. Cada fêmea pode colocar 140 ovos 
numa única cabeça. O ovo do piolho costuma 
ficar grudado na raiz do cabelo e eclodir em 
cinco ou seis dias. Por esta razão, “em uma e 

Saiba mais...
1 – Condicionador não provoca a queda de cabelo, 
apenas hidrata. 
2 – Lavar o cabelo todo o dia ou dormir de cabeça 
molhada não apodrece raiz, mas pode provocar 
dermatite por causa da umidade no travesseiro.
3 – O boné e a ação da qualquer tipo de luz não 
provoca queda de cabelo. 
4 – Produtos estéticos não atingem a raiz do cabelo. 
5 –  A mulher pode lavar no período menstrual e 
logo após o parto. 
6 – Lavar a cabeça após as refeições não dá 
congestão. 
7 – Anestesia não provoca queda de cabelo. O 
estresse emocional do parto ou da cirurgia pode 
provar a queda 3 a 4 meses após o evento.    
8 – Arrancar um cabelo branco não fará nascer 
outros brancos no lugar. 

Estresse provoca queda   Estresse provoca queda   

Saiba mais...

duas semanas, deve-se repetir a aplicação da 
loção”, explica a Andresa. 

Para facilitar a extração da lêndea, pode-se 
umedecer o couro cabeludo com uma mistu-
ra de 50% água e 50% vinagre, ou aplicar o 
vinagre no cabelo úmido. Depois de retirar 
as lêndeas, pentear o cabelo com pente fino. 
E importante, “é preciso examinar todas as 
cabeças da casa”, explica a médica.  
Dermatite seborreia ou caspa

Não existe medicação que acabe definiti-
vamente com a caspa,  porém bons xampus 
podem controlar a produção da gordura.  Há 
tratamento, mas não há cura. Deve-se evitar 
banho muito quente. É aconselhável lavar a 
cabeça diariamente em água fria e somente 
com xampu, evitando o uso de secador de 
cabelo quente e condicionadores, pois ambos 
estimulam a produção de seborreia. “As pesso-
as que têm o cabelo seco na ponta e oleoso na 
raiz podem usar silicone nas pontas”, orienta 
a médica.
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Os alunos 1ºs anos A, B e C 
- EM, orientados pela profes-
sora de literatura Rosanea L. 
M.Ferreira, produziram em du-
plas revistas para adolescentes.  

O trabalho deveria mostrar 
o pensamento romântico dos 
jovens da atualidade em compa-
ração à escola literária do final 
do século XIX, o Romantismo.

Em duplas ou individualmen-
te, os alunos desenvolveram as 
diversas etapas da confecção 
de uma revista, desde 
a seleção do conteúdo 
editorial até a impressão 
em papel especial. 

As revistas ganharam 
nomes e capas com "de-
sign" especial. Os temas 
versavam sobre relacio-
namento, amor, amizade,  
escolha da profissão, curio-
sidades e traziam testes para 
o leitor verificar se é ou não 
romântico, entre outros. 

As revistas ganharam um 
expositor exclusivo e ficaram 
na biblioteca, durante o mês 
de outubro. Houve quem as 
confundisse com as revistas pu-
blicadas por editoras de renome.

Revistas mostram que 
todos são românticos
Revistas mostram que 
todos são românticos

Os alunos Gabriel 
Alves e Gabriel O. 
incluíram na sua 
revista a receita da 
Maçã do Amor.

O primeiro Beijo  e 
testes para averiguar 
se somos ou não 
românticos, foram 
incluídas na revista 
produzida por 
Gustavo Lenzi e 
Mateus Cordeiro.    

Talento especialTalento especial

Ana Paula, 4ªC
Você é inteligente, bonita engra-
çada. Desejo muitas felicidades. 
Beijos!
Stephanie, 4ªC

4ºB
Quero agradecer pelo apoio que 
vocês me deram nesses meses 
que passamos juntos. Boas férias. 
Até 2011.
Luiz Gustavo, 4ºB

Colegas do 4ªC
Em todas as aulas fico feliz em ter 
a companhia de vocês, que formam 
a mais estudiosa, amiga e divertida 
turma em que já estudei. Obrigada 
por tudo.
Ana Paula V., 4ªC

Sala e professores
Esse foi o ano mais difícil que eu já 
enfrentei, mas foi também o melhor 
e eu sei que eu vou sair inteligente 
desse ano. Isso tudo por causa de 
vocês. Beijos.
Isadora F., 4ªC

Valma,
Mãe, eu te amo muito. Você é tudo 
para mim. Tu és meu mousse de 
maracujá. Beijos!
Heloiza C., 4ºB

Profª Luciane
Você é a melhor professora que 
alguém pode ter! Te adoro.
Luana, 4ªC

Meus amigos, 4ªC
Queridos, sentirei saudades de 
todos. Lembrarei de vocês cada 
segundo da minha vida.
Gabriela, 4ªC

Escola
Eu quero me despedir do colégio 
agradecendo pelo bom estudo. Boas 
férias para todos.
Igor, 4ºB

Vinicius, 4ºano
Você é um amigo muito legal e 
rápido. No meu aniversário, lembre, 
traga seu controle do wii.
Lucas C., 4ºano

Todos os alunos e professores
Foi muito bom o tempo que eu 
conheci e estudei com vocês. Desejo 
muitas felicidades.
Pedro G., 3 B

André, 4ªC
Valeu por ser bacana comigo, Você é 
um dos meus melhores amigos. Tive 
sorte de ter você como amigo e acho 
que continuarei tendo...
Luiz Otávio, 4ªC

Profª Berenice
Você é muito divertida e engraçada. 
E você, acha que eu também sou?
Anna K., 4ºA
Você é legal, divertida e engraçada! 
Eu te amo muito.
Amanda, 4ºA

Meninas 8ªC
Muito sucesso para todas nessa 
nova etapa. Sentirei saudades! 
Profª Susana

Profª Adenise
Você é a melhor professora. Você 
é legal.
Gabriel, 4ºB
Muito obrigada por tudo o que você 
me ensinou este ano. Vou sentir a 
sua falta. De sua querida aluna.
Maitê, 4ºB

Com o objetivo de incentivar a leitura e a 
criatividade, a professora de português das 
5ªs séries, Silvia V. Sarnowski, desenvolveu 
trabalhos em que os  alunos deveriam esco-
lher, entre personagens de livros ou revista 
em quadrinhos, e desenhar aqueles que 
mais lhes agradam, justificando sua escolha 
através de argumentação.

Dentre todos os personagens, o único 
escolhido por mais de um aluno foi o Greg 
– do Diário de um Banana. 

Após a leitura do livro “Sete desafios para 
ser rei”, de Jan Terlouw, os alunos realizaram 
outro trabalho. Neste, elegeram o desafio 
que mais lhes chamou a atenção e fizeram a 
releitura em forma de desenho, desenharam 
os dois personagens principais, e finalizaram 
a atividade com uma uma produção textual 
em duplas, comentando os três melhores 
desafios.

Soletração - Um total de oito alunos 
das 5ªs séries participaram da final do 
campeonato de soletração, realizado no dia 9 

Apaixonada pelo violinoApaixonada pelo violino
Incentivada pela mãe, Re-

beca Vieira, do 1ºB, iniciou 
seu primeiro curso de música 
aos seis anos de idade. Ficou 
fascinada pelo violino.  Aos 
8 anos, após assistir a um 
concerto de piano, decidiu 
aprender a tocar piano e 
teclado. Mas a paixão falou 
mais alto e aos 11 anos, vol-
tou para o violino, desta vez 
na Casa da Cultura.

“É muito concorrido en-
trar na Casa da Cultura, mas 
estou no final do nível inter-
mediário 2. Ano que vem 
começo o avançado”, conta. 

Atualmente a musicista comemora a 
conquista de vaga para participar do Festi-
val de Música de Santa Catarina - Femusc 
2011, a ser realizado de 20 de janeiro a 5 
de fevereiro em Jaraguá do Sul. 

“Mandei um vídeo e fui aceita. Foi uma 
sorte muito grande eu ter conseguido. No 
começo fiquei com medo de participar, 
pensei que iriam ter tantas pessoas que 
sabem tanto e eu só estou no começo do 
meu aprendizado. Mas sei que vai ser uma 
ótima experiência", desabafa. 

Rebeca pretende aproveitar muito bem 
a oportunidade de ter aulas com professo-
res de renome internacional, participar de 
cursos e oficinas, conhecer profissionais 
renomados e tocar em orquestras. 

Modesta,  a violinista conta que na Casa a 
Cultura pratica violino, participa de ensaios  
da orquestra e tem aulas de linguagem mu-
sical. Além das aulas, participa da Camerata 
Dona Francisca e da Orquestra de Cordas 
de Joinville, juntamente com professores e 
alunos de níveis avançados.

A violinista foi integrante da Orquestra 

Sociesc, de 2007 a 2009, quando o projeto 
se encerrou e já tem alguma remuneração 
ao tocar em casamentos e na Camerata. O 
dinheiro é investido em aulas de música. 

“Às vezes, meus pais encrencam, pedem 
para eu largar um pouco o violino e estu-
dar mais. Até porque esse é meu primeiro 
ano aqui no Colégio, tudo é diferente, as 
amizades, os professores são outros, tenho 
que me empenhar em dobro para dar conta 
da escola e continuar com as atividades do 
violino”, afirma.

“Na orquestra, meus amigos cobram mui-
to também. E para tocar e fazer música de 
qualidade, temos que estudar todos os dias 
em casa”, explica.

A mãe preferia que ela tocasse somente 
na igreja, porque acredita que para partici-
par de grandes projetos e orquestras seria 
necessário sair da cidade. “Mas estou muito 
envolvida com a música. É o que eu sei fa-
zer. Penso até em fazer curso de música na 
UDESC, em Florianópolis. Nem cheguei a 
pensar em outro curso superior para fazer 
vestibular, tem que ser à musica”, reafirma. 

Desenhos e suas histórias...

Ana G. M. Gramado, 5ªA

Vitória L. Caetano, 5ªD

Luana de Andrade Kress, 5ªB

Gustavo, 4ºA
Adoro você. A gente pode até se 
irritar, mas ainda amo.
Giovanna, 4ºA

Moroni, 4ºA
Você é um amigão. Sempre vou 
estar do seu lado. Você é meu 
melhor amigo.
Bruno, 4ºA

Liliam, 5ªA
Obrigado minha irmã por ter me 
ajudado na tarefa.
Márcio, 3ºA

Gabriela M., 3ºA
Oi, estou com saudades. Quando 
podemos combinar?
Júlia R., 3ºB

3ão

Desejo tudo de melhor, na vida de 
todos vocês! Muito sucesso, amor, 
paz, alegrias... Foi pouco tempo 
mas valeu. Adoro vocês.
Aline S., 3ão

Amigos da 5ªD
Adorei ficar com vocês este ano. 
Vocês são muito divertidos e 
alegres. Sempre torço para vir 
para a escola!
Júlia D., 5ªD

de novembro,  durante as aulas de português.
A final durou aproximadamente 40 minu-

tos, com palavras escolhidas por sorteio. “O 
nível de dificuldade foi aumentado, coloquei 
palavras mais difíceis para que eles soletras-
sem” explica a professora. 

Todos os classificados para a final ganha-
ram um livro. 

Vencedoras
1ª - Luana de Andrade Kress, 5ªB
2ª - Juliana Hoffmann,5ªC
3º Lugar: Júlia W. Dudy, 5ªD

Rebeca: Nem penso em 
fazer outra faculdade

Rebeca: Nem penso em 
fazer outra faculdade
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Feira de ciências

Um circo de conhecimento invade o 
laboratório de ciências

Um circo de conhecimento invade o 
laboratório de ciências

Durante todo o dia 29 de outubro, 
fantasiados de palhaços e diversos outros 
personagens do universo infantil, os estudantes do 
2º Ano do Ensino Médio receberam os colegas menores e 
fizeram demostrações de experimentos científicos que surpreendiam. 
O laboratório de ciências foi o palco do “Circo de conhecimento”, 
trabalho desenvolvido para a última etapa da Feira de Ciências, reunindo 
os trabalhos dos alunos da 7ª série ao Terceirão.

Os alunos do 2ºEM 
demonstraram as 
propriedades e reações 
químicas de alguns materiais 
ao serem misturados.

Pesquisa sobre este tipo de energia 
envolveu alunos do 2ºB e 8ªC.

Energia fotovoltaica 
Utilizar painéis de energia solar nos veícu-

los, substituindo os combustíveis tradicionais, 
foi a proposta apresentada pela uma das equi-
pes da 8ªC. Entre as vantagens, estaria o fim 
do consumo de combustível, o silêncio, pouca 
manutenção, resistência e o fato de não poluir. 
A grande desvantagem é o preço.

  A alegria de ver, e em alguns casos, par-
ticipar de uma experiência científica, era tão 
grande que a expressão facial já não dava 
conta, então as bocas, além de se abrir, emi-
tiam palavras expressando a satisfação pela 
descoberta.

Que legal! É mágica...É...  
 Elementos químicos que não se misturam, 

outros que provocam gases capazes de encher 
um balão, espelhos que produzem ilusão de 
ótica, componentes que não reagem e  outros 
que quebram a molécula teimosa, provocando 
o surgimento de um novo componente quími-
co, tudo transformou o espaço do laboratório 
num momento único de contato direto com 
a ciência.  

Captação e produção de energia Captação e produção de energia 

Uma casa ecológica

Energia das marés
Limpa, renovável e inesgotável, a ener-

gia vinda das marés ainda é raramente 
utilizada. Os estudos para transformar o 
movimento das ondas em energia, ainda 
são experimentais. Atualmente são cons-
truídos diques e, quando a maré enche, a 
água entra e fica armazenada, ao baixar, a 
água escorre pelo mesmo lugar, gerando 
energia.

Termo elétrica
A manutenção da usina termo elétrica é cara. 

Além disso, estas usinas poluem o ar, com o 
aquecimento da água de rios e lagos prejudi-
cam a fauna e flora da região, intensificam a 
incidência de chuvas ácidas e do efeito estufa. 
A instalação próximo aos centros urbanos, 
diminui os gastos das indústrias petroquímicas 
e gera cerca de 1500 empregos na construção.

 Energia solar 
Derivada do sol, captada por painéis sola-

res, utilizada principalmente em residências 
para aquecimento da água, a energia solar não 
polui o meio ambiente e não acaba. O Japão, 
a Alemanha e os EUA são os países que mais 
usam este tipo de energia. 

Conhecimentos em robótica foram utiliza-
dos por uma das equipes do 2ºB - EM, para 
construir uma maquete simulando a captação, 
produção e utilização da energia do sol. 

A energia concentrada é conseguida por 
meio de espelhos devidamente posiciona-
dos, numa extensão de cera de 60 campos de 
futebol ao longo de milhares de hectares 
de terra. Os espelhos refletem a luz para 
uma torre central, que transforma a luz 
em energia. 

Energia eólica
Estudada por equipes do 2ºB e da 8ªA é 

obtida através da passagem de vento por 
grandes hélices, que, conectadas a um gerador, 
produzem eletricidade. 

É uma energia limpa! Porém necessita de 
ventos superiores a 20 km/h para funcionar. 
No Brasil, desde 1992, a ilha  Fernando de 
Noronha abriga turbinas de geração de energia 
eólica, com potência nominal de 75kw.

Em Cevilha, Espanha, uma usina gera energia 
solar para 180 mil casas, registra o 2ºA. 

O valor calórico de um alimento já foi medi-
do pela quantidade de energia que ele armazena 
em si. Ao ingerirmos o alimento proveniente 
das plantas, parte das substâncias entra na 
constituição celular e outra parte fornece a 
energia necessária às nossas atividades como o 
crescimento, a reprodução, etc. Os alimentos e 
outras fontes químicas de energia foram o tema 
da equipe da 8ªC, que com um sistema simples 
de conexão entre uma batata ou um limão fazia 
uma lâmpada acender. 

Fornos solares  - A utilização 
de fornos solares pode auxiliar a comunidades 
pobres que vivem isoladas. A alternativa, apre-
sentada pelos alunos 2ºA, mostrava um forno 
com placas internas em alumínio que refletem 
a luz do sol produzindo calor, que aquece e 
cozinha os alimentos.

Sustentabilidade 

Reaproveitar alimentos - 
Cerca de 70 mil toneladas de alimentos são 
desperdiçados por ano no Brasil, com base 
nesses números,  uma equipes do 2ºA apresentou 
exemplos de alimentos produzidos com cascas 
de banana, laranja e batata, como meio para 
incentivar o consumo consciente e o reaprovei-
tamento dos alimentos.

Hidrogênio
O hidrogênio é o gás mais abundante na at-

mosfera, um elemento químico muito instável 
e pode explodir facilmente. 

Em sua queima,  só se produz água, ou seja, 
é 100% limpo, mas o custo de armazenamento 
é muito alto.

Energia Química 

Cobre
Numa mini pista, os alunos do 2ºB mos-

traram na prática a redução da frenagem com 
um sistema de freios, utilizando o cobre como 
material básico.

Energia solar, aproveitamento da água 
da chuva e coleta seletiva são algumas das 
ferramentas de uma casa ecológica.

Uma casa produzida com diversos meca-
nismos de economia de energia visando à 
preservação ambiental foi apresentada pela 
equipe do 1ºC.  Captação e reaproveitamento 
da água da chuva, energia solar captada atra-
vés de garrafas plásticas, um jardim orgânico 
e a separação de lixo pelos proprietários. 

Telhado verde - A proposta 
do telhado verde, do 1ºA, consiste em utilizar 
vegetação para cobrir a parte superior das 
residências. De fácil instalação e manutenção 
é muito comum em casas com telhado feito de 
laje. Deve ser planejado com plantas resistentes 
ao sol e à chuva. Equilibra a umidade do ar, 
diminui o uso de climatizadores e ajuda a reduzir 
o efeito estufa.

As placas usam o silício em sua fabricação e são 
extremamente caras, explica a equipe da 8ªC. 
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2ºB qualité
Foi muito bom passar esse ano ao 
lado de vocês e que ano que vem 
seja melhor ainda.
Beatriz, 2ºB

Turma do 2ºB
Obrigado pela companhia que vo-
cês me deram este ano. Obrigado 
por tudo.
Felipe, 2ºB

Profª Cida
A melhor professora do mundo!
Arthur, 2ºB

Profª Jane
Você é uma professora muito 
importante para mim. Nunca vou 
te esquecer.
Eduarda, 2ºB

Cindy, 8ªA
Te amo amiga, nossos segredos 
são os melhores! Obrigada por 
ser quem é!
Larissa, 8ªB

Paula Heloisa, 8ªB
Amo você! Vou sentir muito a 
sua falta...
Letícia S., 8ªB

Lola, Geh, Ke, Gabi, Carol, Cy, Japa, 
Julinha, Helena, 8ªBeA, 7ª
Esse ano ao lado de vocês foi 
o melhor, tava todo mundo 21. 
Obrigada por tudo. Amo vocês :*
Nadine, 8ªB

Todos da 8ªB
Esse ano foi muito bom passar com 
vocês sentirei saudades ano que 
vem. Beijos para todos. :D
Amanda R., 8ªB
Obrigado pelo ano maravilhoso e 
por todos os momentos, vou sentir 
falta de tudo! Amo vocês.
Paula, 8ªB

Arthur, João Henrique, Alencar, 
Ruan, 2ºB
Parceria longos anos. Valeu por 
tudo, mas ainda tem mais um ano.
Jorge, 2ºB

Amigas da 8ªB
Valeu por tudo! Que nossa ami-
zade nunca acabe! Adoro vocês.
Amanda, 8ªB

Letícia S., 8ªB
Eu vou sentir saudades de você, 
queria que ficasse aqui no CSA. 
Tudo de bom para você na nova 
escola. Te adoro, beijão!
Maria Eduarda, 8ªB

8ªA
O ano acabou! Obrigada por tudo 
gente, principalmente pelas ba-
gunças! Amo vocês!
Nicole, 8ªA
Valeu pelo ano maravilhoso que 
tivemos juntos. Abraços.
Quandt, 8ªA
Todos vocês são muito importan-
tes para mim, vou sentir falta da 
8ªA. Amo vocês.
Francine, 8ªA

Julia, Lola, Carol, Julia, Cyy, Hele-
na, Nadine, Gabriela, Cindy.
Amo vocês, não sei o que seria de 
mim sem vocês! Firilanco 4ever!
Manu, 8ªA

Postagem  de 
correspondências 

Fone: (47) 3026 6555

ACF Joinville    
   Centro

Fone: (47) 3026 6555

Glenda, 7ªA
Mesmo que a gente não vá estudar 
juntas ano que vem, em função da 
minha ida à Blumenau eu nunca 
vou te esquecer. Amizade eterna, 
te amo muito.
Bianca, 7ªA

Lara, Anelise, 2ºB
Feliz aniversário, amo vocês.
Dalila, 2ºB

Família, amigos do 2ºB
É chegado mais um fim de ano, 
que neste Natal a luz de Deus re-
nascerá em nossos corações. 2ºB, 
amo vocês, boas férias e até 2011.
Marcelo H., 2ºB

Caroline, 6ªA
Você é muito legal e dança muito. 
Parabéns e continue assim. Beijos 
da sua amiga da estima.
Gabriela, 7ªA

Camila, 6ªA
Eu te amo muito, muito mesmo! 
A gente se conheceu melhor esse 
ano! Mas vai continuar por muitos!
Isabella, 6ªA

7ªA
Haha a melhor sala!Amo vocês.(L)
C. Miranda, 7ªA
Amo vocês! Haha melhor sala! Te 
amo miga.
Victória, 7ªA

Renato, 7ªB
Pô Renato e aquele gol de letra! 
Joga muito!
José Vitor, 7ªB

Ana Carol e Letícia, 6ª
Mesmo não estando na mesma 
sala, amo demais vocês! Melhores 
festas haha
Ana Beatriz, 7ªB

CSA
Quando o ano começou eu pensei 
que eu não iria sobreviver... Mas 
agora esta terminando.
Vitor Hugo, 7ªB

Todas as minhas amigas, 6ªB
Joice, Bia, Jé, Ruiva e Deca, amo 
mt mt mt vocês. Esse ano muito 
especial e vocês não irão se livrar 
fácil de mim.
Nathaly F., 6ªB

Terceiraço
Amo vocês, boa sorte a vida de 
cada um... Jamais vou esquecer 
tudo o que vocês representaram 
para mim!
Iara, 3ãoA

3ão

Foi muito bom passar com vocês 
esse último ano, cheio de dificul-
dades e vitórias. Desejo a todos 
sucesso na vida.
Priscila B., 3ãoB

Profª Sandra
Foi muito bom passar esses dois 
anos com você!
Amanda, 6ªB

6ªB
O ano junto com vocês foi mara-
vilhoso. Eu amo todos, muito. Vou 
sentir saudades.
Kalianny, 6ªB

Jogos cooperativos

Preço x qualidade
Os alunos do 1ºB, com o objetivo de incen-

tivar a economia doméstica e o consumo cons-
ciente, apresentaram um estudo comparativo 
entre o custo x benfício de diversos produtos. Na 
pesquisa constataram que alguns dos produtos 
de marcas de renome, apesar de terem preços 
elevados em comparação a similares de marcas 
desconhecidas, apresentam resultado semelhan-
te ao serem consumidos.

Roseli
Parabéns mãe pelo seu aniversá-
rio. Beijos de sua filha.
Sara, 6ªA

Rafaela, Gabriela, Ana, Carine, 
Joice, Julia R., Joice, 6ªA
Vocês são minhas melhores ami-

gas não vou esquecê-las nunca, 
amo vocês!
Ana Luiza, 6ªA

Augusto, 8ªA
Cara você é um amigão, as aulas 
já estão acabando. Fica com Deus.
Fernando, 5ªA

Todas as minhas amigas 5ªA
Vocês sempre serão as minhas 
amigas. Bjs
Thaís, 5ªA

Ana Gabriela e Thayná, 5ªA
Valeu meninas! Vocês são as 
minhas Best Friends Forever! 
Minhas fofuchas! 
Heloisa, 5ªA

Colégio e professores
Adoro todas as minhas professo-
ras e estudar aqui.
Luana Carolina, 5ªA

Família
Agradeço a Deus pelos pais que 
tenho, me ajudam e apóiam quan-
do preciso.
Guilherme, 4ªC

Vitória, 5ªD
Oito anos com você e para sempre, 
te amo muito, você significa uma 
irmã pra mim.
Luana, 5ªB

Profª Marília
Obrigado pela nota 8,0 no caderno.
Paulo, 5ªB
Você é uma professora muito legal.
Helton, 5ªB
Você é a melhor professora do 
mundo. Beijão.
Erich, 5ªB
Eu sempre vou me lembrar da 
senhora, uma professora que ao 
ensinar parece que a gente entra 
na história.
Roberto, 6ªB

Profª Berenice
Obrigado por me dar carinho, 
amor, atenção e principalmente 
educação, te amo!
Julia, 5ªB

Pais
Que neste Natal, Jesus Cristo 
possa abençoar vocês. Feliz Natal.
Yane, 5ªB

Mãe
Eu te amo muito e você é muito 
amorosa. Te adoro.
Laise, 5ªC

Amanda, 3ºA
Sis, vou sentir sua falta quando 
chegar no colégio ano que vem 
e não te ver. Parabéns e sucesso 
para ti. Qualquer coisa me chama.
Cyntia, 8ªA

Gabi, Manu, Cyntia, Cindy, Lola, Jú 
G., Helena, Nadine e Carol, 8ªA e B
O ano está acabando e muitas vão 
seguir caminhos diferentes, mas 
o meu amor por vocês continua.
Julinha, 8ªA

1ºA
Obrigada por tudo que fizeram 
por mim esse ano. Amo  a todos.
Gabriela F., 1ºA

O processo de produção 
do soro antiofídico, utiliza-
dos para tratar intoxicações 
provocadas por veneno de 
animais peçonhentos e das 
vacinas e a sua importância 
para o ser humano foram 
temas de equipes da 7ªB. 

Outras equipes, da mes-
ma turma, apresentaram os 
benecífios e riscos do uso 
de antiinflamatórios e de 
antibióticos. 

O conjunto, prática de es-
portes, alimentação saudável 
e dormir bem, foi nomeado 
o Triatlo da vida por uma 
equipe da 7ªB.

Saúde e vida

Com o objetivo de integrar e descontrair, 
os alunos do Terceirão A e B fizeram jogos 
cooperativos durante a feira. A dança da 
cadeira, contação de histórias e pega balão 
foram algumas das brincadeiras.  

As diversas equipes das 7ªs séries abordaram temas 
voltados para à saúde visando à qualidade de vida. As 
equipes apresentaram sugestões visando ao controle 
e monitoramento de doenças crônicas e ao bem estar 
físico e mental. 

Entre as sguestões, dicas sobre a utilização adequada 
de soro antiofídico, antiinflamatórios e antibióticos, de 
hábitos saudáveis como dormir bem, praticar esportes, 
alimentação saudável, postura adequada e cuidados 
com a pele, além de alerta sobre o uso dos transgêni-
cos e produtos cultivados com agrotóxicos.

Cuidados 
com a saúde

As diversas equipes da 7ªA, 
preocuparam-se em refletir e 
repassar conhecimentos sobre os 
cuidados com a alimentação para 
a saúde. 

A quantidade de agrotóxicos 
nos alimentos, o uso de diferen-
tes tipos de adubos, alimentos 
transgênicos, o café como uma 
das bebidas mais apreciadas no 
mundo, as principais áreas pro-
dutoras de alimentos no Brasil, os 
nutrientes contidos nos alimentos 
e os alimentos importantes para a 
vida completaram as informações 
repassadas durante a feira.  

 

Hábitos saudáveis 
A importância de uma boa noite de sono, 

da prática de esportes, os cuidados com a 
pele, a alimentação saudável e a postura 
correta durante as atividades do dia-a-dia 
foram temas de equipes da 7ªC. 

 

Dicas: 
A falta de sono causa
aImunidade baixa
aDores
aDéficit de atenção
aFibromialgia

Cuidados com a pele
aDormir 8h por dia
aUsar filtro solar
aUsar produtos adequados ao seu tipo 
de pele
aRetirar a maquiagem antes de dormir

Postura 
aExercícios de alonga-
mentos e postura correta 
evitam doenças da coluna, 
como lordose, escoliose ou 
cifose dorsal. 

Como tomar antibióticos: 
aTomar somente por prescrição médica
aJamais ingerir bebida alcoólica durante o tratamento
aTomar rigorosamente no horário e até o final do tratamento.

aProduz menos dióxido de car-
bono
aTodas as partes da cana 
podem ser utilizadas, inclusive 
o bagaço transformando-se em 
energia
aÉ uma energia brasileira
aÉ menos poluente do que a 
gasolina. 

(1ºA)

E o etanol? 
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Meus pais
Obrigado pelo esforço que fizeram 
por mim, vou retribuir!
Lauro, 5ªC
Vocês brigam comigo, mas eu sei 
que é por amor. Amo muito vocês.
Júla L., 4ªA

Profª Silvia
Amo muito você, gostaria que 
você fosse para sempre minha 
professora! Beijos.
Carolina L., 5ªC
Você é a melhor professora do 
mundo! Te amo muito, você é legal, 
engraçada, linda, carinhosa. 
Samantha, 5ªC
Sentiremos muitas saudades de 
você. Beijos. 
Obs.: amo suas aulas!
Ana Gabriela, 5ªA

Tais,Ana Clara,Thayna,Julia M,5ªA
Minhas melhores amigas no colégio, 
vocês são d+!! Beijos
Giuliana, 5ªA

Profª Luciane
Adoro você. Você é demais. Beijos
Laura, 4ªA

Maria Vitória, 4ªA
Mavi você é muito legal! Te adoro 
muito, minha melhor amiga!
Lyandra, 4ªB

Mamãe e papai
Vocês são os melhores pais do mun-
do. Amo vocês. Que Deus os ilumine.
Luiz, 4ªB

Rafael, 4ªB
Eu sei que você faz bastante gra-
cinha, mas vai ser sempre meu 
amigo.
Felipe, 4ªB

3ãoB
Obrigada por esse ano! Eu amo mui-
to vocês. Vão morar para sempre no 
meu coração!
Uli, 3aoB
Obrigada por tudo! Foi tudo lindo e 
maravilhoso (ta, quase tudo) agora 
é nós abalando no vestibular.
Daniele, 3ãoB

3ãoA
Amo muito vocês, obrigada por tudo 
e boa facul galera.
Luiza D. 3ãoA

6ªC
Adorei esse ano! Conheci pessoas 
que nunca vou esquecer! Um bom 
2011!
Julia L., 6ªC

Júlia, Karen, Laísa, Pamela, Ma-
rina, Luiza, Matheus, Brayann e 
Amanda 8ªC

Meus lindinhos, vou sentir sauda-
des, vocês são muito especiais para 
mim, amo vocês!
Rebeca, 8ªC

Terceiraço
Quero agradecer por esse ano 
maravilhoso que passamos juntos, 
pela amizade linda que fizemos, 
passeios, viagens, conhecimentos 
compartilhados e pelo companhei-
rismo! Que possamos continuar 
esses laços de amizade por muitos 
anos! 
Beijinhos, amo vocês!
Luisa, 3ão

Milena, Laura, Bruna,Julia, 6ªC
Vocês são as melhores amigas do 
mundo! Obrigada por tudo.
Amanda, 6ªC

Júlia, Karen, Rebeca, Pamela, Mari-
na e Luiza, 8ªC
Amo muito vocês, Cada momento 
que passamos juntas nunca deve 
ser esquecido.
Laísa, 8ªC

8ªC
Obrigada por tudo gente! Espero 
que ano que vem nós estejamos 
juntos para falar sobre Potássio. 
Amo vocês.
Ana, 8ªC

Meninas da 8ªC
As aulas de química nunca foram 
tão interessantes, hahaha.
Thaysa, 8ªC

Os pequenos brincando com 
os instrumentos musicais.

A turma do Integral 2 explicou todos os cuidados necessários à 
gestante: das consultas médicas mensais à roupa adequada.

Cada aluno confecionou um 
prato, contendo a porção ideal 
de alimento na refeição.

A vida antes do nascimento

3ões 2010
Caros ex-alunos e amigos para 
sempre, sejam persistentes na 
realização dos seus ideais e `Keep 
in thouch`, abraço.
Prof. Fábio

Família e amigos
Família, amo vocês, Amigos, obriga-
da por me aturar.
Fernanda, 6ªC

Manu, Carol, Hellen, Cheila, Andri, 
Milena e Karina, 2ºA
Gosto muito de estar com vocês. 
Que nossa amizade se fortaleça 
sempre mais. Beijinhos.
Mônica N., 2ºA

Amigas, 8ªA, B e C
Vocês me dão força para continuar 
tentando vencer todos os obstá-
culos, dão alegrias para continuar 
sorrindo. Amo vocês!
Luiza D., 8ªC

Thaynara,Melissa,Maria Laura,6ªC
Amo vocês amigas. 
Pamela, 6ªC

G12, 2ºA
Amigas, vocês são muito importan-
tes para mim. Sentirei saudades 
nas férias. Ano que vem quero ver 
vocês passadas.
Kássia, 2ºA

Lara, 4ªA
Você é uma ótima amiga, adoro 
você. É a pessoa mais confiável 
do mundo!
Isadora, 4ªB

Na  Feira de Ciências da Educação Infantil e do 1º Ano do 
Ensino Fundamental, realizada no dia 15 de outubro, foram 
apresentados os diversos projetos desenvolvidos durante 
o ano letivo.  Os trabalhos permaneceram expostos por 
alguns dias, mas a explicação feita pelas crianças maiores foi 
somente no primeiro dia. 

Cores, formas, sons e movimentos

No mundo da imaginação

Plantas são alimentos e vida Um olhar artístico para o mundo

O aniversário do Sr. Alfabeto

A chave da boa saúde

Sempre que uma criança faz ani-
versário, toda a turma do Integral 
2, da professora Suzan K. Korb 
Becher vai até a capela do Colégio 
agradecer pela vida dela e dos seus 
pais, que lhe deram a vida. 

Em agosto, no aniversário do 
André Luiz Sell, que foi fertilizado 
em proveta, os alunos agradeceram 
também pela vida do médico, que 
auxiliou a mãe e o pai de André 
a realizar o sonho de ter um filho. 

O fato aguçou a curiosidade dos 
alunos sobre o nascimento das 
pessoas. As crianças queriam saber 
desde como é a semente na barriga 
da mamãe à forma como se alimen-
ta e se desenvolve. Perguntas feitas, 

Instrumentos musicais, trabalhos 
das crianças, plantas, alimentação, 
cuidados com a segurança, preser-
vação ambiental, cenários e per-

sonagens do imaginário infantil, o 
Sr. Alfabeto e a magia de gerar um 
ser humano foram reunidos numa 
grande exposição.

iniciou-se a busca pelas respostas. 
Para cada pergunta, os alunos 

formulavam suas hipóteses e, em se-
guida, para cada hipótese, buscaram 
uma resposta científica na biblioteca 
e em casa com a ajuda dos pais.  Uma 
entrevista com a professora Viviane 
Louise, que está grávida, completou 
os estudos.

Desenhos e trabalhos represen-
tando as hipóteses e as respostas 
científicas, bem como um conjunto 
de objetos e ações e a explicação dos 
alunos demonstravam aos visitantes 
as fases do desenvolvimento do bebê 
e os cuidados necessários à saúde da 
mamãe e do bebê, durante a gravidez 
e nos primeiros anos da vida.

Uma grande melhora na qualidade 
da alimentação das crianças do Inte-
gral 1 foi um dos resultados do proje-
to desenvolvido pela professora Laila 
Tomazoni, com o apoio dos pais. 

Pratos, mostrando a variedade de 
alimentos que devem fazer parte 
das refeições diárias, com destaque 
para os alimentos preferidos pelas 
crianças, mas saudáveis foram con-
feccionados pelos alunos.

A atividade fez parte do projeto 
Corpo e Saúde desenvolvido com 
o objetivo de incentivar as crianças 
a pelo menor experimentarem, os 
alimentos.  

“Os alimentos já eram oferecidos 
no almoço feito na cantina do Colé-
gio, mas eles não experimentavam. 
Agora, comem também legumes e 
verduras”, registra a professora.

Ao longo do ano, foram promovi-
das conversas, realizadas pesquisas 
sobre os diversos alimentos e o efeito 
nocivo do consumo em excesso de 
gorduras e doces, por exemplo.   

As professoras mostra-
ram que alguns alimentos 
podem ser escolhidos 
com base em sua cor. O 
diálogo constante com 
os pais é importante para 
que a atividade continue 
a ser praticada em casa, 
tornando-se um hábito 
familiar. 

A higiene também foi 
tema recorrente em sala 
de aula. Com contação 
de história e músicas 
“buscamos estimular a 
autonomia da criança, 
ao lavar as mãos, tomar 
banho e ir ao banhei-
ro. Na escola, sempre 
acompanhamos todos 
no momento de higie-
nização, porém ago-
ra eles já se sentem 
mais seguros em fazer 
sozinhos”, garante a 
Laila.

Uma horta plantada em garrafas plásticas constitui a 
coleção de plantas cultivadas pela Infantil 4. Enquanto 
aprenderam a cultivar, as crianças estudaram sobre os 
diferentes tipos de sementes.

A galeria de arte do Infantil 5 estava repleta de obras, 
desenhos e instalações com materiais alternativos, produzidos 
dentro do projeto “A beleza das artes aos olhos do presente”. 
Durante o projeto, as crianças conheceram artistas, visitaram 
museus e construíram as suas próprias obras de arte.

Em comemoração ao aniversário do Sr. Alfabeto, novo 
integrante das turmas dos 1ºs anos, cada turma fez uma 

festa e cada criança produziu com material reciclado, 
um brinquedo cujo nome deveria ter a mesma inicial 

do próprio nome. Os pais auxiliaram as crianças 
nessa construção.

O Tiago Freitas 
Tissei, do 1ºD 
construiu um triciclo 
para o Sr. Alfabeto.

Um castelo construído com caixas de leite, a tenda 
de sombras e personagens das histórias infantis conta-
das pelas professoras ao Infantil 3, trouxeram o mundo 
do faz de conta à feira. 

O projeto que utilizou a literatura Infantil como ins-
trumento, fez crianças soltar a imaginação e permitiu 
que os sonhos e as fantasias reforçassem os valores 
humanitários e contribuíssem para o desenvolvimento 
integral da criança. 

Enquanto construíram os fantoches, com material 
reciclado, desenvolvendo a coordenação motora e 
a consciência ambiental, os alunos eram levados a 
refletir sobre a na personalidade de cada personagem. No castelo construído pelo Infantil 3, os 

alunos maiores relembraram o mundo 
da fantasia e da literatura infantil.

O ambiente escolar, suas formas, cores e materiais e 
os movimentos do próprio corpo foram usados como 
meio para estimular os alunos do  Infantil 1 e 2 a refletir 
sobre  suas próprias necessidades visando à preservação 
da vida e do planeta.

No processo, com criatividade, imaginação, a ajuda 
dos pais e professores, latas se transformaram em 
tambores,  caixas em violões, garrafas em  chocalhos, 
mãos e pés pintados em peças de jogo de memória etc

Educação Infantil  registrou os conhecimentos adquiridos

Sofia Costa Silva, do Infantil 5A.
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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.

Respostas do desafio anterior:

Agradecimentos da Olicrisa

Resultados Olicrisa
A XXI Olicri-

sa 2010 foi rea-
lizada no mesmo 
sistema do ano 
passado. As equi-
pes laranja, azul e 
verde foram for-
madas por alunos 
de todas as séries, 
do 2º ano a 4ª sé-
rie de cada turno.

Aos patrocinadores das camisetas:
a2ºA – Aos pais da Beatriz M. de Castro, Joicane e Luiz, da Hsports. 
a2ºB –  Aos pais do Bruno Giacomeli, Patrícia e Clécio, da Expressiva 
Homem.  
a2ºC – Aos pais da Sara Boge,  Andréa S. e Gerson, por meio da Datura 
Jardinagem. 
          Aos pais da Vitória, Simone S. da Fonseca e Samir Migdady, por 
meio da Água Imperatriz.
a3ºA – Ao pai do aluno Gustavo F. Dias, Erivan, do Materiais de Cons-
trução Aracajú.
a3ºB – Ao pai da aluna Sílvia M. S. Rosa, Vilson da Engenharqui Projetos 
e Construção. 
          Aos pais da aluna Camila C. de Miranda Anderle, Vinícius e Michella, 
por meio da Odontopediatria e Ortodontia,
a4ºA – Ao pai do Matheus,  Inácio Venske, da Help. 
          Ao avô do aluno Henrique Marcel, Osny Cabral, da Plastimic.  
a4ºB – Ao pai do aluno Luís Gustavo, Gerson L. Walber, da Água Pura. 
          Aos pais da Maitê Boge, Andréa e Gerson, da Datura Jardinagem.
         Ao pai do Igor Regis Moreira, Jefferson, da Metasul. 
        Aos pais do Luiz Octávio C. Pinheiro, Indianara Cardoso e Roger 
Diniz Martins, do Roger Diniz Despachante.
         À tia da aluna Maria Júlia Santos Guimbala, Alessandra de Paula 
santos, da Tecnotintas.
a4ªA – Ao pai da aluna Laura Cordeiro Pasqualotto, Jonis, da Techcontrol 
Engenharia Mecânica.
a4ªC – Aos pais da Beatriz de Bem, Andréa e Marcelo, do Banco Bradesco.
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3º ano A 
Masculino
1º – Equipe Verde
2º – Equipe Azul
3º – Equipe Laranja

Feminino
1º – Equipe Azul
2º – Equipe Laranja
3º – Equipe Verde V
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4ª série C
Masculino
1º – Equipe Laranja
2º – Equipe Verde
3º – Equipe Azul
 
Feminino
1º – Equipe Azul
2º – Equipe Laranja
3º – Equipe Verde

Durante as aulas de historia, no 
mês de outubro, os alunos das 6as A 
e B, estudaram os diversos aspectos 
da escravidão no Brasil colonial. 

Como e por que os negros foram 
trazidos ao pais, quais eram as for-
mas de trabalho 
escravo, trafico 
negreiro, entre 
outros temas fo-
ram abordados 
sempre  sob  a 
coordenação da 
professora Marília G. de Barba.

Muitos se surpreenderam ao 
estudar sobre a revolta dos escra-
vos contra os seus “senhores”, e a 
fuga para os quilombos e até que 
matavam seus “donos”.

Os alunos analisaram diversos 
textos de auxilio, a apostila e li-
vros da biblioteca e debateram o 
tema em sala de aula. Analisaram 
ainda a questão das cotas de vagas 
na universidade e através de uma 
dissertação se posicionaram contra 

Os escravos no 
Brasil Colonial

ou a favor.
Para fechar o estudo, elaboraram 

poesias. Entre os principais temas 
estavam a busca pela liberdade e 
a crueldade com que os escravos 
eram tratados.

 “O governo criou as cotas para negros nas universidades, 
para que eles melhorassem as suas condições e ‘subir’ de 
vida, pois eles ainda hoje sofrem com a discriminação. Por 
isso, eu acho que não é um ato racista, pois os governantes 
estão pensando também nos negros”. Rafaela D. Trentin, 6ªA
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Livro: O Castelo de vidro
Autora: Jeannette Walls

É um livro que li e gos-
tei muito, dei risada, cho-
rei, fiquei revoltada, tive 
compaixão e tantos outros 
sentimentos. Mais impres-
sionante é a superação das 
adversidades de Jeanette 
(famosa jornalista america-
na) e seus irmãos, superan-

do a excentricidade, 
negligência e a falta 
de dinheiro de seus 
pais. É uma narrativa 
emocionante sobre o 
amor incondicional 
de uma família que, 
apesar de seus de-
feitos, deixou para 
Jeannette Walls uma 
rica herança.

Livro: Milla e Sugar – 
Bruxa mais Fada

Autor: Prunella Bat
Magia até demais! Festas 

e feitiços! Tudo de bom! 
Achei esse livro muito legal, 
pois mostra a amizade que 
Milla e Sugar fizeram e o 
trabalho em equipe das 
duas. Você se transporta 
ao longo da história 
para as cenas e se diver-
te muito!

Indicação de Júlia 
Demarchi Maciel, 4ªA

Livro: É preciso lutar
Autor: Márcia Kupstas

O livro fala sobre as 
dificuldades da vida. Tudo 
começa com a prefeitura, 
que queria cortar uma 
árvore sem a menor jus-
tificativa. 

Qual o motivo de cor-
tar a Tipuana, dona da 

rua? Quem é Kanassa, 
Eliza, Cézar, Plínio, 
Gregorio e Juanita? Isso 
só lendo para descobrir. 
Achei o livro ótimo, 
cheio de mutirões, pro-
testos, suspense e até ro-
mantismo, indescritível e 
imperdível!

Indicação de Monise 
V. Corrêa, 5ªD

Livro: O nó do afeto
Autor: Eloi Zanetti

É válido que nos 
preocupemos com nos-
sos filhos, mas é impor-
tante que eles saibam e 
sintam isso. Para que 
haja a comunicação, 
é preciso que os filhos 
"ouçam" a linguagem 
do nosso coração.

Indicação de profª 
Elisabete de O. Car-
valho.

Livro: O vendedor 
de sonhos

Autor: Augusto Cury

O livro nos convida a 
uma reflexão e a uma via-
gem ao nosso interior. Neste 
mundo onde o ter se opõe 
ao ser, como lidar com a 
imagem que somos e a que 
pretendemos ser diante de 
tantos conflitos existentes 
em nossa sociedade? Mui-
tas vezes esquecemos do que é mais 

importante em cada 
um de nós. Valores e 
moralidade são postos 
à prova. É uma opor-
tunidade de repensar 
nossas atitudes, nunca 
desistindo de nossos 
sonhos, apesar dos obs-
táculos que surgem em 
nosso caminho, pois 
somos capazes de tudo, 
basta correr atrás.

Indicação de profª 
Luciane Manske.

Livro: A Semente da 
Vitória 

Autor: Nuno Cobra Ri-
beiro

É um livro indicado para 
todos aqueles que querem 
reconquistar a qualidade de 
vida, a satisfação consigo 
mesmos. Numa sociedade 
que massacra o indivíduo, 
Nuno Cobra mostra que 

é possível um apri-
moramento mental e 
emocional a partir do 
aprimoramento físico, 
ampliando as possibi-
lidades de realização 
do ser humano. São 
dicas simples, “se-
mentes” que levam ao 
sucesso.

Indicação de profª 
Rosana E. H. Tondo.

Alunos do 2ªC
Amo todos vocês e desejo muito 
sucesso em 2010. Já estou ficando 
com saudades.
Profª Sirlei

Terceiraço
A arte de ser louco é jamais cometer a 
loucura de ser um sujeito normal (R.S.). 
Entramos forçados, ficamos pirados, 
saímos formados.
Gustavo GG

3ãoB
Amigos lindos agradeço por cada 
momento que passamos juntos, amo 
vocês e vou amar pra sempre.
Talyta D., 3ãoB

Profª Cidoca
Cida, cadê o nosso churrasco? Quere-
mos picanha, hein?
1ºA

Gabi e Gú B., 1ºA
Obrigada por estarem sempre comigo!
Nathália, 1ºA

1ºA, Professores e Fábio
Quero agradecer por todos os momen-
tos bons e ruins que passei nesses 
últimos cinco anos ao lado de vocês. 
Irei sentir muita falta, de verdade.
Bruna T., 1ºA

3ão

Vocês foram os meus melhores ami-
gos. Amo muito todos vocês. Beijão.
Maiara, 3ãoB

Ficaram muitas lembranças boas! 
Sentirei saudades. Sucesso para todos!
Jéssica S., 3ãoB
Vocês marcaram a minha vida e de-
sejo a vocês tudo de bom. Saudades. 
Abração.
José C., 3ãoB
Nunca vou me esquecer da nossa sala. 
Adoro todos vocês. Beijos
Maiara, 3ãoB

José, 3ãoB
Valeu pelas tuas risadas e brincadei-
ras, por ter sido meu melhor amigo.
Rafael, 3ãoB

Mãe e Pai
Mãe, amo muito você desde que 
nasci. Pai, eu te amo do fundo do 
meu coração.
Yasmin, 3ºB

Escravidão
A escravidão doeu
Muita gente sofreu

O povo negro chorou
Quando a escravidão chegou
Dentro do porão do negreiro

Todo sujo e pequeno
Mas se engana quem pensa

Que o negro era sereno
Juntos rebeliões formaram

E seus donos mataram
De tanto trabalhar
Morreram sem piar

Quando a escravidão acabou
A senzala silenciou

E o negro se libertou
E voltou a sonhar

Ana Luiza Ramos Belli, 6ªB

Lazer 
& Cia
Cruzadas
natalinas

Respostas 
na próxima 

edição

Todas as palavras contêm as 
letras N, O, E, L. A partir das 
dicas, complete-as. Vamos ver se 
Papai Noel vai ajudá-lo! 

Se você acertar 7, seu desempe-
nho é bom. Se acer-
tar 9 é excelente. Já 
10, é brilhante.

Famosa canção natalina.
N O I T E  F E L I Z

Que se opõe aos interesses, às 
normas ou aos usos do comércio.
_ N _ _ _ O _ E _ _ _ _ L

Ave silvestre que origem européia 
criada em cativeiro no Brasil.
_ _ N _ _ _ O-_ E L _ _ 

Trama narrada em capítulos.
N O _ E L _  
 
Desesperado, sem consolo.
_ N _ O _ _ _ _ _ _ E L 

Que não se pode resolver.
_ N _ O _ _ _ E L  

Extraordinário, excepcional.
_ _ N O _ E _ _ L  

Adepto da liberdade de mercado e 
da restrição à intervenção estatal 
na economia
N _ O _ _ _ E _ _ L 
 
Que proporciona bem –estar.
_ _ N _ O _ _ _ _ E L 
 
Que atravessa um continente de 
um extremo a outro.
_ _ _ N _ _ O _ _ _ _ E _ _ _ L  
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O Recanto Nazaré é o laboratório de ciência 
natural do Colégio. Localizado na área rural, 
em meio à Mata Atlântica, o local tem infraes-
trutura para receber alunos e professores para 
aulas de campo ou para encontros de formação 
e convivência grupal.  

Durante todo o ano letivo, o espaço é utiliza-
do, seguindo a um cronograma estabelecido no 
projeto ecopedagógico, de modo a contemplar 
todas as turmas. 

Aulas de campo, encontros de formação, de 
vivência em grupo, integração, lazer e recrea-
ção são algumas das atividades desenvolvidas 
no Recanto Nazaré.

A aprendizagem torna-se ainda mais significativa 
e prazerosa para alunos e professores. 


