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Com o acréscimo de 14,55% de alunos no 
ensino médio, houve instalação de mais equipa-
mentos multimídia e troca de mobília nas salas 
destas turmas. O mesmo aconteceu com as salas 
de aula do ensino fundamental. 

Na quadra de esportes, uma manta asfáltica 
sobre a cobertura eliminou goteiras devido a 
infiltração de água da chuva.

Mais alunos, estrutura 
melhor e bom acolhimento
Mais alunos, estrutura 

melhor e bom acolhimento

Sala de música foi transferida

Pequenos ganham espaço especial na biblioteca.

Nova sala e banheiro adaptado para o turno integral.

Entre as melho-
rias, a ampliação 
da biblioteca com 
criação de um es-
paço direcionado 
aos pequenos da 
educação infantil e 
séries iniciais. 

Para  a tender 
melhor ao turno 
integral, foram re-
formadas salas de 
aula e banheiros do 
andar térreo.

Além do redimensio-
namento de espaços da 
sala dos professores, da 
coordenação do ensino 
fundamental e da meca-
nografia para ampliar a 
biblioteca, a sala de mú-
sica foi transferida para o 
segundo andar. 

Investimentos constantes em infraestrutura, em inova-
ções e tecnologias, no aperfeiçoamento dos professores, 
bem como o compromisso com o sucesso e a felicidade do 
aluno são algumas das razões para o aumento na procura 
por vagas no Colégio Santos Anjos, na opinião da gestora 
Adelina Dalmônico. 

O aumento de 12,63 % no número total 
de matrículas para este ano de 2011 levou 
a direção do Colégio a promover algumas 
alterações na estrutura física.
Os 1350 alunos foram recebidos em 
fevereiro em uma escola ainda mais 
acolhedora e com espaços adequados, 
motivadores da aprendizagem. 

O aumento de 12,63 % no número total 
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alterações na estrutura física.
Os 1350 alunos foram recebidos em 
fevereiro em uma escola ainda mais 
acolhedora e com espaços adequados, 
motivadores da aprendizagem. 
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João Henrique Schmidt, 
da 5ªC, venceu a primeira 
etapa, realizada no termi-
nal Itaum, do concurso 
Desembarque seu Talento, 
promovido pela RBS TV 
de Joinville.   

“Eu nunca tinha tocado 
para tanta gente desconhe-
cida de uma só vez. Fiquei 
um pouco nervoso, mas 
deu tudo certo”, afirma. 

Os demais finalistas se-
rão conhecidos nas etapas 
a serem realizadas nos ter-
minais do Iririú, Floresta e 
Vila Nova. 

Cada fase revelará dois 
vencedores. A final, com 
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Colégio dos Santos Anjos

FEVEREIRO 
1 e 2 - Reunião dos coordenadores
3 e 4 - Reunião geral dos professores
       Diretrizes e Projetos Interdisciplinares
       Campanha da Fraternidade
       Palestra com o Dom Bosco
7 -   Educação Reflexiva
8 -   Encontro do SINEPE - Florianópolis
9 -   Seminário Pedagógico da SDP em Florianópolis
10 - Reunião de pais da Educação Infantil e 1º ano
       Encaminhamento dos Planos de Aprendizagem
11 - Reunião de pais do 2º ao 5º ano do EF e 5ªs séries.
       Preparação dos ambientes para receber os alunos.
14 - Início das aulas
23 - Programa de Desenvolvimento Gerencial em          
       Florianópolis

MARÇO 
1 -  Reunião Pedagógica
2 -  Seminário para colaboradores em Florianópolis
6, 26, 28 e 29 -  Aula passeio dos 2ºs e 4ºs anos ao                                             
     Museu de Imigração e colonização de Joinville
7 -  Recesso Escolar
8 -  Carnaval 
9 -  Aniversário de Joinville / Cinzas
15 e 29 - Projeto Pense Primeiro-Terceirão
16 - Curso Gestão de Alto Desempenho em Florianópolis
23 e 24 - Reunião de Pais de 6ª a 8ª (Mat. e Vesp.) 
29, 31 e 14/4 - Visita dos 2os Anos ao Jornal AN, RBS TV  
     e Rádio Atlântida
31 - Prova de 2ª chamada
      Reunião dos professores de Língua Portuguesa
      
ABRIL 
1 a 10 - Feira do Livro de Joinville
5 -   Projeto Pense Primeiro - Terceirão
       Reunião Pedagógica 
6 -   Reunião de pais do 1º e 2ºAnos-EM
19 - Palestra de Orientação Profissional para o 2º e 3º  
       ano do EM com o médico Mariolivo Mognol
20 - Celebração de Páscoa do Colégio
21 - Dia de Tiradentes
22 - Paixão de Cristo
24 - Páscoa
23 - Dia Internacional do Livro
28 - Prova de 2ª chamada/Dia da Educação
29 - Palestra de Orientação Profissional para o 2º e 3º  
       ano do EM com o publicitário Silvio Melatti
30 - Comemoração do Dia das Mães do 2º ao 5º ano.
 
MAIO 
1 -   Dia do trabalhador
3 -   Reunião Pedagógica
4 -   Palestra de Orientação Profissional para o 2º e 3º  
       ano do EM com o advogado Augusto B Hackbarth 
      Palestra Educação para o Trânsito com as 8ªs -   
      Rádio Jovem Pan nas escolas 3 a 6 - Homenagem às  
      mães da EI
8 -   Dia das Mães
11 - Aula passeio dos 5ºs a São Francisco do Sul
12 - Prova de 2ª chamada
      Proposta do EM para a 8ª série  com o Ms. Paulo  
      Carvalho do Dom Bosco
      Orientação ao Terceirão sobre Vestibular e Portal  
      Dom Bosco, com o Ms. Paulo Carvalho
16 a 20 - Reavaliações
21 - Jornada Pedagógica do Dom Bosco - Camboriú
23 - Início do 2º Trimestre
24 - Conselho de Classe do 2º ao 5º ano
25 - Conselho de Classe de 5ª a 8ª série
26 - Conselho de Classe do Ensino Médio
       Palestra de Orientação Profissional para o 2º e 3º  
       ano do EM com o engenheiro Cleiton Vaz
27 - Visita das 6ªs séries a Serra do Mar (Curitiba,   
      Paranaguá e Morretes)
30 - Entrega dos boletins - 2º ao 5º ano
31 - Entrega dos boletins - 6º ano ao EM

JUNHO 
04 - Vestibular simulado-Ensino Médio
07 - Reunião Pedagógica
08 - Entrega dos boletins do 1ºAno do EF
10 e 11- Retiro - colaboradores da SDP
15 e 16 -Curso Formação de Liderança Eficaz em   
      Florianópolis
16 - Viagem de estudos da 5ª série
18 - Festa Junina
23 - Corpus Christi
24 - Recesso escolar
30 - Prova de 2ª chamada

Iniciamos o ano escolar com o compromisso de fazer o 
melhor para tornar inesquecíveis as experiências mara-
vilhosas na aventura de aprender para a vida e de fazer 
com que nossos alunos se sintam, cada dia, mais felizes no 
privilegiado espaço do Colégio dos Santos Anjos.

Todos devem ter notado a alegria imensa dos educandos, 
a começar pelos pequeninos da Educação Infantil e 1º ano 
que, com seu encanto e espontaneidade, próprios desta fase 
tão preciosa da vida, participam de situações lúdicas e fa-
voráveis à socialização e às descobertas de aprendizagem.

As crianças e adolescentes do Ensino Fundamental, enga-
jados em atividades especiais  para entender como funciona 
o mundo, estão empolgadas  com suas descobertas e não 
se cansam de partilhar com os colegas o que aprendem.

Já os jovens da 8ª série e Ensino Médio, além de se 
prepararem para os desafios da vida como o vestibular e 
profissão, fundamentam suas práticas em atividades grupais 
e solidárias, oportunidades ímpares para o desenvolvimento 
de suas habilidades e talentos, num projeto de vida cons-
truído, passo a passo, com a participação incontestável de 
mestres e pais dedicados.

Estamos empenhados em ajudar cada criança a desenvol-
ver seu verdadeiro potencial, a inspirar nossos adolescentes 
e jovens a descobrir a paixão por aprender, a investir co-
tidianamente no desenvolvimento humano dos educandos, 
como sagrado dever de todos nós, educadores.

Neste ano, em que a Campanha da Fraternidade nos con-
voca para o cuidado com o nosso planeta, estamos desenvol-
vendo ações permanentes de conscientização, mobilização 
da nossa comunidade para evitar o desperdício e o consumo 
exacerbado em defesa do planeta, nossa casa, nosso jardim. 
Estamos felizes com o comportamento dos alunos porque 

Aprender com alegria!
percebemos que, a cada dia, estão demonstrando que têm 
respeito e cuidado com o meio ambiente, no pátio, nas salas 
e em outros espaços do colégio.

Nessa direção, caminhamos emocionados com o resultado 
das atividades desenvolvidas no primeiro trimestre. Com a 
Educação Infantil, aprendemos a repartir o pão nosso no 
interior de nossos lares, enquanto nos preparávamos para 
a grande festa da Páscoa, ao mesmo tempo em que nos co-
movemos com a ação solidária dos jovens do Ensino Médio, 
levando alegria, palavras de carinho e afeto aos amigos do 
Lar Betânia. Gestos que tornam perenes em nossos corações 
a grande alegria de se dar, de acolher o outro e ser acolhido.

Para nós, educar é construir um caminho seguro para 
a vida, aliando compromisso, competência e alegria para 
aprender, numa prática pedagógica alicerçada em princí-
pios sólidos que garantam um aprendizado consistente e 
prático para a formação humana e cidadã.

A primeira edição do Jornal Santos Anjos de 2011 
registra diversos projetos interessantes que estão sendo 
desenvolvidos para enriquecer o currículo escolar e tornar 
significativa toda a aprendizagem.

Assim, selecionamos e publicamos para nossos leitores, 
especialmente pais e alunos, fotos, depoimentos, desenhos, 
textos, assuntos abordados em diversas disciplinas, visitas, 
eventos, viagens e atividades  vivenciadas.

Nosso convite é para que todos, ao lerem as páginas,  
assuntos abordados, percebam o quanto nossa escola 
é dinâmica e alegre no seu fazer cotidiano, inspirando 
confiança e constância nas relações estabelecidas, num 
clima institucional harmonioso de cortesia, bem querer e 
qualidade de serviços.

Adelina Dalmônico

aAos guardas de 
trânsito da CONURB 
que acompanharam 
nossos alunos dos 2ºs 
anos e 4ºs anos, ao 
Museu de Imigração e 
Colonização de Join-
ville. 

aAo médico Ma-
riolivo Mognol, advo-
gado Augusto B. Ha-
ckbarth, engenheiro 
Cleiton Vaz e ao publicitário Silvio Melatti 
que minsitraram palestra, aos estudantes 
dos 2os e 3os anos do Ensino Médio, sobre 
suas profissões,  mercado de trabalho, a 

AgradecimentosAgradecimentos

Mudar data do Jornal para 
Janeiro a Maio 2011

importância da profissão para a sociedade, 
duração do curso na universidade, entre 
outros aspectos da atividade profissional 
que desempenham. 

João revela seu 
talento para a música

os oito talentos classificados 
nas fases anteriores, será no 
dia 11 de junho, no termi-
nal central, na praça Dario 
Salles. 
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Minhas amigas, 6ªA
Meninas, gostaria de agradecer 
por todo apoio que vocês estão me 
dando. Adoro vocês. Bjus.
Thaís, 6ªA

Giuliana, Ana Clara, Ana Gabriella, 
Thaís, 6ªA
Amigas, eu amo muito vocês, nos 
rimos muito juntas e sempre esta-
mos alegres todos os dias! Valeu!
Heloisa, 6ªA

Profº Sandra
Suas aulas são as mais legais!
Líliam, 6ªA

João Pedro, 2ºB EF
Eu gosto muito de você.
Bruno, 2ºB EF

Camila, 2ºB EF
Você é muito legal e gentil.
Júlia, 2ºB EF

Gabriel, 2ºB EF
Eu gosto muito de você.
João Pedro, 2ºB EF

Amigas, 8ªC
Vocês são essenciais na minha vida. 
Obrigada por tudo. Adoro vocês.
Jaqueline, 8ªC

Giovana, Luana e Raquel, 8ªC
Pessoinhas, só quero dizer mais 
uma vez que amo muito vocês e mi-
nhas tardes certamente não seriam 
as mesmas sem vocês. Love you.
Ana Paula, 8ªC

Isabela, 2ºD EF
Querida, você quer ir na minha 
casa?
Maria Eduarda, 2ºD EF

Eduarda, 2ºD EF
Quer dormir lá em casa? Nós fare-
mos uma bagunça!
Isabela, 2ºD EF
Você quer ir na minha casa?
Gabriela, 2ºD EF

Família
Gosto muito de vocês.
Gabriela, 3ºB EF

Família
Amo vocês, principalmente a minha 
mãe, pai, irmão e Tata. 
Rafaela, 2ºD EF

Profª Berenice, 3ºA EF
Acho você muito legal. Adoro as 
suas histórias. Tchau.
Maria Eduarda P., 3ºA EF

Luis, Nikolas, Raphael, Aurélio, 
2ºB e 3ão

Outro abraço para vocês, campeões!
Loco Abreu

Vinícius P., 7ªC
Eu te adoro. A gente briga um pouco 
mas eu te adoro. Beijos da mana.
Amanda P., 4ºA

Lúcia de Pieni, 6ªD
Você ta me ajudando um monte. 
Muito obrigada!
Júlia F., 6ªD

Gabrielle, 2ºB EF
Eu gosto muito de você. É a minha 
melhor amiga. Beijo.
Beatriz, 2ºB EF

Júlia A, Julia B e Sara, 7ªA
Que todas vocês tenham um dia 
abençoado. Beijos.
Mariel, 8ªB

Amabile e Carolina, 8ªB
Sério, vocês são muito importantes 
para mim. Não sei o que eu faria 
sem vocês! Obrigada por tudo.
Ana Beatriz, 8ªB

Alexia, Michelli, Camila, Larissa, 
Bruna, Gabriela e Fernanda, 8ªB
Amiguinhas, amo muito vocês. Estão 
no meu coração. Beijos.
Mariana, 8ªB

Brienda, 4ºA 
Você é uma ótima amiga, eu gosto 
muito de você. Você é legal e 
amigável.
Isadora, 4ºA

Tarso, 7ªA
Você é o irmão mais legal que eu já 
tive, te desejo muita sorte.
Thomas, 4ºA

Santos Anjos é TOP 
O Colégio dos Santos 

Anjos é Top de Marcas 
2011, na categoria Escolas 
Particulares de Joinville. 

A pesquisa foi realizada 
pela Agência Sul de Pesqui-
sa e Estatística – ASSULPE, 
entre os dias 24 de janeiro 
e 3 de fevereiro deste ano, 
com consumidores e comer-
ciantes da cidade. 

O prêmio avalia o grau de 
popularidade e prestígio da 
marca, identificando aquelas 
que estão mais fixadas na men-
te dos consumidores. A entrega 
do Troféu e do certificado 
aconteceu no dia 1º de abril. 

Viagens - ESTUDOS - passeios

Durante as visitas ao Museu de 
Imigração e Colonização de Join-
ville, realizadas entre março, abril 
e maio, os alunos dos 2os e 4os anos 
descobriram um pouco mais da 
rotina dos primeiros joinvilenses. 

Após a visita e de se surpre-
ender com a diferença na rotina 
diária devido a pouca tecnologia da 
época, os estudantes traçaram um 
paralelo entre o modo dos imigran-

Os alunos dos 5os anos conhe-
ceram um pouco mais da histórica 
São Francisco do Sul, no dia 11 
de maio. 

Durante a visita aos pontos 
históricos e turísticos, conheceram 
objetos e construções e observaram 
a textura das paredes construídas 

Quanta história tem no museu...Quanta história tem no museu...
Beatriz W. Gomes, 2º B desenhou um leiteiro, 
entregando o produto na porta das casas

“... Também vimos que antigamente não existia 
mercado. As pessoas tinham que plantar, criar animais 
para ter comida. Não existia rádio nem TV. Daí a 
música era bastante popular. Tinha instrumentos 
musicais em vários lugares da casa.” Isadora Mariah 
Eberhardt Franco, 4º A

Mais de 500 anos de história 
em São Francisco do Sul
Mais de 500 anos de história 
em São Francisco do Sul

com óleo de baleia e conchas. 
No Museu do Mar, assistiram 

à dramatização da atriz Rosane 
Bonaparte da lenda da primeira 
canoa e do boto cor de rosa.

Os alunos do 5ºA aprenderam 
também a origem da expressão 
“feito nas coxas”. 

Na visita à Petrobrás, conhece-
ram o processo de transformação 
do petróleo em gasolina e óleo 
combustível na plataforma de 
Araucária. Ainda na empresa 
conheceram o projeto Cinturão 
Verde, a horta comunitária e a 
biblioteca.

Os alunos dos 2os anos do ensino médio 
visitaram,  em março e abril, à RBS TV, o 
jornal A Notícia e a rádio Atlântida FM. 
Com o objetivo de conhecer a estrutura de 
grandes centros de reprodução de notícias 
e o processo de produção dos jornais, os 
estudantes visitaram os estúdios, conversa-
ram com os jornalistas, câmeras, editores, 
perguntaram sobre os tipos de papel e tintas 
utilizados na produção dos jornais. 

As visitas foram uma das atividades do 
processo da confecção de jornais a partir 
da leitura de livros de Machado de Assis 
e Aluísio de Azevedo, 
nas aulas de literatura da 
professora Rosanea L. M. 
Ferreira. 

Em grupos, os alunos 
produziram diversos tipos 
de textos jornalísticos, e 
em seguida diagramaram, 
confeccionando um jornal.

Visita ao meios de comunicaçãoVisita ao meios de comunicação

Igor, 4ºA
Obrigado por emprestar os livros 
para mim. Abraços amigão.
Gustavo, 4ºA

Bruna, 2ºA
Obrigada, você ficou todos os 
tempos comigo, principalmente nos 
momentos ruins. 
Gabrielle, 4ºA ou (3ªA??)

Mamãe
Amo você meu anjo de mãe.
Natalia, 3ºB EF

Eduardo, 3ºC EF
Você é meu amigo do peito.
Pedro Luiz, 3ºC EF

3ºB EF
Desejo a vocês muitas felicidades. 
Abraço.
Maria Fernanda, 3ºB EF

Profª Simone
É uma professora muito esperta, bo-
nita, carinhosa... Eu amo muito ela.
Heloisa, 3ºB EF

Família
Família é muito legal, bonita, es-
perta. Nós somos a melhor família.
Yuri, 3ºB EF

Meninas (FEFA), 1ºA
Lindas, vocês são D+ XD hahaha
Heloisa, 1ºA

Maria Laura, 8ªB
Te conheço há pouco tempo, mas já 
te considero. Te adoro.
Gabriele C., 8ªB

Artur A., 4ºB
Gosto muito de você. Um grande 
abraço.
Caio P., 4ºB

Ana Paulla, 2ºB
Vamos sempre brincar juntas?
Ana Luiza, 2ºB

Maria S., 8ªC
Te amo muito.
Jennifer, 8ªC

Ana Luiza, 2ºB EF
Eu quero sentar sempre do seu lado.
Ana Paula, 2ºB EF

Educação infantil é destaque
A educação infantil do CSA recebeu certifi-

cado de DESTAQUE empresarial e profissional 
2010, na pesquisa Podhium  de opinião públi-

ca. O certificado 
e troféu entregues 
no dia 24 de ja-
neiro de 2011 pre-
miou o trabalho 
diferenciado e sé-
rio desenvolvido 
pela equipe de 
profissionais que 
atua na educação 
infantil. 

tes e dos munícipes da 
atualidade.   

A cultura, costu-
mes, modo de vida, 
dificuldades para su-
prir as necessidades 
básicas de higiene e 
alimentação foram al-
guns dos pontos que 
atraíram a atenção dos 
estudantes. 

Como viviam nossos 
avós e seus bisavós

Depois da visita, cada aluno fez 
o registro em forma de desenhos, 
frases ou textos no caso do  4º 
ano.  Além dos hábitos, os 2os anos 
estudaram os tipos de moradia, e 
uma das atrações do Museu, para 
eles, foi conhecer em detalhes uma 
casa no estilo enxaimel. 

A professora Karin B. Krichel-
dorf comenta: “sempre que os 

alunos vão ao 
Recanto Nazaré 
visualizam esse 
tipo de constru-
ção no caminho 
e ficam muito 
animados, pois 
já estudaram so-
bre o tema em 
sala de aula”.

Gabriel A. Farias, 4ºB

Fernanda Brandenburg, 2ºA

Jornal Traição tem perdão?
Thiago Fraçozo, Gustavo Lenzi, 
Fred Mello, Ricardo Dagios, Renan 
Dalló, 2ºB EM

Jornal Diário de Joinville
Lucas S. B. Silva, Lucas Inácio, 
Graziele D. da Silva, Gabriela H. V. 
Salazar, 2ºA.

?
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Aprovados 
no vestibular
Aprovados 
no vestibular

Nome Curso - Universidade
Aline Silveira Design de Prog. Visual - UNIVILLE

Berfranc E. Hentges Odontologia - UNIVILLE

Caroline Mafra Sacht História - UNIVILLE
História - UFSC

Daniele Luise Cunha Ciências Econômicas - UNIVILLE

Jenifer Alana Tank Pedagogia - UNIVILLE

Jéssica Sc hwann Design de produto - SOCIESC

Lucas Borges de Moraes Engenharia Química - UNIVILLE
Engenharia Civil  - UDESC

Luisa Neumann Psicologia - UNIVILLE e ACE

Nicolas E. Gramkow Gastronomia - UNIVILLE

Priscila Brüsemeister Administração - FCJ

Camila da Rosa Direito - UNIVILLE

Samantha F. P. Vollrath Direito - UNIVILLE e ACE
Arquitetura - SOCIESC

Talyta D. Custodio dos Santos Direito - UNIVILLE

Guilherme Nader Marini Direito - UNIVILLE

Lara Ribeiro Correa Direito - UNIVILLE

João Ricardo S. Andrade Direito - UNIVILLE e ACE
Relações Internacionais - UNIVALI 

Thais Helena Pereira de Moura Direito - UNISUL

Tatiane Francener Vieira Publicidade e Propaganda - IELUSC

Uli Castro Azeredo Design de produto - UNIVILLE

Vanessa Cristine Baptista Publicidade e Propaganda - IELUSC

Amanda Regis Pietra Design de Produto - UNIVILLE
Programação visual - UNIVILLE

Camila Barbosa Bramorski Farmácia - UNIVILLE

Camila Poffo Fonoaudiologia - UNIVALI

Cesar Augusto Arenhart Filho Engenharia Ambiental - UNIVILLE

Irineu Machado Junior Arquitetura - SOCIESC

Julia Costa Reis Design P.V. P.P. - UNIVILLE

Priscila Louise Schieffelbein Turismo e hotelaria - UNIVALI

Sheila Cristina de Oliveira Comércio exterior - UNIVILLE

Stéffany Caroline Inacio Engenharia Química - UNIVILLE

Luca José dos Santos - treineiro Optometria - UNC CANOINHAS

Flávia Hopfazel - treineiro Educação Física - UNIVILLE

Nicole Cibelle Zaniz - treineiro Educação Física - UNIVILLE

Bruno Cittolin Smaniotto Ciências Econômicas - UFPR e UFSC

Iara Schmitt Arquitetura - UDESC

Márcia Frezzatti Odontologia - UFPR

Fernanda Teresinha da Silva Ciências Contábeis - UTFPR

Renato Steinke. Jr Engenharia Civil - UFSC e UDESC

Henrique Rassweiler Bruno Engenharia Elétrica - UDESC

Diego Luidy Beppler Engenharia Mecânica - UDESC 

Leonardo Gonçalves Antunes Engenharia da Mobilidade - UFSC

Michel Ângelo Mella Engenharia da Mobilidade - UFSC

Gustavo Guimarães Gonçalves Engenharia da Mobilidade - UFSC
Engenharia Civil - UDESC

Gabriel Breims Brascher Ciênc. da Computação - UFSC e UDESC 

João Lucas Gomes Nascimento Ciências da Computação - UFSC 

André Breims Brascher Engenharia Mecânica - UFSC

Frederico B. Knabben Engenharia da Produção Civil - UFSC

Os filhos artistas, do 
2º ao 5º Ano do ensino 
fundamental, represen-
taram em música, massa-
gem, artes, pintura livre, 
confecção de brinquedos, 
jogos e brincadeiras de 
criança, o quanto amam 
suas mães. 

Uma apresentação 
cultural deu início às 
atividades que continua-
ram com oficinas, sessão 
de massagem, leitura e 
diversas brincadeiras em 
família. Emocionadas, as 
mães acompanharam seus filhos 
na grande festa do Dia das Mães, 
realizada no dia 30 de abril. 

A programação reuniu não so-
mente mães e filhos, mas também 
pais e avós. Entre as oficinas de 
artes florais, a confecção de um 
lírio a partir da impressão da mão 
do filho num papel colorido, teve 
um grande número de adeptos.

Além de fazer arte, as mães 
jogaram vôlei e jogos de mesa com 
os filhos e tiveram a oportunidade 
de ler, pintar e até pular com elás-

Mãos que são flores para as 
mães

Cada turma da educação infantil 
fez sua homenagem para as mães, 
entre os dias 4 a 6  de maio. Mas-
sagem, carinho, beijos, abraços, 
bolinho de chocolate, desenho em 
conjunto e uma sacola ecológica 
decorada com o desenho do filho, 
foram alguns dos presentes espe-
ciais para o Dia das Mães. 

As crianças cantaram músicas 
que simbolizam o tamanho do 
amor pela mãe. A vergonha da câ-

tico e amarelinha.
As professoras Be-

renice Fernandez e Sil-
via Vieira Sarnowski 
encenaram histórias. 

N a  o f i c i n a  d e 
massagem, os filhos, 
orientados por uma 
massagista convidada, 
aprendiam técnicas de 
massagem e propor-
cionavam alívio ao 
estresse das mães.

Homenagem em sala na 
Educação Infantil

Declaração de amor em vídeo,Declaração de amor em vídeo,

em músicaem música

mera desapareceu no Infantil 3, na 
hora de declarar o amor pela mãe 
em vídeo. Após a homenagem, 
mães e filhos do Infantil 5 fizeram 
um desenho em conjunto.  

Os pequenos do Infantil 1 eram 
os próprios personagens da histó-
ria que encenaram para as mães. O 
1ºAno tocou músicas com flauta.  

Momentos singelos de troca de 
carícias e de flashes das máquinas 
fotográficas, mães e crianças ner-
vosas e emocionadas entre, uma 
poesia e outra, declararam amor 
incondicional.

num bolo de chocolatenum bolo de chocolate

de abraçode abraço

em desenho 
conjunto

em desenho 
conjunto

Além de abraços, beijos, carinho e muito amor, as mães 
ganharam uma sacola decorada com o desenho do filho.

A mão do filho é a base da flor 
confeccionada pela mãe.  

Mães e filhos construíram quebra cabeças, 
flores e obras de arte em conjunto. 

Leonardo R. Sussenbach, Infantil 5B
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CF 2011 - Fraternidade e Vida no Planeta

Cada um precisa fazer sua parteCada um precisa fazer sua parte
Desde o início do ano letivo, a 

família Santos Anjos se prepara 
para vivenciar o principal  mo-
mento do cristianismo - a Páscoa. 
Durante a quaresma, a comunidade 
escolar é chamada a participar da 
Campanha da Fraternidade.

Este ano, o tema: Fraternidade 
e Vida no Planeta levou à reflexão 
sobre a responsabilidade de cada 
um fazer sua parte na promoção  da 
sustentabilidade do planeta Terra. 

Além das reflexões e estudos, 
com objetivo de incentivar a vi-
vencia de valores – solidariedade, 
fraternidade e a espiritualidade, a 
comunidade escolar é convidada 
a participar de campanhas de so-
lidariedade.

O lema da CF 2011, “a cria-
ção geme em dores de parto” 
(Rm 8,22), propôs olhar para a 
natureza e perceber como as mãos 
humanas estão contribuindo para o 
fenômeno do aquecimento global. 
Apontou ainda as mudanças climá-
ticas, como sérias ameaças para 
a vida em geral e a vida humana 

Solidariedade e cidadania em família
Os pais de cada aluno 

da Educação Infantil ao 1º 
Ano do ensino fundamental 
foram convidados por meio 
de correspondência a desen-
volver em família uma ação 
solidária, que foi comparti-
lhada na roda de conversa 
dos pequenos. 

Em sala de aula, cada 
professor, estudou os símbo-
los da Páscoa e cada turma 
realizou sua celebração de 
modo mais apropriado à 
faixa etária. 

Os pequenos ajudaram a 
fazer pão. Um dos pães foi 
partilhado em sala de aula 
com os colegas.  

Além da partilha com 
a turma, cada aluno levou 
um pão para casa, para ser 
partilhado com a família. Jun-
tamente com o pão, a família 
recebeu carta propondo uma 
Páscoa solidária. 

A decisão e ação solidá-
ria deveriam ser feitas em 
conjunto. Entre as muitas 
desenvolvidas, a doação de 
alimentos e roupas ou visita 
a pessoas em necessidade e a 

em especial, sobretudo a dos mais 
pobres e vulneráveis. 

Nos diversos momentos em que 
o tema foi discutido, estudantes 
e professores pensaram sobre o 
papel das pessoas neste processo 
e levantaram possibilidades de 
indivíduos e da coletividade agir 

em prol do planeta.
A inclusão do tema da 

CF 2011 no currículo de todas as 
turmas tem como objetivo motivar 
à participação efetiva dos estudan-
tes em debates e ações que visam 
enfrentar o problema e preservar as 
condições de vida na Terra.  

Os debates sobre ecologia e o estabelecimento 
de metas individuais e de consumo consciente 
integram o programa curricular do Santos Anjos, 
e por esta razão, este ano os trabalhos levaram ao 
aprofundamento da discussão junto aos familiares 
ampliando o ambiente beneficiado.  

participação na CF 2011, foram 
algumas das mais relatadas pelos 
pequenos nas conversas.

“Pretendemos incentivar a 
vivência de valores – solida-
riedade, fraternidade e a espi-
ritualidade – e formar cidadãos 
conscientes, críticos e participa-
tivos nas diferentes atividades 
da escola.

Queremos que nossas crian-
ças entendam o verdadeiro sen-
tido da Páscoa, sabendo lidar 
com todo o apelo comercial que 
as rodeia”, frisava a carta.

Já os alunos da EI 5, das pro-

Profª Raquel
Nós do 1ºA te amamos muito. Só 
temos a agradecer a você!
Kaio S., 1ºA

Arthur M., 3ºB
Mano, vou sentir muito sua falta, 
seu ultimo ano aqui! Vamos apro-
veitar ao máximo.
Michel e Manoel, 2ºC

Maria Eduarda, 3ºC EF
Você é minha melhor amiga, eu 
gosto muito de você. Beijos.
Ana Júlia, 3ºC EF

Alunos, 3ºC EF
Queridos alunos, estou muito feliz 
de estar pertinho de vocês todos 
os dias. Um grande beijo!
Profª Elisangela Schneider

Jane,
Mãe, feliz dia das mães. Te amo 
muito.
Lara B., 5ªA

Elisa
Você é uma amiga muito legal. 
Eu gosto muito de você. Te amo!
Marina, 5ªA

Profª Sirlei
Você é muito legal e maravilhosa. 
Muito adorável.
Isabela L., 2ºA EF

Júlia, L., 1ºA EF
Você é minha prima favorita.
Helena, 2ºA EF

Tia Eda
Estou com muita saudade visite 
logo a minha vó. Beijos.
Julia, 2ºA EF

Pais
Pai e mãe, eu te amo de montão, 
sempre vou ficar com vocês.
Júlio L., 5ªA

Pedro, 5ªA
Obrigada por ser meu amigo e me 
ajudar todos esses anos.
Luís Eduardo, 5ªA

Profª Luciane, 4ºA
Obrigada por seus estudos ma-
ravilhosos.
Luisa, 4ºA

Enzo, 4ºB 
Você é muito legal, tomara que 
você continue sempre aqui nos 
Santos Anjos.
Arthur, 4ºB 

Thiago, 4ºB
Quando você ir para casa da 
vó, traga seu skate para nos 
brincarmos.
Brian R., 4ºB EF

Profª Adenise
Eu te adoro, eu acho você a melhor 
professora do mundo. Amo você.
Beatriz, 4ºB 

Todas as professoras
Eu queria agradecer a todas as 
professoras por este ano que 
começou.
Ana Gabriela, 6ªA

Minhas amigas, 6ªA
As minhas amigas, Helô, Giu e 
Thaís que sempre estão comigo, 
obrigada por serem minhas BFF.
Ana Clara, 6ªA

“A missa é um momento de reflexão, de sair da rotina, desapegar-
se da confusão do mundo e unir a todos os alunos, professores e 
coordenadores do Colégio, para não somente pedir, mas também 
agradecer a Ele por ter dado seu único filho para a remissão de 
nossos pecados”, Karina L. Tonet, 3ãoA.

“Mesmo não sendo católico, senti uma forte aproximação dos alunos. A 
união de todos deixando as diferenças de lado. Dentro da catedral percebi 
um ar tanto de alegria quanto de respeito, duas coisas que dividi com 
todos lá dentro”, James H. Grudtner Junior, 3ãoA.

fessoras Paula Duarte e Andrea 
Lovato, após ouvir a história- 
Cuide do Planeta,  analisar as 
imagens e materiais impressos 
da Campanha da Fraternidade,  
firmaram um compromisso de 
fazer a sua parte economizando 
água e energia nas coisas práticas 
do dia a dia.  

A medida que a história era 
contada, os alunos participavam 
informando aquelas atitudes que 
já praticam em casa, com os pais. 
Refletindo o que cada um pode 
ainda fazer.

"Nós separamos o lixo do 

Beatriz P. Oliveira, Infantil 5B

Haydée D. V. Murara, Infantil 5C

lanche entre reciclado e orgânico 
e os próprios alunos nos cobram 
essa atitude”, explica a profes-
sora Paula.

Na aula de ensino religioso, 
através do flanelógrafo e de 
músicas, estudaram a criação 
do mundo. 

As professoras buscaram 
mostrar aos alunos que Deus 
fez tudo maravilhoso e no mo-
mento da criação percebeu que 
precisaria de alguém para cuidar 
das suas belezas. Então ele trans-
mitiu essa responsabilidade para 
as pessoas.



Janeiro a Maio 2011 6
Jornal do 

SANTOS ANJOS
Jornal do 

SANTOS ANJOS

Nas aulas de ensino religioso da pro-
fessora Débora C. S de Siqueira, os alunos 
de 5os anos, 5as, 6as e 7as séries estudaram 
as 20 propostas para diminuir o consumo 
pessoal, do texto base da Campanha da 
Fraternidade.

As turmas assistiram a vídeos sobre o 
aquecimento global, conversaram sobre o 
tema, escreveram texto e poesias sobre a 
campanha, interpretaram o "folder". 

Aproveitando a época de Páscoa, de 
forma ecumênica, refletiram sobre os 
objetivos propostos e as ações de cada um 
no dia a dia especialmente no período da 
Quaresma.

As 5as séries desenharam o mundo como 
deveria ser e o mundo sem vida, destruído. 
Já os 5os anos desenharam o mundo de 
seus sonhos,  tal qual Deus o criou: sem 
poluição, desmatamento e destruição de 
fauna e fl ora.

Com as criações dos alunos, a profes-
sora Débora confeccionou um mural com 
diversas imagens, representando coisas 
boas e ruins que existem no planeta Terra 
e para dividir esses dois lados um relógio 
marcando 3 horas, que é a hora da divina 
misericórdia.

CF 2011 - Propostas para Propostas para 

Qual a minha pegada ecológica?
Os alunos da 8as série e do ensino médio, 

sob a coordenação da professora Luciara 
Baraúna, após assistir ao fi lme, analisar o 
material da CF 2011, refl etir sobre o tema 
e ler o texto de Êxodos16, no qual Deus 
ofereceu maná ao povo e cada um pegou 
somente o que necessitava, calcularam a 
própria pegada ecológica.  

 Será que fazemos isso com os re-
cursos da natureza? 
De que realmente precisamos? 

As perguntas acima nortearam a refl exão 
em sala e seguindo os passos apresentados 
no site www.pegadaecologica.org.br, os estu-
dantes calcularam o impacto de seu estilo de 
vida no meio ambiente.

Após a dinâmica, foi o momento de 
fi rmar compromisso consigo mesmo e com 
o ambiente para diminuir a própria pegada 

ecológica.
O passo seguinte foi socializar com os 

demais colegas dicas e ações importantes 
para diminuir a pegada ecológica e a 
destruição do planeta.

Os alunos dos 3os anos conversaram 
com os pequenos das séries iniciais 
do ensino fundamental para explicar a 
importância de reciclar, benefícios da 
coleta seletiva e os custos e prejuízos do 
consumo excessivo.

Os estudantes das 8as séries fi zeram 
releitura do cartaz da campanha, utili-
zando material reciclado. Nas aulas de 
português sobre a orientação da pro-
fessora Edith S. Simão, os estudantes 
registraram suas refl exões e inquietações 
sobre sustentabilidade em textos e poe-
sias. Os melhores foram selecionados 
para participar do concurso da Fundema.

Pensando na comodidade
Buscamos sempre o melhor,
Mas a sustentabilidade
Merece um espaço maior.

Ter somente o necessário para viver
Pode parecer inconveniente,
Vai de cada um escolher
Se quer cuidar do meio ambiente.

O homem explorou o mundo
E não pensou na destruição,
Um mal tão profundo
Causado por uma simples ação.

Não damos importância
Que no mundo somos 6 bilhões
E se todos quiserem abundância
De sustentar, não darão conta as nações.
Maria I. Tromm, 3ãoA

Yane Albino e Raisa Bianchini, 6ªB

Luiz Fernando Antunes e Roberto N. Dagios, 7ªB

Thayna C. J. D'Azevedo e Ana Gabriela M. Granado, 6ªA

Vitor Moreira, Daniela S. Nardes, Mariana Fabrin, 8ªA

Maitê C. Boge, 5ªB

CF 2011
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Aprender 
aqui é bem 
legal!

Fone 3801 2150

diminuir o consumo pessoaldiminuir o consumo pessoal

Um mundo susten-

tável é o que todos nós 

queremos, porém para 

que esse objetivo seja 

alcançado, é necessário o 

trabalho em conjunto de 

toda uma sociedade. Se 

os hábitos da população 

mundial continuarem 

como estão, serão preci-

sos no mínimo mais três 

planetas Terra para su-

portar tanta degradação.

Luise Bruning, 3ãoB

Tomar consciência e buscar novas alternativas para atender às suas 
necessidades passa a ser uma preocupação de todos, pois as atitudes de 
cada um impactam o meio ambiente por inteiro. Essa mudança de atitude 
passa necessariamente pela educação, instrumento mais eficaz para mu-
dar conceitos e hábitos das gerações atuais e preparar adequadamente 
as novas gerações para uma vida sustentável.

Marianne Maia da Silva Barbosa, 3ãoA

Separo meu lixo direitinho
Em orgânico e reciclável
O planeta agradece
Pela minha atitude sustentável

Desligo todos os interruptores
Quando chega um novo dia
Aproveitando a luz do Sol
Acabo economizando energia

Não como alimentos
Cheios de conservantes
Frituras, ovos ou carnes
Eu não pego nos restaurantes

Afinal, tenho uma bela horta
Com muitos produtos naturais
Muitas frutas, alguns legumes
E um montão de frescos vegetais

Fecho bem a torneira
Quando escovo meus dentes
Como sei cuidar da água
Preservo os mais variados ambientes

Nada de ficar muito tempo
Dentro do banheiro, tomando banho
Ocorre um grande desperdício
E a conta tem um enorme tamanho

Devemos ser ecologistas
Que cuidam do meio ambiente
Sabendo viver em equilíbrio
Para não deixar o planeta doente

Encerro este breve poema
Com uma mensagem final
Preserve tudo o que está ao seu redor
Faça disso seu ideal.
Alexandre F., de Oliveira, 2ºB

Fraternidade e a 
vida no planeta

O mundo foi feito com muito amor
Foi planejado pelo nosso Senhor!
A beleza do planeta é importante,
Para que possamos sonhar e viver 
em um só instante.

O planeta está precisando de ajuda,
Enchentes e desmoronamentos estão 
acontecendo,
Temos muita chuva,
E os rios estão enchendo.

Todos temos que preservar,
Para o planeta melhorar,
Temos que reciclar,
Para sua história restaurar.

As famílias estão sem abrigos,
E para que possamos melhorar, 
Temos que fi car unidos,
Para o mundo melhor fi car.

Casais apaixonados,
Estão em delírios,
Pois querem um mundo melhor,
Para criarem seus fi lhos.

Mas para isso,
Precisamos melhorar o que fazemos,
Precisamos rever o que erramos,
E cumprir nossos deveres de hu-
manos.

Alguns animais estão sendo extintos,
Por causa de nossas más atitudes,
Precisamos que animais fiquem 
vivos,
Protegendo-os das pessoas rudes.

A campanha quer nos mostrar,
Que nossas atitudes temos que 
mudar,
Para que no mundo melhor possa-
mos morar,
E nossas vidas possam melhorar.
Milena Floriani, 7ªC

Amanda A. de Oliveira e Kauanny B. Hack, 7ªB

Guilherme F. Cé e Lucas H. D'Abruzzo Silva, 5ªC

Bruno F. Tissei, Carlos E. Engelke Junior, Luana P. B. Vota, 8ªC
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Simone G.
Mãe, te amo muito, quando te vi, 
fiquei encantada, te adoro.
Bruna G., 4ºB 

Michella
Mamãe eu te amo muito, eu vou 
te dar o máximo de amor que eu 
conseguir, muitos beijos.
Camila, C., 4ºB 

Gabriel, 4ºB 
Quero que você seja feliz e tenha 
muitos amigos e que Deus te 
abençoe.
Davi, 4ºB 

Giulia K., 5ºA 
Você é linda e muito adorável, você 
brilha no meu dia a dia como o sol 
brilha do céu. Te adoro.
Larissa C., 5ºA 

Mãe Angélica
Eu te amo e sempre vou te amar. 
Feliz dia das mães.
Henrique C., 5ºA

Giovana, Ana P. e Luana, 8ªC
Vocês são meus anjos. Obrigada 
por todos esses anos que passa-
mos juntas. Amo vocês.
Raquel A., 8ªC

Familia
Obrigado por tudo que vocês 
me proporcionam a cada dia! 
Amo vocês.
Guilherme F., 5ªC

Alunos novos
Tenham um bom ano e bons es-
tudos.
Christian, 5ªC

Marina P., 5ªA
Você é minha melhor amiga, não 
mude de sala, por favor! Te adoro. 
Beijos.
Elisa M., 5ªA

Mãe Andreia
Eu amo muito você e nada vai 
nos separar.
Raika, 3ºC EF

Mãe Raquel
Feliz dias das mães. Eu te amo.
Gabriela, 5ºA

Larissa, 5ºA
Você é muito legal. Gosto muito de 
você, é uma ótima amiga.
Mª Júlia, 5ºA

Meu irmão
Mano, você foi a melhor coisa que 
aconteceu no mundo. Te amo.
Gustavo, 5ºA

Profª Vera
Você é muito especial, um beijo, 
te adoro. Você sempre me ajudou.
Julia, 5ºA

Família
Minha família é muito legal e feliz.
Pedro, 3ºB EF

Papai e mamãe
Vocês sempre me cuidaram e 
deram amor. Amo muito muito 
muito vocês. Vocês são 200.
Isabel de M., 3ºC EF

Sara, 3ºC EF
Você é minha melhor amiga, te 
adoro muito. Obrigada, você sem-
pre ajuda e tudo. Você é incrível.
Manuela, 3ºC EF

Profª Silvia
Você é especial! Quero que você 
sempre seja minha professora 
brilhante. Ótima semana.
Mª Eduarda, 5ºB
Gosto muito de você e sempre que-
ro que você seja minha professora.
Rodrigo L., 5ºB

5ªC EF
Estou morrendo de saudades de 
vocês. Vocês vão estar sempre no 
meu coração. Amo vocês.
Letícia F., 5ªB

Todos, 5ªC
Depois de dois anos, voltei para o 
Santos Anjos, continuo encontrando 
meus amigos e continuo fazendo 
amigos.
Lucas, 5ªC

Profª Fernanda
Eu te adoro. Você é muito legal. 
Júlia D., 5ªA

Família
Eu quero agradecer a toda a minha 
família do fundo do meu coração. 
Por todo o apoio e amor que eu 
recebi todos esses anos. Eu amo 
muito eles.
Isadora F., 5ªC

Mãe
Te amo muito. Feliz dia das mães. 
Yasmin, 5ºB

Mãe e pai
Eu amo vocês, são minha vida, eu 
não consigo ficar nem uma semana 
sem vocês. I Love you.
Figia, 5ºB

Amigas, 5ºB
Quero agradecer as minhas ami-
gas que me compreendem e me 
ajudam em momentos ruins. 
“amiga não enxuga lágrimas, mas 
não deixa-as cair”.
Maria Júlia, 5ºB

Minha mãe
Mãe, eu amo você. Eu te adoro. 
Feliz dias das mês.
Felipe, 5ªB

Laura e Isabella, 5ªB
Amo muito vocês, são muito es-
peciais.
Ester, 5ªB

Todas as mães
Quero desejar um feliz dia das 
mães para todas elas.
Filippe, 5ªB

Meninas da 5ªB 
Vocês são legais, divertidas e 
espero sempre estudar com você.
Vitor B., 5ªB

Janaina A.
Mãe, parabéns pelo seu dia!
Nahuana A., 5ªB

Márcio, 4ºA
Você é meu camarada. Um abraço.
Pedro A., 4ºA

Qualidade vida & alegria
Durante a Feira Cultural, a ser realizada 

em setembro, serão conhecidos os vencedo-
res do CSA em Cena.

O projeto interdisciplinar realizado em 
conjunto pelas professoras Rosanea L. Ma-
chado Ferreira, de literatura, de português, 
Raquel do Rosário, e de inglês, Sandi Sta-
delhoser, com os primeiros e segundos anos 
do ensino médio, transformarão o Colégio 
no palco da grande festa do Oscar. 

O objetivo é criar novos es-
paços de expressão e estimular 
o conhecimento através de ativi-
dades cinematográficas e também 
desafiar os alunos à produção 
criativa.

Lançado neste início de ano, o projeto de 
produção de curtas metragens, com duração 
entre 10 e 20 minutos, acontecerá ao longo 
do ano, culminando com a premiação em dez 
categorias: Melhor Atriz, Melhor Ator, Me-
lhor Roteiro Original, Melhor Filme, Melhor 
Figurino, Melhor Trilha Sonora, Melhor Ator 
Coadjuvante, Melhor Atriz Coadjuvante e 
um prêmio especial do Júri Popular. 

O tema dos filmes deve contemplar o 
universo da adolescência e vivências do dia 
a dia.  As produções que privilegiarem ins-
tituições de Joinville participarão da mostra, 
em outubro.

Os grupos de até dez alunos farão a pro-
dução integral, desde o roteiro, à operação 
de câmaras,  à edição final e produção de 
material gráfico de divulgação em português, 

E o Oscar vai para...

inglês e espanhol.
Durante as aulas, as professoras auxilia-

rão na produção da sinopse, roteiro, escolha 
da trilha sonora, contextualização dos te-
mas, linguagens 
e estrutura do ví-
deo, interpretação 
dos personagens 
e elaboração de 
"folders."

A noite da en-
trega dos prêmios 
será de Gala, com 
direito à traje so-
cial e tapete ver-
melho. Pais, ami-
gos, professores 
e visitantes serão 
convidados a prestigiar o evento. 

A neonatologista Renata Gonçalves 
explica que a qualidade alimentar nos pri-
meiros dois anos de vida é determinante 
para que o indivíduo desenvolva ou não a 
obesidade ao longo de sua vida.

Portanto, a fase em que os pais ofere-
cem o alimento, pode tanto prevenir como 
provocar a obesidade e suas consequências: 
problemas cardiovasculares, colesterol 
aumentado, diabetes e hipertensão arterial, 

diminuição da velocidade de crescimento; 
e problemas emocionais como depres-
são, ainda na infância. 

Obesidade
Alimentação é causa e solução

“A criança que come mais carboidratos, 
por exemplo, desenvolve mais celulas de 
gordura, ou tecido adiposo e esta é uma 
célula quase oca. Então, quando a criança 
tem muitas células adiposas, que se desen-
volvem nos primeiros anos de vida, terá 
mais chance de  desenvolver obesidade, 
porque terá mais espaço para armazenar a 
gordura no organismo”, explica a médica. 

Por esta razão, os médicos orientam os 
pais desde o nascimento, porque sabem que 
até os dois anos a criança come aquilo que 
o adulto oferece".  

Água é importante  
“A alimentação precisa ser 

saudável a vida toda. Precisamos 
ingerir alimentos integrais, legu-
mes, verduras, frutas e ter uma 
boa ingestão de água diariamente. 
Muitas vezes os pais confundem 
ingestão de líquidos, como sucos, 
leite e chás, com ingestão de água, 
que é o mais importante", ressalta. 

Por outro lado, é preferível 
comer a fruta a fazer um suco. Ao 
beber somente o suco, estamos 
diminuindo a ingestão das fibras 
que estão nas frutas e verduras 
e acabamos acumulando mais 
gorduras. Gorduras que seriam 
eliminadas junto com as fibras 
pelo intestino.

Sedentarismo
Duas horas por dia é o tempo máximo 

que uma criança ou adolescente deve ficar 
em frente a TV ou ao computador. 

A criança que passa muitas horas no 
computador ou na televisão, perde a noção 
de intervalo entre as refeições e de quanti-
dade de comida ingerida, porque geralmente 
come alimentos com calorias vazias e com 
a atenção voltada ao vídeo.  

“A criança precisa ser incentivada a brin-
car fora de casa, a fazer atividades físicas 
desde pequenininho, a andar de bicicleta, 
jogar bola, enfim praticar esportes e brincar 
com outras crianças no quintal ou no pátio 
da casa, até para se beneficiar do sol”, re-
força Renata.

Cuidado com o lanche
Outro cuidado bastante importante é 

com o lanche mandado para a escola. “Os 
pais precisam ser conscientes de que se 

mandam lanche com calorias vazias, além de 
prejudicar o crescimento dos filhos, fazem 
uma concorrência desleal com os pais que 
mandam o lanche correto. Porque a criança 
vê o colega comendo doces e também vai 
querer aquele alimento inadequado”, alerta 
a médica. 

Obesidade no Brasil
Estima-se que 20% das crianças e ado-

lescentes de até 15 anos sejam obesos no 
Brasil, índice que se aproxima cada vez mais 
dos Estados Unidos, 31% , o “mais gordo” 
país do mundo.  

E sabe-se que além dos problemas de 
saúde por causa da lentidão do metabolismo, 
que afeta inclusive a aprendizagem, crianças 
e adolescentes obesos sofrem danos psicoló-
gicos, tem autoestima baixa não raramente, 
são alvo de bullying  e precisam convivem 
com brincadeiras e apelidos nada agradáveis 
atribuídos pelos colegas.

Quem é obeso?
A criança ou adolescente 

com percentis acima de 90 
nas curvas de crescimento é 
considerada obesa. O percentis 

é calculado com base em uma 
tabela que considera o peso, altura 

e circunferência da cabeça até os 18 
anos, diferente para meninos e meninas. 

Visitas mensais ao pediatra nos pri-
meiros anos de vida e anuais ao hebiatra 
na adolescência, para acompanhamento o 
crescimento são importantes para prevenir 
a obesidade e outros problemas de saúde.

A partir dos seis anos de idade,o IMC- 
Indice de Massa Corporal, calculado 
dividindo-se o peso pelo quadrado da altura, 
também é usado para determinar sobrepeso 
ou obesidade. IMC superiores a 25 são sinal 
de alerta.

Cuidados necessários   
Ao acompanhar a criança, o médico 

leva em consideração principalmente o 
tipo de alimentação. O bebê grande, mas 
alimentado somente com leite materno não 
preocupa. A preocupação maior é com a 
criança que se alimenta de mingau, farinha 
e outros produtos industrializados. 

Calorias vazias
A industrialização crescente leva muito 

facilmente a criança a ingerir os chamados 
alimentos com calorias vazias, "que servem 
somente para encher as células adiposas 
(ou engordar).

Doces, sorvetes, bolachas com recheio, 
refrigerantes e a maioria dos alimentos in-
dustrializados são calorias vazias", explica a 
médica. Alimentação adequada e atividades 
físicas revertem o processo.

Obesidade
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O cérebro, sua anatomia e função inte-
gram os conteúdos das aulas de filosofia 
sobre o processo de aquisição do conheci-
mento, dos 5os e 6os anos, ministradas pela 
professora Márcia M. S. Fagundes. A teoria 
do conhecimento é matéria prima das aulas 
de filosofia. 

As 5as séries iniciaram os estudos pesqui-
sando as funções de cada um dos hemisférios 
do cérebro e refletiram sobre como se dá 
o controle das emoções e dos sentimentos 
como amor, bondade, caridade, inveja, 
ciúme e cobiça. Concluíram que é preciso 
muito exercício mental para fazer prevalecer 
os bons sentimentos. 

Em cartazes, registraram os sentimentos 
que cada um conseguiu identificar em si e 
incluíram no trabalho frases que apontam 
caminhos para fazer o bem prevalecer. 

Como o conhecimento “entra” em nossa cabeça?
Já os alunos das 6as séries, estudaram as 

estruturas cerebrais e as funções de cada 
hemisfério. Pesquisaram e aprenderam sobre 
o funcionamento dos neurônios, como os 
pensamentos e emoções são desenvolvidos 
na mente.

Munidos de conhecimento teórico, os 
alunos usaram o lado direito do cérebro, 
responsável pela criatividade, para preparar 
apresentações para os colegas, com músicas, 
rimas, crânio de plástico, massinha de mode-
lar e outros materiais.

Entre as descobertas, a de que assim como 
os músculos se adaptam ao treinamento físico, 
o cérebro se adapta ao treinamento mental. 

Ou seja, hábitos como alimentação saudá-
vel, exercícios mentais e prática de exercícios 
físicos ajudam a manter a saúde, não somente 
do corpo, mas também do cérebro.

Os alunos do 3ão anos participaram do 
programa Pense Primeiro, desenvolvido 
há 10 anos pelo Hospital São José, nos 
dias 15 e 29 de março e 5 de abril.

O objetivo do programa é mostrar 
aos adolescentes, de maneira realística, 
as consequências das ações impensadas, 
especialmente no trânsito.  

Durante a visita, os estudantes assisti-
ram à palestra e vídeos, participaram de 
dinâmica, vivenciando as dificuldades 
enfrentadas por um acidentado para rea-
lizar atividades cotidianas como escovar 
os dentes ou mesmo alimentar-se, conhe-
ceram e conversaram com pacientes da 
UTI vítimas de acidentes de trânsito e 
outros traumas. 

O aluno Jorge E. Junkes, do 3ãoB, rela-
tou, “o Dr Alvarez fez a gente analisar os 
acidentes para saber quem estava errado 
e muitas vezes descobrimos que a impru-
dência e o excesso de velocidade foram 
os causadores dos acidentes”. 

"Pense Primeiro" alerta jovens para 
os riscos de “viver perigosamente”

"Pense Primeiro" alerta jovens para 
os riscos de “viver perigosamente”

“Eu conhecia uma das pessoas que estavam 
na UTI, porém ele estava muito diferente, e 
não reconheci na hora. Descobri que sofreu um 
capotamento porque estava bêbado”, Eduarda 
Beninca Calado, 3ãoB.

“Hoje os jovens começam a beber por volta 
dos 15 anos e não veem problemas nisso. É neces-
sária a conscientização desses jovens”, Kairine 
A. da Silva, 3ãoA.

“A visita nos mostrou a realidade do hospital 
para quem quer seguir carreira na área da saúde”, 
Dalila Rodrigues, 3ãoB.

“Não tem como explicar tudo o que foi apren-
dido naquele dia. Tudo que foi visto, escutado e 
acompanhado foi uma lição, jovens acidentados 
entre a vida e a morte... Nos mostra que cada dia 
de vida tem que ser valorizado, não só a nossa, 
mas também a de nossos amigos, familiares e 
até mesmo daqueles que não são tão próximos 
de nós”, Maysa L. Siqueira, 3ãoA.

“Eu tinha uma impressão muito ruim do Hos-
pital São José, tinha até medo de ir lá. Mas percebi 
o empenho de todos os funcionários foi muito 
válido para mim, mudou minha visão sobre aque-
le lugar”, confessa Stefanie H. Longo, do 3ãoB.

Todos os professores
Eu amo todos vocês e Deus tam-
bém ama.
Raisa, 6ªB

Mãe
Que neste dia você tenha muito 
carinho e amor. Feliz dia das mães.
Yane A., 6ªB

Bia, Cassia, Jana, Jéh, Ana, Mi-
lena, Maysa, Sabrina, Maria I. 
e Bea, 3ãoA
Que os bons momentos permane-
çam para sempre.
Lara, 3ãoA

Profº Sávio
Os poríferos, os nídarios e os pla-
telmintos estavam em guerra, qual 
é o nome da guerra? R: Guerra dos 
cem anos. Valeu Sávio.
Sabrina e Kássia, 3ãoA

Profª Marília
Gosto muito de você. É uma ótima 
professora.
Caren O., 6ªC

Isabela, 6ªC
Você é muito legal e divertida, 
adorei te conhecer.
Ana Luisa, 6ªC

Mâe
Obrigada por me ajudar nos 
momentos mais difíceis. Você é a 
melhor. Te amo.
Laura, 7ªC

Amigas, 6ªC
Queridas amigas, amo muito 
vocês. Estão guardadas no meu 
coração!!
Gabrielle, 6ªC

Carolina, Marina e Eduarda, 6ªC
Minhas melhores amigas, sempre 
alegres e rindo, mas sempre tem 
discussões, mas a gente sempre 
supera  como uma piada.
Cindy G., 6ªC

Amigas, 6ªC
Amo muito vocês! Contem sempre 
comigo.
Lara L., 6ªC

Karin, 3ºA EF
Você sempre é a minha melhor 
amiga. É legal, amigável e in-
teligente.
Beatriz, 3ºA EF

Beatriz, 3ºA EF
Eu acho você muito bonita, legal 
e fofinha.
Ana Clara, 3ºA EF

Victória e Rafaela, 8ªA
Obrigada por tudo, contem comigo 
sempre. Amo vocês. Beijos.
Bárbara, 8ªA

Cesar
Muita sorte para você irmãozinho, 
nessa nova etapa. Você chega lá! 
Amo você.
Júlia A., 8ªA

Raquel A., 8ªC
Somos amigas há seis anos e 
nossa amizade só cresce a cada 
dia! Que nos quatro (Ana, Luana, 
Raquel e eu) sejamos amigas 
para sempre!
Giovana B., 8ªC

Layne, Thalia e Rosana, 7ªC
Muito obrigada por serem essas 
amigas que vocês são. Amo vocês!
Rafaela, 7ªC

As professoras
Muito obrigado professoras por 
tudo que fizeram por nós...
Lauro, 6ªC

3ãoA
Vocês vão ficar para sempre!
Jéssica F., 3ãoA

Julia, Bru D., Maitê, 2ºB
Amo vocês, lindas!
Dani, 2ºB

É bom saber:  

a O lobo esquerdo do cérebro é 
objetivo, lógico, organiza o conheci-
mento de forma linear, seqüencial, 
analítica, é convergente, interpre-
ta literalmente as informações e 
as organiza: conta, dá nome, 
categoriza.

a Abstrato, toma de uma pe-
quena parte das informações 
e utiliza-a para representar 
o todo. 

a Tem o domínio da fala, 
da leitura, da escrita e da 
aritmética. 

a  Nosso alfabeto, por ser 
silábico, estimula o desenvol-
vimento  do lobo esquerdo, que 
reconhece letras, palavras e sons 
relacionados com a linguagem verbal.

a Subjetivo e com visão holística do todo, perce-
be a intenção oculta nas entrelinhas 

ou nos traços e tonalidades utili-
zados pelo artista.
a  Compreende aos saltos, 
tem insight e utiliza o conhe-
cimento de maneira livre, 
múltipla, divergente. Para 
ele, o momento, é sempre 
o presente. 
a Reconhece faces e pa-
drões geométricos, percebe 
músicas e os sons.
a Espacial, entende metáfo-
ras, percebe configurações e 
estruturas globais, tem facili-
dade para (re) visualizar, dá 
o sentido de direção.
a  Os ideogramas da lin-

guagem escrita dos orientais, 
estimulam o lobo direito.  No 

idioma japonês, o uso de  símbolos 
e sílabas, estimula os dois hemisférios.

Lado esquerdoLado esquerdo Lado direitoLado direito

“Nos faz pensar em como podemos destruir a 
nossa vida e a vida dos outros em fração de se-
gundos porque deixamos de pensar em algo que é 
tão simples. É um ato que nos faz perder todos os 
nossos sonhos e projetos. Esse projeto é muito bom 
por isso”, Andrieli Bianchin, 3ãoA.

Guilherme V. Frech e William P. Baifus. 6ªC

“Tudo que vimos só deixa mais claro que a 
responsabilidade por dirigir bêbado, ou até mesmo 
pegar carona com alguém nesse estado é nossa. É 
uma escolha e temos que lidar com as consequências. 
Enquanto estávamos lá, sentimos as consequências 
das coisas e isso muda o nosso modo de ver. Em casa, 
conversei com a minha mãe sobre o que vimos no 
hospital”, Deise A. Braga, 3ãoB.

“Todos os alunos de todas as escolas devem 
passar por esse projeto. Depois dele, você tem muito 
mais consciência antes de dirigir”, Luis Fernando 
da Roza, 3ãoA

Um exercício para o cérebro
Durante as aulas, a professora propôs uma 

atividade para exercitar o cérebro. Os alu-
nos deveriam, num curto espaço de tempo, 
observar toda a parte estrutural do Colégio: 
quantos andares, pilares, cadeiras, mesas, 
corredores etc. E, em seguida, registrar esta 
percepção.  

Após a correria para observação, foi 

momento de parar para descansar e exercitar 
o lado direito do cérebro, registrando artisti-
camente a estrutura visualizada. Os alunos 
vibraram com a atividade. 

O desenho, assim como a música, o tricô 
e a meditação, podem de certa forma “esva-
ziar” a mente, e por esta razão, são os mais 
indicados ao desenvolvimento do hemisfério 
direito. Já os exercícios físicos motores são 
um bom estímulo ao hemisfério esquerdo.
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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.

Maitê, Julia, Dani e meninos, 2ºB
Vocês são os meus amorzinhos 
de todas as manhãs. Amo vocês 
seus lindos e lindas.
Bruna D., 2ºB EM

Sabrina, 3ºA EF
Você é a minha melhor amiga, 
eu gosto muito de você.
Brenda, 3ºA EF

Brenda, 3ºA EF
Você é legal, engraçada, diver-
tida, bonita e carinhosa. Gosto 
muito de você.
Sabrina, 3ºA EF

Georgia, 3ºA EF
A Geórgia é linda e amorosa.
Luísa, 3ºA EF

Melissa, 2ºB EM
Te amo muito amiga! Obrigada 
por tudo e conta comigo sempre.
Laís S., 2ºB

Iago, 1ºB EM
Cara, você é o melhor amigo. 
Te amo cara! É a gente sempre!
Ramon, 1ºB

Professores do 1ºB EM
Eu quero agradecer pelo esforço 
que vocês me deram me ajudan-
do nas dificuldades.
Matheus V., 1ºB

1ºB EM
Amo vocês! Espero que tenha 
mais união na turma este ano! 
E risadas também!
Amanda P., 1ºB

Luiza D., 1ºC EM
Feliz aniversário maninha! Tudo 
de bom :) beijos.
Júlia R., 8ªB

Profº Renato
Você é um ótimo professor, apita 
tudo certinho e ensina bem os 
esportes. 
Berjor, 8ªB

Larissa e Fernanda, 8ªB
Amigas, adoro vocês demais... 
muitos anos de amizade ainda!
Camila, 8ªB

Jaqueline e Jennifer, 8ªC
Amo muito vocês. Esse é o 
malhafunk papapa 1bj haha
Maria S., 8ªC

Matheus, 1ºB EM
Meu melhor amigo, sempre me 
ajuda. Abraços.
Thiago M., 1ºB

Amanda R., 1ºB EM
Obrigada por me ajudar até nos 
momentos mais difíceis. Só você 
sabe o que eu estou passando. 
Te amo muito.
Nathalie, 1ºB

2ºC EM
Vocês fazem minhas manhãs. 
Um abraço especial para todos.
Ana Claudia, 2ºC

2ºA EM
Beijinhos para vocês.
2ºC

Elis, 6ªD
Você é uma boa amiga, espero 
que você tenha bias notas e 
um bom ano.
Nathalia, 6ªD

Eloiza
Mãe, parabéns para o seu dia! 
Você merece.
Isabelle F., 5ªB

Profª Joana
Você é a melhor professora do 
mundo. Gosto muuuito de você.
Amanda L., 7ªC

3ãoB
Doze anos do lado de vocês e 
precisei saber que tudo iria aca-
bar para ter noção do quando eu 
amo vocês.
Jorge, 3ãoB

Lucas, 7ªC
Seja como sempre um grande 
amigo.
Douglas, 7ªC

Camila, Fê, Mizy e Vini, 7ªC
Obrigada por me agüentarem 

por tanto tempo, amo vocês e 
não os trocaria por ninguém. 
Beijos. Kath, a louca!
Kathelyn C., 7ªC

Mãe
Obrigada por ser quem você é. 
Minha amiga que guarda meus 
segredos. Te amo!
Monique, 6ªD

Todos os meus amigos
Amo muito vocês e vocês são 
muito especiais para mim.
Cecilia, 6ªD

Isabela, 6ªD
Estamos sentindo muito a sua 
falta e queremos que volte. Te 
amo, nunca esqueço de você!
Júlia D., 6ªD

Mãe
Te amo demais e você é a me-
lhor mãe do mundo. Obrigada 
por tudo. Feliz dia das mães.
Nicolas, 6ªD

Derick e Chucruts, 3ãoB
Nos amamos vocês!
3ãoA

Mãe e vó
Amo vocês muito. Beijos.
Matheus, 5ªC

Professores, 5ª série C
Quero agradecer por todo o 
apoio que estão me dando e 
um beijo para os professores 
e amigos.
Mariah, 5ªC

Jéssica M., e Guilherme, 8ªC
Amigos inexplicáveis, amigos 
que eu quero levar para a vida 
toda! Amo vocês.
Nathália, 8ªC

Todos da 6ªD
Vocês foram amigos muito le-
gais para mim e eu adoro vocês.
Pietro, 6ªD

Ana Paula, Maysa, Milena e 
Sabrina, 3ão

Amo vocês e apesar de tudo 
que aconteceu nesses últimos 
tempos, a nossa amizade vai 
ser eterna!
Lara, 3ão

Gabi L., 1ºA EM
Cada momento com você é 
especial, pois rimos muito das 
situações mais estranhas e 
legais que acontecem.
Juliana, T., 1ºA

Heloisa, 1ºA EM
Suas amigas mais lindas que-
rem lhe desejar os parabéns, 
tudo de bom, te amamos.
Letícia S. e Stéffani, 1ºA

Julia R., 8ªA
Uuu minha lindinha. Amo você 
muito. Conta sempre comigo!
Cindhy, 1ºA

Mylena, Hellen, Manu, André, 
Cheila, Karina, Nicole, 3ãoA
Amo muito vocês.
Mônica, 3ãoA

Ane, Sam, Flávia, Paola, 3ãoB 
e 2ºB
“Eu sigo enfrentando, para 
frente eu vou. Eu sigo enfren-
tando a onda onde muita gente 
naufragou”. Nunca desistam, 
ok? Amo vocês.
Dalila, 3ãoB

Hellen, Môh, Manu, Cheila, 
Karina, My, Ni e Kairine, 3ãoA
É muito bom estar com vocês, 
obrigada por tudo. Amo vocês.
Andri, 3ãoA

Beatriz Marques
Nunca vou esquecer seus con-
selhos e seus carinhos, minha 
psicóloga de plantão haha. Te 
amo muito.
Isadora F., 7ªA

Turma da 6ªD
Ai gente, que saudade que eu to 
de vocês, das brincadeiras, dos 
passeios... adoro muito vocês.
Natielli, 6ªB

Livro: Aula nota 10
Autor: Doug Lemov
Relata 49 técnicas 

para o professor criar 
um clima positivo que 
estimule o pensamento 
crítico e tenha sucesso 
em fazer o aluno apren-
der. Traz ainda propostas 
para ajudar o aluno a 
tirar o máximo provei-
to da leitura. Ressalta a 

importância de se pla-
nejar e preparar minu-
ciosamente uma aula, 
utilizando técnicas que 
produzam melhores 
resultados baseadas em 
práticas de professores 
acumuladas ao longo 
dos anos. 

Indicação de coord. 
Adírio Schotten.

 Livro: Festa de Criança
Autor: Luis Fer-

nando Verissimo
Narra histórias do 

dia-a-dia de uma for-
ma cômica e natural. 
Você vai rir muito 
com as travessuras 
que as crianças po-
dem aprontar em 
festinhas e os apu-
ros pelos quais os 
adul tos  passam 
com elas. Um livro para 
todas as idades!Vale a 
pena ler o livro! 

Indicação do aluno Vi-
nícius Kammer, 7ªC

Livro: A grande Aventura 
Masculina

Autor: John Eldredge
O livro trata dos estágios 

da jornada masculina, desde 
a infância até a velhice. O 
leitor descobre a importância 

de ser um pai presente 
e poder repassar a seus 
filhos todo o seu conhe-
cimento, entre outras 
coisas muito interes-
santes.

Indicação de Audrey 
Fernando Gomes, pai 
dos alunos Beatriz W. 
Gomes, 2ºB e Gabriel W. 
Gomes, 6ªA

Livro: Cães da Província
Autor: Luiz Antonio 

de Assis Brasil
Para quem gosta de 

ficção misturada à rea-
lidade, este livro é um 
prato cheio! Ao mesmo 
tempo em que o autor 
trata da vida do genial 
criador Qorpo-Santo, 
conta histórias fantásti-
cas de crimes, adultérios, 
incestos e crueldades, 
jamais imaginados numa 
Porto Alegre aparentemente tran-

quila do século XIX. 
A forma como Assis 
Brasil retrata esse per-
sonagem contraditório 
da literatura dramática 
brasileira e a maestria 
com que narra e com 
que reconstrói a época, 
mesclando notícias de 
jornal e fantasia, tor-
nam essa obra o mais 
rigoroso romance já 
escrito pelo autor!

Indicação de profª Joana R. 
A. Feldmann.

Livro: Cartas para Julieta
Autor: Lise Fried-

man e Ceil Friedman
O l iv ro  con ta 

as muitas histórias 
por trás do famoso 
romance Romeu e 
Julieta de Willian 
Shakespeare. É um 
livro cativante, pois 
reúne história (fatos 
reais) e romance. 
Outra dica é assistir 
ao filme do mesmo 
nome. É leve, gostoso, 
agradável.

Indicação de profª 
Sirlei Reck Tavares.

Livro: Diário de um banana – 
A gota d’água

Autor: Jeff Kinney
Greg estava de férias 

e resolveu brincar com 
seu amigo Rowley. Fo-
ram cavar um buraco bem 
profundo, mas não conse-
guiram. Resolveram então 
fazer uma Cápsula do Tem-
po para ser aberta só daqui 
a 1300 anos. O pai de Greg 
queria que ele ocupasse seu 

tempo com esporte, mas 
sabemos que Greg daria um 
jeito de escapar dessa “fura-
da”. Indicação da aluna Síl-
via Maria Souza Rosa, 4ºB.

Livro: O Símbolo Perdido
Autor: Dan Brown
Em mais uma de 

suas aventuras contra 
o tempo, o professor 
Robert Longdon está 
estudando a maço-
naria na capital dos 
Estados Unidos, para 
salvar a vida de seu 
amigo Pete Solomon. 
A história desmis-
tifica alguns mitos 
maçônicos, mostrando suas 
razões e objetivos, e apre-
senta um novo ponto de 
vista sobre religião.

Indicação do aluno Car-
los H. Corrêa, 2ºA  EM.

Livro: Cuide do Planeta!
Autor: Dorling Kindersley

O livro traz varias ideias 
fáceis e criativas para a pre-
servação do meio ambiente. 
Você pode ajudar a salvar o 
mundo, brincando! Pequenos 
gestos fazem uma grande 
diferença. Com atitudes sim-
ples no dia a dia, podemos 

mudar o mundo: apa-
gue sempre a luz ao 
sair do quarto, impri-
ma nos dois lados do 
papel, feche a torneira 
enquanto escova os 
dentes.

Indicação de profª 
Paula Duarte.

Durante os meses 
de abril e maio, pales-
tras com profissionais 
das áreas de direito, 
engenharia, medicina e 
comunicação levaram 
conhecimento aos alu-
nos dos 2os e 3os anos 
do ensino médio. As 
palestras integram o 
projeto de Orientação 
Profissional realizado 
no Colégio. 

No dia 19 de abril, 
o médico Mariolivo 
Mognol forneceu dados 
sobre o mercado de 
trabalho, a importância 

Estudantes conhecem 
rotina de profissões

Fernanda K., 7ªA
Eu te amo muito, não sei o que 
seria de todas nós sem você.
Letícia G., 7ªA

Todos da 7ªA
Amo muito vocês, minhas lin-
das: Amandas, Nathali, Beatriz, 
Andreza, Joice e Jéssica.
Nathaly F., 7ªB

Mariana, 2ºA EF
Você é uma amiga ótima e eu 
gosto muito de você.
Ana Clara, 2ºA EF

Guta, Ket, Bre e Vicr, 2ºC EM
Meninas, obrigada por tudo. 
Eu amo muito vocês! Contem 
comigo sempre.
Mariana, 2ºC

Grazielle e Lucas F., 2ºA EM
Nossa sala não é nada sem 
vocês, por favor, voltem!
2ºC

João Gabriel, 2ºB EF
Gosto de você porque brinca 
sério comigo.
Kauã, 2ºB EF

Família
Vocês moram no meu coração.
Eduarda, 2ºD EF

Manuela, 2ºD EF
Você gostaria de brincar comigo 
no pátio?
Marangoni, 2ºD EF

6ªA
Valeu pelos dias legais e es-
tranhos!
Artur, 6ªA

Profº de história: Marília
Gostei muito de suas aulas.
Claudio, 6ªB

Nicolli V., 6ªB
Obrigada por me aconselhar 
quando mais precisei. 
Beatriz D., 6ªA

Gabriel, 3ºB EF
Você é legal e bom no futsal.
Bruno, 3ºB EF

da profissão para a sociedade, 
duração do curso na universidade, 
entre outros aspectos relevantes da 
profissão e do profissional médico. 

No dia 29 de abril, o publicitá-
rio Silvio Melatti falou sobre sua 
profissão e no dia 4 de maio, o 
advogado Augusto B. Hackbarth 
proferiu a palestra. O engenheiro 
Cleiton Vaz,  participa do projeto 
no dia 26 de maio.  
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Respostas do desafio anterior:

Cauê, 2ºA EF
Você é meu amigo, você é legal!
Leonardo, 2ºA EF

Luiz, 2ºA EF
Você é meu melhor amigo e você é a 
pessoa mais legal desta escola.
Cauê, 2ºA EF

Gustavo, Thiago, Renan e Raphael, 2ºB
Tamo junto e misturado, sempre! 
Ousadia e alegria na parceria, irmãos!
Ricardo D., 2ºB

Isabelle, Tassiara, Caroline, Bruna, 
Leticia, 2ºB e 1ºB EM
Amo vocês my bitches.
Laura G., 2ºB 

Ricardo, Gustavo, Renan, Thiago, 
2ºB EM
Tamo junto e misturado!
Raphael, 2ºB

Bruna, Julia, Dani, 2ºB EM
Lindas, obrigada por terem aparecido 
na minha vida. Amo vocês demais.
Maitê, 2ºB

Matheus, 2ºA EF
Você é meu amigão para sempre.
Luiz, 2ºA EF

Vitor Hugo, 4ºA EF
Você é o melhor primo do mundo. É 
muito legal. Espero que ele faça um  
bilhete para mim.
Henrique C., 5ºB

Jenifer e Gabi, 5ºB EF
Vocês são muito legais, sempre serão 
minhas melhores amigas.
Lara, 5ºB

Desafios
Quantos patos? À bei-

ra dum lago iam dois patos 
zangados à frente de um pato, 
dois patos em fila indiana iam 
atrás de um pato e um pato ia 
no meio dos outros patos. Qual 
o número de patos que iam à 
beira do lago?

Uma data... Se o amanhã 
de ontem era quinta-feira, que 
dia é o dia depois de amanhã 
de ontem?

As duas ovelhas. Estão 
duas ovelhas no campo. Uma 
delas olha na direção do Norte, 
a outra na direção do Sul. No 
entanto, qualquer delas pode 
ver perfeitamente a outra. 
Como é isso possível?

As maçãs. Se a Ana tiver 
nove maçãs e quatro sacos 
grandes de papel, como é que 
consegue colocar um numero 
IMPAR de maçãs em cada 
saco ?

Os montes de palha. 
Um camponês tem cinco mon-
tes de palha num campo e 
quatro montes de palha noutro 
campo. Se os juntar ao pé da 
sua casa, com quantos montes 
de palha fica?

De quem são as pe-
gadas ? Um dos trigêmeos 
deixou pegadas cheias de terra 
na cozinha da sua casa. Uma 
vez que todos usam o mesmo 
número de sapato, os pais não 
sabem quem é que deve limpar 
o chão.
- "Não fui eu" - diz a Sara.
- "Foi o Hugo" - diz a Marta.
- "A Marta está a mentir" - diz 
o Hugo.
Um dos trigêmeos diz a verda-
de e os outros estão a mentir.
De quem são as pegadas dei-
xadas na cozinha?

Que se opõe aos interesses, às nor-
mas ou aos usos do comércio.
a N t i c O m E r c i a L

Ave silvestre que origem européia 
criada em cativeiro no Brasil.
c a N á r i O - b E L g a
Trama narrada em capítulos.
N O v E L a

Desesperado, sem consolo.
i N c O n s o l á v E L

Que não se pode resolver.
i N s O l ú v E L 

Extraordinário, excepcional.
f e N O m E n a L 

Adepto da liberdade de mercado e 
da restrição à intervenção estatal 
na economia
N e O l i b E r a L  
Que proporciona bem –estar.
c o N f O r t á v E L  
Que atravessa um continente de um 
extremo a outro.
t r a N s c O n t i n E n t a L

Respostas 
na próxima 

edição

Nove entre dez meninas sonham 
ser bailarina. E nove entre dez 
meninos sonham ser jogador de 
futebol.

Este sonho latente desde os 
primeiros anos de vida incentiva os 
pequenos de quatro a seis anos para 
as aulas de balé para as meninas e 
de Futsal para os meninos. 

Sob a coordenação da profes-
sora Paula Cordovil, as meninas 
aprendem os primeiros movimen-
tos da dança. Já os meninos, sob a 
coordenação do professor Geraldo 
Marconi de Matos, por meio de 
atividades recreativas, começam a 
trabalhar movimentos coordenados 
de pés e mãos visando ao desenvol-
vimento psicomotor e visual. 

 As aulas de ambas as turmas 

Futsal e Balé contribuem para 
desenvolver a coordenação motora

A exploração de movimentos e de sensações 
corporais estimula a concentração da criança.   

No futsal um dos objetivos é exercitar os 
movimentos coordenados com as mãos e pés. 

acontecem uma vez por semana. 
Meninos e meninas seguem para 
as aulas que complementam as 
de educação física e, ao mesmo 
tempo, estimulam a criança a sair 
do sedentarismo, praticando uma 
atividade física prazerosa. 

“As atividades do futsal buscam 
um maior controle dos limites do 
próprio corpo, aperfeiçoando os 
movimentos de segurar a bola, 
correr e chutar. Durante as aulas, os 
alunos não assumem uma posição 
fixa no campo, são estimulados 
em todas as posições”, explica o 
professor.

Nas aulas de balé, de forma 
lúdica e prazerosa, as meninas do 
Infantil 4, Infantil 5 e 1º ano do 
EFI, aprendem a base do balé clás-

sico. A exploração de movimentos 
e de sensações corporais ajuda a 
desenvolver a concentração, que 
nesta idade ainda é baixa.  

“As aulas de balé proporcio-
nam um bom condicionamento do 
corpo e mente, ativam o sistema 

cardiovascular. Além de auxiliar 
nos reflexos, lateralidade, postura, 
musicalidade, flexibilidade, no 
desenvolvimento da capacidade 
fisiológica, da coordenação motora 
ampla e fina e aumenta a resistên-
cia muscular”, lembra a professora.

Talento especialTalento especial

Flávia Holzapfel,3ãoB é jogadora 
da seleção joinvilense de vôlei há 
três anos. Destaque entre as atletas 
da modalidade que pratica há quatro 
anos, confessa que “no início, não 
gostava muito de vôlei, preferia o 
basquete, mas hoje gosto muito”. 

Somente um ano após iniciar os 
treinos em clubes, a estudante pas-
sou a integrar a equipe da FELEJ. O 
estímulo para praticar esportes vem 
do exemplo dos pais, que exigem 
ainda dedicação aos estudos, boas 
notas, comprometimento, responsa-
bilidade e disciplina com horários.   

“Com o vôlei, faço muitos 
amigos, aprendi a ter mais respon-
sabilidade e a cuidar das coisas, 
pois viajo sozinha desde os meus 
13 anos”, revela. 

Disposição e a autodisciplina 
são alguns dos ganhos da prática do 
esporte. A atleta tem uma jornada 
de duas horas diárias de treino e 
duas sessões semanais de acade-
mia. Atividades que resultam em 
um bom condicionamento e saúde 

Esporte é saúde, 
disposição e disciplina 

Flávia tem uma coleção de mais 
de 20 medalhas e troféus.

O time de handebol mas-
culino do CSA conquistou o 
primeiro lugar geral dos 13º 
Jogos escolares de Joinville, 
para atletas de 12 a 14 anos. 
Os jogos finais aconteceram 
no dia 10 de maio, no Giná-
sio Ivan Rodrigues. 

No primeiro jogo, o San-
tos Anjos venceu a equipe 
do Colégio Elias Moreira, 
por 11 a 5. No segundo, dis-
putou com o Colégio Con-
selheiro Mafra, vencendo 
por 25 a 1, e conquistando 
o título. 

Vôlei - No dia 2 de 
abril, as meninas do mini vôlei 
participaram do 1° Festival de 
Mini Vôlei do Colégio Santo 
Antônio.

A equipe do professor Geraldo 
M. de Matos, formada por Maria 

Campeões!campeõesC
am

peões!cam
peões

cam
peões

Júlia Guimbala, Camila C. 
de Miranda Anderle e Luisa 
Rosa Corrêa, 4°ano vesper-
tino e Heloisa M. de Matos, 
3°ano B, venceu quatro dos 
cinco jogos realizados. 

Handebol é campeãocampeão

Coleção de títulos

Festa da sapatilha
O ano letivo ainda está no 

início, mas uma grande festa da 
sapatilha está sendo preparada. 

O objetivo é mostrar para as 
meninas que estarão prontas para 
ser verdadeiras bailarinas, simbo-
lizar uma nova fase na vida das 
pequenas. 

A coreografia será mais uma 
motivação para as aulas ao longo 
do ano. Durante a festa, os pais ou 
responsáveis entregarão as sapati-
lhas para a bailarina, simbolizando 
um cerimonial de passagem. Em 
seguida, as sapatilhas serão usadas 
na coreografia de gran finale.  

física e mental.
Ambos bastante usados por Flá-

via neste momento para conciliar os 
estudos e a preparação para o ENEM 
e o vestibular em enfermagem, com 
a carreira de atleta. 

“Chego em casa muito cansada. 
Tenho que estudar todos os dias e 
nos finais de semana”.  

Mais de vinte medalhas e troféus 
conquistados em campeonatos re-
gionais e estaduais são  patrimônios 
da atleta. 

Pela equipe do Santos Anjos, 
Flávia conquistou a prata nos Jogui-
nhos Abertos de Joinville, em 2010.

Na equipe da FELEJ, uma das 
conquistas, foi o 1º lugar na fase 
regional de 2009 e o 3º lugar na 
fase estadual da OLESC, em 2010. 
No ano passado, foi campeã da 
Copa Indaial e, em 2011, da Copa 
Joinville 2011.
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SEMANA DA LEITURA

A Semana da Leitura desenvolvida de 
25 a 29 de abril envolveu todos os alunos 
do ensino fundamental num universo de 
personagens, fantasia e alegria entusiasmo 
pela leitura.

Sob a coordenação das disciplinas de por-
tuguês e literatura, o objetivo de estimular o 
gosto pela leitura, foi alcançado. 

O Dia Nacional da Literatura infantil, 18 
de abril, instituído em homenagem a Mon-
teiro Lobato, foi lembrado especialmente 
pelas professoras das séries iniciais, que 
criaram murais e desenvolveram atividades 
tendo como temas os moradores do Sítio 
do Picapau Amarelo. Os maiores leram e 
fizeram propaganda dos livros de que mais 
gostaram.  

As salas de aula, os corredores e até os 
recreios foram tomados por personagens 
saídos diretamente dos contos e fábulas para 
o universo escolar.

Entre as atrações especiais, as professoras 
dos 3os anos, Simone S. Holzapfel, Elisan-
gela B. Schneider e Berenice Fernandez 
transformaram a sala de aula, numa sala de 
histórias encantadoras e encantadas. 

Os alunos completaram os estudos pes-
quisando e lendo muito sobre os persona-

“Um país se faz com homens e com livros”“Um país se faz com homens e com livros”
Monteiro Lobato

gens e histórias de Loba-
to. Emília, o Visconde, 
tia Anastácia, Narizinho 
e outros personagens 
ocuparam as cabeças, 
cadernos, encenações e 
foram até mesmo trans-
formados em docinhos 
com massa de modelar 
e fantoches. 

 Contos, fábulas, poe-
sias e muitas outras for-
mas de escrever, encan-
tar, ler, contar histórias 
e (re)criar personagens 
aproximaram os estu-
dantes dos livros.  

Nas contações de histórias, personagens 
confeccionados com massa de modelar, 
ou feitos a partir de dobraduras, como na 
história do Mário Marinheiro, em que, de 
chapéu de soldado, o papel transformava-
se em barco e em seguida em colete salva 
vidas, alinhavavam as ações e prendiam a 
atenção dos ouvintes. 

“As crianças ficaram animadas quando 
viram que do barco poderia sair mais al-
guma coisa e ficaram surpresas quando ao 

Vale a pena lerVale a pena ler
Os alunos das 6as e 8as sé-

ries, das professoras Rosana 
E. H. Tondo e Silvia Vieira 
Sarnowski, de português, 
confeccionaram propa-
gandas para incentivar os 
colegas a ler o livro de que 
mais gostaram.

Inicialmente cada turma 
conversou sobre os tipos 
de livros e as tendências 
literárias. 

A partir de uma lista 
de sugestões de alunos e 
professores, cada estudan-
te escolheu o livro de sua 
preferência e após a leitura, 
fez uma publicidade em 
cartaz.

A atividade foi desen-
volvida do início do ano até a 
Semana da Leitura, realizada 
de 25 a 29 de abril, quando os 
cartazes foram expostos pelo 
colégio.

Já os estudantes das 5as 

séries, da professora Silvia e 
das 7as séries e 1os Anos, do 
ensino médio, orientados pela 
professora Raquel do Rosá-
rio, confeccionaram cartazes 
enfatizando a importância da 
leitura no dia a dia e na vida 
das pessoas.

“A leitura nos faz conscientes 
da realidade do hoje e abre a 
mente para um novo amanhã”

Júlia de Oliveira Rosa, 7ªA

"Leitura é como se fosse a luz 
quando nos encontramos no es-
curo" Louise do Nascimento, 1ºB

A professora de por-
tuguês, Silvia Vieira Sar-
nowski, com apoio das 
professoras Joana Feld-
mann, Raquel do Rosário, 
Rosana E. H. Tondo e Ro-
sanea L. M Ferreira  criou 
o blog  www.criativida-
desantosanjos.blogspot.
com para divulgar as 
composições produzidas 
nas aulas de português e 
literatura. 

 “A cada trabalho de 
correção, nos deparáva-
mos com escritores mara-
vilhosos. Produções que 
merecem ser divulgadas para todos, saindo 
do espaço escolar e correndo o mundo. Mos-
trando assim que nossos jovens são cidadãos 
críticos, pensantes e criativos”, descrevem as 
professoras no blog.

Blog para publicar as 
melhores criações 

Blog para publicar as 
melhores criações 

O espaço virtual está funcionando desde 
março e já conta com postagens de poesias, 
acrósticos e textos em prosa.  “Muitos 
alunos passaram a produzir textos cada 
vez melhores, com o objetivo de divulgar 
no blog”, revela Silvia. 

cortarem as pontas tornou-se num salva 
vidas”, explica a professora Simone.

A boneca de pano, de Rubem Alves, 
personagem incorporada pela professora 
Berenice,vestida a caráter, contou a pró-
pria história em sala de aula e durante o 
recreio.

No pátio, para uma plateia de ouvintes 
intrigados, os trechos da história eram 
apenas um incentivo para ler o livro que 
estava à disposição na biblioteca.

“A leitura de um bom livro é um    
diálogo incessante: o livro fala e a 
alma responde” Luana Moller, 1ºA EM

Pedro H. Nunes Meyer, 3ºC

Luiz Gustavo Sieben, 3ºB

Nahuana A. Borba, 5ªB

Milena T. M. Shoji, 5ªB

Julia Arenhart, 8ªA

Bárbara Robaskievicz, 8ªA


