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Apesar de ser a base de nosso corpo, no 
banho, esquecemos de  lavar, esfregar, secar 
e hidratar adequadamente os pés. Como re-
sultado, surgem as micoses, o chulé e muitos 
outros problemas de saúde.

Entre os martírios que impomos ao 
sustentáculo de nosso corpo, está o uso de 
calçado inadequado. O com salto maior do 
que UM centímetro (relação entre o salto 

Leia mais na pág. 6

e a parte da frente do calçado), quando usado por  
menores de 17 anos, predispõe à má formação e ao 
encurtamento dos músculos e tendões, ainda em fase 
de crescimento. Esta condição é irreversível. 

O médico ortopedista André Demore alerta que 
a unha encravada está diretamente ligada ao uso do 
calçado. Ele sugere ainda que a criança deveria andar 
descalça algumas horas por dia. 

Os pés precisam de cuidadosOs pés precisam de cuidados

Homenagem carinhosa aos paisHomenagem carinhosa aos pais

Filhas e filhos da Educação Infantil e do  Ensino 
Fundamental homenagearam os pais nos dias 6 
e 20 de agosto.

A homenagem teve início com apresentações que 
expressaram o amor dos educandos por seus pais e 
continuou com todos partilhando brincadeiras e jogos 
nas dependências do Colégio.

Centenário da Sociedade 
Divina Providência

Centenário da Sociedade 
Divina Providência

Instituição oferece 
educação, saúde e 
assistência social aos 
catarinenses.

Sede da centenária SDP em Florianópolis Leia mais na pág. 11

Carolina Singer, 7ªC

Leia mais na pág. 4

de 19 a 23 de setembrode 19 a 23 de setembro
Semana Cultural Semana Cultural 

Festival do minuto
Noite do Oscar

Show de talentos

Festival do minuto
Noite do Oscar

Show de talentos

Desperte o artista em você!Desperte o artista em você!

Estudantes fizeram e cantaram 
músicas para os pais.
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Colégio dos Santos Anjos

JULHO
01 - Vestibular Simulado para a 8ª série   
05 - Reunião Geral de Professores
06 - Viagem de estudos para Curitiba - 4ºs anos -    
       Zoológico e Jd. Botânico
12 - Entrega de Certificado do PROERD - 5º ano 
11 a 15 - XXXVII Olimpíadas do Colégio dos Santos  
  Anjos
13 - Visita da SDP ao Colégio   
15 - Entrega das avaliações da Educação Infantil
18 a 29 - Recesso Escolar   
18 e 19 - Formação para professores
19 - Seminário Regional de Educação para o Pensar -  
       Colégio dos Santos Anjos
       Transformando Escolas em Comunidades   
       Reflexivas

AGOSTO
1 - Fundação do Colégio     
       Reinício das aulas    
02 - Reunião Pedagógica    
06 - Homenagem aos pais da Educação Infantil 
11 - Dia do Estudante    
14 - Dia dos Pais     
16 - Missa da Família    
17 - Provas de 2ª chamada 7ª ao EM - matutino
18 - Provas de 2ª chamada - EF vespertino - 2º a 6ª  
       série matutino
19 - Curso do SINEPE    
20 - Homenagem aos pais do EF 1  
22 a 26 - Reavaliações    
26 - Visita à Biblioteca Pública - 1º anos do EFl
27 - Encontro de Formação para os colaboradores
27 e 28 - Simuladão ENEM
29 - Início do 3º Trimestre  
31 a 06 - Homenagem à Pátria

SETEMBRO
01 - Conselho de Classe do EFI
07 - Independência do Brasil   
04 - Fechamento do Sistema - notas e conteúdos
05 - Conselho de Classe do Ensino Médio  
06 - Sessão Cívica da Ed. Infantil e EFI - 10h30min e  
      16h30min
      Conselho de Classe do EFII
08 - Entrega dos boletins para o EFI  
09 e 10 - Retiro de Colaboradores da SDP  
13 - Entrega dos boletins para o EFII e EM - 18 às 
19h 30min
15 - Viagem de estudos da 6ª série
16 - Viagem de estudos das 5as séries
21 - Viagem de estudos dos 5os anos  
19 a 23 - Semana Cultural   
19 e 20 - Curso de Liderança Eficaz em Florianópolis
20 - Reunião com as regentes do 5º ano  
21 e 22 - Feira do Livro no colégio 
22 - Show de Talentos - 5ª a 7ª série  
27 - Noite do Oscar   
28 e 29 - Viagem de formatura das 8ªs séries para o 
Fazzenda Park Hotel
30 - Provas de 2ª chamada

À executiva Simone Souza da 
Fonseca, mãe da Vitória Migdady, do 
3ºC, por falar sobre a importância da 
água aos alunos dos 3ºs anos matutino 
e vespertino.

À Banda do Corpo de Bombeiros 
Voluntários de Joinville criada em 
2003, que, sob a coordenação geral 
de Voldis Eleazar Sprogis e   do  
Maestro e professor Geraldo Garcia 
da Rosa fez apresentação na abertura 
das olimpíadas deste ano.

O corpo de bombeiros mantém a 
Escola Mirim da Banda (matutino e 
vespertino) onde as crianças apren-
dem teoria musical. Um total de 20 meninas 
integram o corpo coreográfico da banda. 

AgradecimentosAgradecimentos

Nicolas K. da Silva, da 6ªA, 
faixa amarela, conquistou o 3º 
lugar, na categoria meio leve (-44 
kg) do judô, nos Jogos Escolares 
de Santa Catarina – JESC, rea-
lizados em Gaspar, de 15 a 17 
de julho. Nas fases municipal e 
regional foi campeão, lutando 
com atletas de 12 a 14 anos.

No dia 31 de julho, voltou ao 

pódio, no Torneio Interestadual 
Iwashita, realizado em Curitiba 
(PR) para pegar sua medalha de 
prata.

Dias depois, seis de agosto, no 
Campeonato Estadual Sub13, em 
Otacílio Costa, ficou em segundo 
lugar, na categoria -42 kg. Nicolas 
pratica o esporte desde 2006, na 
Associação Colon de Judô.

Alisson Medeiros, Jeferson Souza, Luciano 
Araújo e Camila Mondo são monitores no 
projeto de levar a música à comunidade.

Judoca coleciona medalhas

Estamos no segundo trimestre do ano letivo e já temos 
muitos motivos para comemorar, celebrar e agradecer.

Em primeiro lugar, o reencontro da volta às aulas no 
segundo semestre. No espaço privilegiado do nosso co-
légio, professores e alunos felizes para retomar a mágica 
e maravilhosa aventura do aprendizado que brota do 
contato humano, sintonizados com conteúdos poéticos 
e preferenciais, emocionais e vividos no dia a dia do 
universo escolar.

Recordando o aprender a conviver, um dos pilares da 
nossa proposta pedagógica, observamos que a apren-
dizagem colaborativa e o cultivo de valores constroem 
os relacionamento de confiança, empatia, coragem e 
criatividade junto com a disposição para se aproximar 
e encontrar as pessoas, num caminhar juntos para o Ser.

Com alegria, celebramos várias conquistas dos nossos 
alunos e educadores,  excelentes resultados acadêmicos, 
desportivos e culturais.

Podemos citar o grande sucesso que foi nossa festa 
junina, os resultados acadêmicos do primeiro trimestre, 
os projetos desenvolvidos nas diversas séries e níveis de 
ensino, os diversos alunos classificados nas olimpíadas 
de matemática, física e biologia; as conquistas despor-

Colhendo sucessos!Colhendo sucessos!
tivas na XXXVII olimpíada e  jogos escolares da cidade.

As vitórias não param. Temos que ressaltar os exce-
lentes resultados dos vestibulares simulados do Ensino 
Médio e 8ª série,  dos vestibulares de inverno da UDESC e 
ACAFE, quando diversos alunos nossos foram aprovados 
sem ainda terem concluído o Ensino Médio.

Cada dia mais, sentimos o quanto caminhamos inspira-
dos numa cultura de pertencimento e comprometimento 
para o bem e sucesso dos nossos alunos.

Nesta edição, queremos também destacar os 100 anos 
de sucesso da Sociedade Divina Providência, man-
tenedora do Colégio dos Santos Anjos. Uma história 
construída a partir do sonho de Pe. Eduardo Michelis 
quando vislumbrou um horizonte maior para a vida dos 
seus semelhantes, ao fundar a Congregação das Irmãs 
da Divina Providência, hoje presente em vários países de 
quatro continentes, atuando na área da educação, saúde 
e assistência social.

Chegar aos 100 anos significa alimentar valores e 
princípios pelos quais vale a pena empreender o sonho, 
o tempo e a própria vida para a construção de uma so-
ciedade justa e solidaria. Parabéns!

Adelina Dalmônico

Errata: O desenho publicado na 
página 12 da edição anterior é de Pedro 
Luiz dos Santos Mistura, 3ºC. 
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Papai
Você é legal e muito engraçado. Eu 
gosto de você.
Mariana, 2ºA EF

Juliana Klein
Oi Ju, você é muito inteligente 
e muito querida. Beijo da Manu. 
Tchau.
Manuela Klein, 2ºA EF

Profª Sirlei
Você é a melhor professora do 
mundo. Gosto muito de você.
Matheus, 2ºA EF

Meninas, 6ªC
Adoro todas vocês. Não sei o que 
seria de mim sem a presença de 
cada uma. Beijo.
Giovanna F., 6ªC

Gabriel A., 1ºA EM
Tu é muito fera, sou teu fã.
Mateus Constantino, 1ºA EM

7ªC
Eu amo essa sala, vocês são tudo 
para mim.
Murilo A., 7ªC
Vocês são demais, dias e horas 
especiais com vocês! Amo muito. 
Bem vinda aluna nova!
Layane, 7ªC
Valeu, muito obrigado por me 
agüentarem esses meses!
Vinícius K., 7ªC

Amigos, 6ªC
É muito bom estar com vocês todos 
os dias, nossa sala é extremamen-
te divertida. Amo vocês.
Gabrielle, 6ªC

Bre, Ket, Mari, Vick, 2ºC EM
Obrigada por tudo, amo vocês!
Guta, 2ºC EM

Mãe Samantha
Mamãe, te amo muito S2.
Rhuan, 6ªC

Bre, Guta, Maria, Ket, 2ºC EM
Amo vocês, obrigada por estarem 
presentes no momento que eu 
mais precisei (vocês sabem).
Vick, 2ºC EM

Thayna, 8ªC
Te adoro fofinha, conta sempre 
comigo, quando precisar to aqui.
Maria S., 8ªC

Maria, 8ªC
Amo muito você! Haha não esque-
ce que eu vou sempre ta aqui viu?!
Tahyná, 8ªC

Maria, 2ºA EF
Você é minha melhor amiga, é 
gentil. Você gosta da cor lilás, não 
é? Beijos, tchau.
Sophia, 2ºA EF

Laís, Gustavo, Gabriele, 2ºC EM
Obrigada por tudo gente! Amo 
vocês!!
Mariane, 2ºC EM

Família
Amo muito vocês! Vocês são tudo 
para mim, brigamos mais nos 
amamos. Obrigada por tudo!
Letícia Fernandes, 5ªB

Bella, Pi, Gabi e Laura, 5ªB
Eu amo muito vocês, esse tempo 
que passei com vocês foram os 
melhores momentos da minha 
vida. Bjs.
Maria Júlia, 5ªB

Meta x Rendimento 

Ana e Lara, 6ªC
Meninas, obrigada por tudo e 
principalmente sempre ficarem 
do meu lado: amo muito vocês!!
Isabella P., 6ªC

Nahuana, 5ªB
Te adoro e você é uma super ami-
ga, nunca vou te esquecer. Bjos.
Carolina F., 5ªB

Sofia N., 3ºA EF
Passamos muitos momentos jun-
tas e quero que nossa amizade 
dure. Beijinhos.
Natalia, 3ºA EF

Família
A minha família é uma coisa boa, 
eu ensino as coisas da minha 
escola e ajudo muito. Beijo
Luísa C., 3ºA EF

Mãe e papai
Papai, você me ensinou muitas 
coisas como andar de bicicleta 
sem rodinha... Mãe, eu gosto muito 
de você, como nenhuma mãe, um 
beijo no coração.
Kemilly, 2ºA EF

Vitor, 3ºA EF
Venha na minha casa para a gente 
brincar.
João Pedro, 3ºA EF

Isabela, 2ºD EF
Gostaria de fazer um piquenique?
Nauany, 2ºD EF

Classificados

Vendo teclado Cássio, bicicleta (quadro 
Alfameq de alumínio) aro 10m Ipod 
Shuffle e mini violão Gianinni.
Falar com Emily G., 8ªB

Um total de 34 alunos da 8ª série ao 
Terceirão, participaram da segunda fase da 
Olimpíada Brasileira de Física 2011 – OBF, 
no dia 13 de agosto. 

A divulgação da nota mínima para ad-
missão à 3ª fase acontece até o dia 14 de 
setembro. Quem conseguir, participa das 
provas práticas e teóricas no dia oito de 
outubro, desta vez somente  para os alunos 
da 8ª série ao 2º ano do ensino médio.

Santos Anjos nas olimpíadas 
de Física e da Matemática
Santos Anjos nas olimpíadas 
de Física e da Matemática

No dia três de setembro, dez alunos do 
Santos Anjos, participarão da segunda fase 
da Olimpíada Brasileira da Matemática 
OBM. A prova da terceira fase será aplica-
da em 15 e 16 de outubro e os vencedores 
serão convidados a participar da 15ª Semana 
Olímpica, que acontece em janeiro de 2012. 

Dentre os 106 alunos que participaram 
da primeira fase da OBM, 22 foram classi-
ficados para a Olimpíada Regional de Ma-
temática de Santa Catarina, que acontecerá 
no dia 24 de setembro. 

Os classificados para 
o OBM (*) e ORM são:
Lincoln Marselli de Aquino Filho, 6ªB*
Guilherme Francisco Klahold, 6ªB*
Cássia Millnitiz, 6ªA*
Cláudio Thomas Jubanski, 6ªB*
Matheus Monteiro Shoji, 5ªB*
Eduarda Voltolini do Canto, 5ªC  
Maria Vitória Michelutte Moreira, 5ªA
Cecília de Faria, 6ªD
Vinícius Schulz Nardes, 5ªA
Victória Hillesheim Garcia e Silva, 5ªA
Natielle Ribeiro, 6ªB
Kenji Nakazoni, 5ªB
Thaís Fernandes Miranda, 6ªA
Júlia Bertelli, 7ªA*
Luis Fernando Momm Antunes, 7ªB*
Fernanda Momm Antunes, 8ªA*
João M. W. Dudy, 3ãoB*
Maysa Lupges Siqueira, 3ãoB*
Arthur Mogol, 3ãoB
Gabriela Kotschella, 2ºB EM
Cheila Maciale Lermen, 3ãoA
Pamela Miranda, 1ºC EM
*Classificados para a OBM e para a ORM

OBM e ORMOBM e ORM

A transformação 
do saber popular em 
erudito se dá  na escola 
e a relação professor x 
conhecimento x aluno 
é o centro deste pro-
cesso. Se a sociedade 
e a relação dela com o 
saber muda, o ensino 
de qualidade será re-
sultado da atualização 
constante, tanto dos 
profissionais, quanto 
das metodologias de 
ensino.

Embora 85%, den-
tre os 82 professores 
do CSA  tenham cur-
so de pós-graduação 
em  nível de especia-
lização e outros quatro 
(5%) tenham também 
Mestrado, anualmen-
te, são oferecidas pelo menos 40 horas de 
cursos de capacitação profissional. 

Além do incentivo aos professores que 
frequentam cursos de pós-graduação, os 
cursos de formação continuada a todos os 
funcionários são uma constante. 

Neste ano, foram vários encontros para 
planejamento, avaliação e reavaliação, rea-
lizados no início e durante todo o ano.

No dia 18 de julho, os professores parti-
ciparam de uma formação sobre o carisma 
e espiritualidade das Irmãs da Divina Pro-
vidência.

No dia seguinte, 19 de julho, aconteceu o 
seminário regional “Educação para o pensar: 
Transformando escolas em Comunidades 
Reflexivas”. 

Esta nova metodologia defende uma 
educação reflexiva em todos os segmen-
tos escolares, buscando a autonomia do 
aluno e do professor. Portanto, pensadores 
autônomos, ´pensam por si mesmos´, não 
repetem simplesmente o que outros dizem 
ou pensam. Estão aptos a fazer seus próprios 
julgamentos.

No dia 27 de agosto, a capacitação visou 
à implementação do Programa 8S – Sensos 
de Qualidade – na escola. Sônia Remor, 
Superintendente da Sociedade Divina Pro-
vidência foi a facilitadora.  

Formação continuada é 
prioridadeprioridade

O programa 8S
Com o passar dos anos, os gestores 

perceberam que somente os cinco “S” não 
eram suficientes para garantir qualidade às 
organizações. A inclusão de mais três “S” 
criou a sequência ideal para a atualidade:

Shikayaro: Senso de determinação e 
união.

Refere-se ao trabalho em equipe, item 
essencial no sucesso das organizações. Se 
não houver foco, ajuda mútua e um objetivo 
claro, não haverá sucesso também.

Shido: Senso de capacitação, educação 
e treinamento.

Sem conhecimento, nenhum colaborador 
consegue desempenhar um bom papel, o que 
pode arruinar projetos.

Sitsuyaki: Senso de economia e combate 
aos desperdícios.

Nenhuma organização pode se dar ao 
luxo de desperdiçar insumos, por mais insig-
nificantes que pareçam. Se forem somados 
todos os pequenos descartes desnecessários 
ao longo de um ano, com certeza se chegaria 
a uma soma equivalente a um salário de um 
funcionário, ou um equipamento. Economi-
zar é tarefa essencial.

Cursos mantém professores 
e funcionários atualizados.

Os classificados para 
o OBM (*) e ORM são:

O programa 8S
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Talento especialTalento especial

Dia dos pais

Isabela Orsi Becker, da 
6ªC, subiu nos palcos aber-
tos do Festival de Dança 
para apresentações de balé 
clássico e sapateado. 

“Foram muitos os en-
saios para participar da se-
letiva para os palcos abertos 
e deu aquele friosinho na 
barriga”, conta. 

A dançarina que cresceu 
em uma família de músicos, 
além da escola regular, faz 
aulas de balé, sapateado, 
flauta e Inglês. A dança en-
trou em sua vida aos quatro 
anos. 

“Minha semana é mui-
to agitada, sempre tenho 
alguma coisa para fazer. 
Estudo um pouco durante 
a semana e nos finais de 
semana também. Às vezes, 
até falto nas aulas de balé 
para estudar, porque sei que 
é importante”.

“Todas as atividades 
que faço complementam as 
outras de alguma forma”, 
explica. 

Isabela 
começou a 
dançar aos 
quatro anos

Filhas, filhos abraçaram, beijaram  
e brincaram com os pais

Filhas, filhos abraçaram, beijaram  
e brincaram com os pais

Após as apresentações culturais, de abraços e beijos com muito 
carinho pais, filhos, avôs e avós divertiram-se nos jogos de mesa e na 
quadra, peteca, corda, oficina de balões, massa de modelar e outras.

Os filhos, coordenados pela 
Professora Simoni Asquino e 
acompanhados das professoras 
regentes, apresentaram uma ver-
dadeira obra de arte ao cantarem 
e tocarem músicas conhecidas 
e outras que foram escritas es-
pecialmente para essa data tão 
especial. 

No ano passado, após 
conquistar o 2º lugar 
no Festival Meia Ponta, 
com o grupo da Escola 
Municipal de Ballet-da 
Casa da Cultura, com 
a coreografia: Á Moda 
Italiana, na modalidade 
- Danças populares – 
conjunto infantil, Isabela 
recebeu convite da Von 
Heidecke's School Ballet 
de Chicago, para se inte-
grar à equipe e dançar no 
Chicago Festival Ballet, 
em uma turnê do Reper-
tório Quebra Nozes. 

“Infelizmente não 
pude ir, pois não tive 
tempo hábil para provi-
denciar o passaporte”, 
explica Isabela. 

Nesse ano, além do 
Festival de Dança de 
Joinville, Isabela já par-
ticipou do Festival Mery 
Rosa, em junho. Na com-
petição, conquistou, com os 
grupos, as primeiras colo-
cações em balé clássico de 

repertório e sapateado. A 
bailarina volta aos palcos 
em Florianópolis e em 
Salete  (SC) ambos ainda 
em 2011.

“Eu conheço muitas letras, 
mas cantarei hoje uma só. 

É a letra P, P de paixão. P 
de papai, do meu coração”

Canta ram as 
crianças da Edu-
cação Infantil e 
dos 1ºs anos, num 
grande coro em 
homenagem aos 
papais, no dia seis 
de agosto.

Quando eu olhei meu pai querido
Com tanto amor no coração
Eu perguntei a Deus do céu, ai
De onde vem tanta paixão
Papai querido que emoção
Te amo tanto de coração
Adaptação da aluna Ana Cristina Heidemann 
Maria, do 3ºC, da música Asa Branca.

Foi pra você papai que eu fiz essa canção
Um canto alegre e cheinho de emoção
Pai querido, és meu amigo,
E hoje eu quero agradecer
Por tanto carinho, fica comigo enquanto eu 
crescer. - Adaptação dos alunos dos 
2ºs anos da Nona sinfonia de Beethoven

No dia 20 de agosto, foi a vez 
dos pais do ensino fundamental 
serem homenageados. Apesar de 
ser o Dia dos Pais, muitas mães e 
avós participaram da festa e das 
atividades do Pais na Esportiva.   

Bruna, 3ºA EF
Eu quero pedir desculpas por todas as nossas 
brigas, eu quero voltar a ser sua amiga.
Karin, 3ºA EF

Mariana M., 2ºB EF
Gostaria que você fosse a minha casa algum dia. 
Você é minha amiga especial.
Mariana F., 2ºB EF

Ana Paula, 2ºB EF
Eu gosto muito de você. Eu sempre quero sentar 
com você. Você é minha melhor amiga. Você é a 
primeira melhor amiga.
Ana Luiza, 2ºB EF

Ana, 8ªC
Eu te amo, ta? Obrigada por tudo! Por me 
agüentar todos esses anos. Se cuida.
Raquel, 8ªC

Nathália, 8ªC
Amiguxa, você sabe o quanto é importante em 
minha vida. Saiba que amo muito você, você 
mora no meu coração.
Jéssica M., 8ªC

As viagens de estudo integram o 
cronograma das atividades pedagó-
gicas do Santos Anjos. São progra-
madas pelos professores como forma 
de vivenciar experiências extraclasse 
diretamente ligadas aos conteúdos 
estudados em sala.

 
No dia 27 de maio, as 6ªs séries 

conheceram a Serra do Mar,  Caiobá, 
Paranaguá, Morretes e Curitiba. As 
professoras Sandra Kanzler, Fernan-
da Sayão, Amanda Gern e Luciara 
Baraúna acompanharam os alunos.

 
No dia 16 de junho, as 5ªs séries 

viajaram a Curitiba. Na capital para-
naense, conheceram o Museu Egípcio 
e o Planetário do Colégio Estadual 
do Paraná. As professoras Marga-
rete Maria Costa, Marilia Graboski 
de Barba e Silvia Vieira Sarnowski 
programaram a viagem para comple-
mentar conhecimentos em geografia, 
história e português.

Os 4ºs anos foram a Curitiba, no 
dia seis de julho, acompanhadas 
pelas professoras Luciane Manske e 
Adenise Costa Reis e visitaram o Zo-
ológico do Parque Iguaçu e o Jardim 
Botânico.

Viagens coletivas 
de aprendizagem

Estudantes conheceram o ciclo de vida do pinheiro 
que produz o pinhão, espécie em risco de extinção.

Alunos dos 5º Anos aprenderam mais 
sobre a civilização egípcia e os astros.

As turmas da Educação In-
fantil e das séries iniciais do 
ensino fundamental (1º ao 5º 
Ano) fizeram o encerramen-
to das atividades do primeiro 
semestre no Recanto Nazaré. 
Durante o passeio, realizado em 
julho, participaram de ativida-
des recreativas, fizeram lanche 
comunitário, conheceram e de-
gustaram frutas e aproveitaram 
para saber mais sobre os animais 
e plantas da Mata Atlântica. 

No Recanto - convívio alegre 
com colegas e a natureza.

Recanto Nazaré
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Turma da Mônica, 3ºA EM
Amo vocês, tranqüilo??
Cheila, 3ºA EM
“Nessa linda estrada da vida”, en-
contramos pessoas inesquecíveis 
como vocês!!! Amo vocês!!
Karina, 3ºA EM

Camila, 4ºB
Eu adorei ir com você no inglês, 
eu te adoro, você é muito legal. 
Beijos e abraços.
Gabriela, 4ºB

Enzo, 4ºB
Temos que combinar de você ir lá 
em casa, um abraço do seu amigo.
Lucas V., 4ºB

Camila, 4ºB
Gosto muito de você, apesar de 
a gente brigas às vezes. Eu te 
adoro muito.
Maria Júlia, 4ºB

Luiz, Aurélio e Guilherme, 3ºB EM
Quatro abraços para vocês, cam-
peões! Foi muito legal treinar 
contra vocês.
Loco Abreu, 3ºA EM

Seminaristas, 2ºC e 1ºC
Quero agradecer a Deus por todos 
os meus irmãos do seminário 
estudarem aqui, onde eles tem 
uma boa base para a faculdade.
Jardel L., 3ºA EM

Mãe
Boas melhoras, mãe!
André, 2ºA EF

Profª Fernanda
Eu te adoro muito. Você é ótima 
professora. Beijos
Eduarda, 6ªC

Juliana, Luana e Anielle, 6ªC
Amigas, amo vocês. Nós vamos 
arrasar no show. Vocês são muito 
importantes para mim.
Luiza, 6ªC

Dalila, Anelise, Flávia e Paola, 
3ºB, 2ºC EM
Obrigada por todas as motivações 
que vocês me deram e se hoje es-
tou aqui é por causa dessa nossa 
amizade. Amo vocês.
Samantha, 3ºB EM

Terceirão B
Acreditem, está difícil para todo 
mundo, tudo muito puxado! Mas 
com toda nossa união chegaremos 
bem nesse fim de ano.
Flávia H., 3ºB EM
Nosso penúltimo depoimento do 
CSA. Mas o tempo, e os momentos 
que passamos juntos renderão 
depoimentos para a vida inteira. 
Amo vocês.
Jorge, 3ºB EM
Boa sorte para todos nesse semes-
tre, por que vai ser desumano! Mas 
vamos conseguir! Hahaha
Dalila, 3ºB EM
A cada dia que passamos juntos, o 
coração aperta mais. Tenho muito 
orgulho de vocês, seus lindos!
Camila, 3ºB EM

Sabina, 3ºA EF
Você é a minha melhor amiga.
Brenda, 3ºA EF

Beatriz, 3ºA EF
É linda, é bonita e é legal.
Luísa, 3ºA EF

Marina, 5ªB
Mama, você é muito legal, eu 
te adoro!!
Luandra, 5ªB

Kathelyn e Camila, 7ªC
Amigas, eu gosto muito de vocês, 
nunca se esqueçam que estarão 
para sempre no meu coração.
Amanda, 7ªC

Enzo, 4ºB
Você foi sempre meu amigo, nunca 
vou te esquecer, te amo no fundo 
do meu coração, amigão.
João Pedro, 4ºB

Leonardo e Mariana, 2ªA
Meus primos adorei viajar com 
vocês. Amo vocês! Beijos.
Heloisa, 4ºB

Postagem  de 
correspondências 

Fone: (47) 3026 6555

ACF Joinville    
   Centro

Fone: (47) 3026 6555

Desde 2009,  as aulas no laboratório 
de informática são  mais um dos recursos 
tecnológicos usados para facilitar a apren-
dizagem dos alunos. As aulas são usadas 
pelos professores das diversas disciplinas  
seguindo um cronograma pré-estabelecido. 

Além de ser um auxilio na fixação de con-
teúdos trabalhados em sala, as aulas servem 
para mostrar aos estudantes uma maneira 
diferente de usar o computador e a internet.  

No mês de abril, as professoras de mate-
mática Sandra Zoller Kanzler e Amanda F. 
Gern, das 5ªs e 6ªs séries, ministraram suas 
aulas usando  jogos de estratégia e raciocínio 
de sites com atividades próprias dos conte-
údos estudados.  

Jogos de raciocínio auxiliam 
nas equações matemáticas

Jogos de raciocínio auxiliam 
nas equações matemáticas

“Os jogos são um dos exemplos de 
que a matemática está presente em todos 
os lugares e não apenas nos exercícios da 
sala de aula”, comentam as professoras. 

Ao todo são 10 jogos selecionados 
pelas professoras de sites como www.
atividadeseducativas.com.br e www.
rachacuca.com.br. Os alunos têm liber-
dade de escolher aqueles com que mais 
se identificaram. 

No mês de setembro, as turmas voltam 
a ter aulas na sala de informática. Os jogos 
aguçam o raciocínio lógico e na sala de 
aula, auxiliarão os alunos a aprenderem 
as equações do primeiro grau, no caso da 
6ª série; e as frações, no caso da 5ª série.

Se usada corretamente, a internet 
pode auxiliar na aprendizagem.

Semana da Família

A Semana Nacional da Família, celebrada 
de 14 a 21 de agosto, foi instituída a partir 
de 1992. A ação da Igreja Católica este ano 
teve como tema “Família, Pessoa e Socie-
dade” e lema “Somos cidadãos e membros 

da família de Deus”.
No dia 16 de agosto, o Colégio dos San-

tos Anjos participou da missa, na Catedral, 
com participação especial da "Infância 
Missionária".

Formatura do ProerdFormatura do Proerd

A formatura do Programa Edu-
cacional de Resistência às Drogas 
– PROERD - aconteceu no dia 12 
de julho. As atividades foram de-
senvolvidas uma vez por semana, 
durante o primeiro semestre com 
os alunos dos 5os anos pelo Soldado 
Delbo. 

As aulas, debates, jogos, di-
nâmicas objetivaram orientar as 
crianças a evitar as drogas e a 
violência. Entre os temas aborda-
dos, estão a necessidade de tomar 
decisões, fazer escolhas acertadas, 
resolver problemas, conversar com 
a família e evitar o bulling. 

No dia 10 de agosto, cinco 
alunas receberam prêmios  de 
1º a 3º lugares, no 1º Concurso 
de Desenho e Redação – Sus-
tentabilidade, promovido pela 
Fundação Municipal do Meio 
Ambiente – Fundema.

A pequena Luiza Regis Mo-

Alunos do CSA vencem 
concurso da Fundema

A cerimônia 
de entrega da 
premiação foi 
na Associação 
Atlética Banco 
do Brasil 
(AABB).

Luiza Regis Moreira

O que fazer com ela?
Matar
Consumir
Queimar
Destruir

E gora?
Morte. Poluição. 
Sobreviver à própria 
sorte.
Mentes diferentes
Ideias novas
Conceitos renovados

Futuro. Ação. Agora.
O que fazer nessa hora?
 Pensar
Reciclar
Mudar
Participar

Vai fazer diferença?
Sustentável. Natureza. 
Renovável.
Atitudes coerentes
Tudo se renova
Comportamento mudado.

Seriedade. Compromisso. 
Solidariedade.
O que vai adiantar?

reira (3º), do Infantil 3 recebeu 
uma bicicleta. 

As alunas Carolina Ruschel 
Senger, 7ªC, Thalita Agne dos 
Santos (1º), 1ºC EM, Laís Stela 
Carlini(2º), 2ºB EM e Elisa de 
Oliveira Fuck (2º), 3ºB EM 
receberam um Ipod cada uma. 

Agregar
Inspirar
Reformular
Modificar

Como conseguir isso?
Buscas. Recursos. 
Pesquisas.
Energias alternativas
Fontes novas
Velho abandonado

Motivação. Esperança. 
Geração
O que esperar?
Plantar
Cuidar
Preservar
Contemplar

Elisa de Oliveira Fuck, 
3ºB EM

Sistema solar. Terra. Lar
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Saúde & Qualidade de VidaSaúde & Qualidade de Vida

Equilibrados sobre os pés, andamos, dançamos, 
pulamos, sentamos, corremos ao encontro de 

quem amamos ou fugimos dos perigos.

O que pega nos pés?O que pega nos pés?

O calçado ideal O calçado ideal 
A condição ideal para um desenvolvimento 

correto de músculos e tendões dos pés e pernas 
é usar calçados, mesmo os tênis com sistema 
de amortecimento, com a parte de trás (salto) 
não maior de UM centímetro em relação à 
parte da frente.

Os tênis devem ser confortáveis desde o 
momento da compra. Ele precisa ter largura, 
altura e comprimento adequados, não com-
primir os pés. 

E importante, quanto maior o salto, mais 
o corpo é empurrado para a frente. E a ponta 
dos pés tende a adquirir o formato do calçado. 
O que pode levar ao encurtamento músculo 
tendinosos em crianças e adolescentes e à 
formação de joanetes, calos dorsais e  unha 
encravada nos adultos.

Cirurgias poderão resolver ou amenizar as 
deformações nos adultos, mas nos menores, 
o encurtamento é irreversível.

Medicina orientalMedicina oriental

Cuidados 
1) Lavar, esfregar, lixar e hidratar 
diariamente;
2) Enxugar bem após o banho, 
especialmente no meio dos dedos;
3) Usar chinelos em praia, piscina  e 
academias;
4) Proteger as bolhas e trate as infecções;
5) Usar calçados confortáveis para evitar 
unha encravada;
6) Usar meias de algodão, evite meia-
calça e sintéticas por causa da umidade;
7) Manter alimentação variada com 
frutas, verduras e vegetais;
8) Usar palmilhas em caso de "pé cavo" 
ou "pé chato" para diminuir lesões nos 
ligamentos;
9) Evitar usar o sapato gasto;
10) Nunca compartilhar objetos de uso 
pessoal como calçados e meias;
11) Dar preferência a calçados abertos 
ou de couro.

Tanto na massoterapia, quanto para a 
medicina oriental, os pés representam todo 
o nosso corpo.  A massagem nos pés é parte 
importante do tratamento de sintomas crô-
nicos como enxaqueca, dores da coluna e 
disfunções orgânicas gerais. 

Para o  Do-In e o Shiatsu, pontos nos pés 
refl etem problemas em órgãos vitais como 
coração, fígado e rins etc. Ao manipular 
estes pontos, o massoterapeuta trabalha 
a energia vital.

O pé contém 26 ossos, que "for-
mam" dois arcos principais. O longi-
tudinal, do calcanhar até os dedos. O 
outro, transversal, cruzando o dorso 
do pé. Os arcos não são rígidos e são 
mantidos por ligamentos e tendões.

O arco longitudinal concede 
impulso ao andar, fica sobre um 
músculo grosso, que amortece o 
impacto à medida que o peso do 
corpo é passado de um pé para o 
outro durante o movimento de andar 
ou correr. 

Com uma camada espessa de te-
cido adiposo sob a sola, esses arcos 
fl exíveis absorvem a pressão e os 
choques que impomos aos pés.

O movimento do pé é controlado 
pelos músculos da parte inferior da 
perna, presos a ele por tendões que 
passam através do tornozelo. 

O tornozelo, acima do calcanhar, 
possui uma junta, espécie de dobradi-
ça entre a perna e o pé. Os dedos são 
unidos de forma que o pé possa dobrar-
se com facilidade e o movimento de 
andar é quase tão suave quanto o giro 
de uma roda. 

A estrutura suporta o peso do 
corpo, proporciona força de ala-

vanca e mobilidade durante 
a marcha.

Artista popArtista pop

Os pés suportam o peso do corpo e o 
abafamento do calçado fechado e do tênis. 
Por receberem a água que lava o restante do 
corpo, são facilmente esquecidos no banho. 

Com uma pele mais espessa, que de 
certo modo os protege, se não forem esfre-
gados para retirar o tecido morto (células 
necrosadas) os pés terão micoses, descama-
ção e o odor, conhecido como chulé. 

Dor constante no pé não é bom sinal, vá 
a um ortopedista. 

As doenças do pé podem ser tratadas 

pelo ortopedista ou com um dermatologista, 
se forem superfi ciais. 

É muito importante examinar os seus 
pés sempre e prestar atenção a quaisquer 
alterações: cor da pele, unhas, rachaduras 
ou amassados. 

No banho, passe a mão entre os dedos, 
esfregue e, ao fi nal, passe uma lixa fi na e 
seque bem todo o pé. 

Ao comprar calçado, cuide para que tenha 
a altura, largura e comprimento adequados 
ao seu pé.

Fontes: http://travinha.com.br/blogs/saude/fi les/2011/05/
pe-verdadeiro.jpg 
http://www.esteticderm.com.br/artigos/pes.htm 
www.homeos.pt
GRAAFF, Van de. Anatomia Humana. Ed. Monole, Barueri, SP

Alerta: 
1 "A unha encravada  tem relação direta com 
o calçado. Se não usasse calçado, ninguém 
teria unha encravada", sentencia Demore.
2 "O croc, chinelo largamente usado por 
crianças e adolescentes, foi desenvolvido 
para a prática de esportes náuticos, por 
isso adere muito ao solo. Quando a criança 
corre, o croc não vai deslizar o sufi ciente 
para fazer a curva e trava, provocando lesão 
ligamentosa, principalmente no tornezelo.    

Ossos 
cuneiformes

Tálus

Calcâneo

Osso navicular

Arco transversal

Arco longitudinal

Osso primeiro 
metatarsal

Falanges do hálux

Crianças devem andar descalçoCrianças devem andar descalço
"O ideal é crianças e adolescentes an-

darem descalço pelo menos algumas horas 
por dia", assegura  o  pai do Caio Cesar, 
8ªA e da Giovanna, 6ªB, médico ortopedista 
André Demore. O especialista em membros 
inferiores,  acrescenta ainda que o calçado 
deve simular ao máximo o solo. 

E que, especialmente até os 17 anos, 
deve-sem usar sandálias baixas e tênis 

confortáveis.
E explica, "é por meio do pé que o corpo 

reconhece a estrutura do solo e desenvolve 
o refl exo nervoso que garantirá a identifi -
cação da segurança ou não do local em que 
se pisa, o fortalecimento dos músculos e o 
desenvolvimento dos mecanismos do equi-
líbrio  e autodefesa que serão utilizados ao 
longo da vida".

Cuidados

Alerta: 

Osso 
cubóide

Estrutura do péEstrutura do pé

Uma tardUma tard
Durante os meses de maio a julho, os 

alunos dos 2ºs anos do Ensino Médio, 
orientados pela professora Rosanea M. 
Ferreira, ao estudarem o pré-modernismo 
aprofundaram suas pesquisas sobre um dos 
mais importantes escritores brasileiros do 
século XX, Monteiro Lobato.  

Elaboraram painéis destacando os per-
sonagens do Sítio do Pica Pau Amarelo que 
foram expostos pelos corredores da escola.

Lobato e seus personagens do Sítio do 
Pica Pau Amarelo motivaram também um 
projeto de socialização do conhecimento 
com crianças pequenas e de escolas pú-
blicas. 

Os estudantes fi zeram contação de his-
tórias, dramatização, músicas, atividades 
de desenho e lazer e um pequeno lanche 
para crianças da educação infantil, durante 
as férias de julho.

Em sala de aula, cada equipe relatou a 
experiência de passar a tarde com as crian-
ças da Educação  Infantil do Colégio, dos 
CEI Jorge Luís Vanderwegen, da EM He-
riberto Hülse, do CAESP de Araquari para 
estudantes especiais, da EM João Martins 
Veras, da Creche Conde Modesto Leal, 
CEI Pingo D'ouro, entre outras instituições.

A equipe formada pelos alunos Dafne de Bittencou
Fontes, Arly Klein JUnior, Alessandro da Cunha Jun
A e B, proporcionou uma tarde de alegria aos pequ

No C
Mach

Uma exposição de 
trabalhos produzidos 
pelos alunos dos 7ºs 
anos, nas aulas de artes 
da professora Juliana 
Z. Cecato,  transfor-
mou o Colégio numa 
galeria da Pop Art.

Nas obras, utilizan-
do a técnica de inter-
ferência em imagens, 
recorte e colagem, 
repetição de formas 
e cores vivas e irre-
ais, aparecem perso-
nalidades da cultura 
de massa como Lady 
Gaga, Família Simp-
sons, Kate Perry, Bob 
Esponja, e os jogado-
res de futebol e Glee.

Os estudos do movimento artístico americano 
dos anos 50 e 60, que busca aproximar a arte e 
a população comum tiveram início em maio.

Após criarem, os estudantes apresentaram 

C
M

Aprender 
aqui é bem 
legal!

Fone 3801 2150
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pular é na Pop Artpular é na Pop Art

de com Lobatode com Lobato

rt, Bruna Hoepers, Gabriela 
ior e Nicolas Camargo, dos 2os 

uenos da EM Heriberto Hülse.

CEI Cristo Rei a equipe formada por Brenda Portolan, Kethyn da Silva, Mariana C. 
hado, Maria Augusta Guimbala, Nivan do Nascimento, do 2ºC, durante apresentação.

A Pop Minnie, por Júlia de Oliveira Rosa, 7ªA.

Casa mal assombrada, por Luis Fernando 
Momm Antunes, 7ªB.

suas obras explicando aos colegas 
de sala, os objetivos da escolha dos 
elementos utilizados em sua produção. 

VALE A 
PENA LER
VALE A 
PENA LER

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

Livro: O príncipe e 
o mendigo

Autor: Mark Twain
O livro é adaptado 

e traduzido para o 
português por Cláu-
dia Lopes. Narra uma 

história interessante. Fala 
de dois jovens, sendo um fi lho 

do rei (Edward) e outro um menino 
que leva a vida pedindo esmola nas ruas 

para sobreviver (Tom Conty). Depois, eles 
invertem os papéis: Tom vira príncipe e 
Edward vira mendigo. Resta saber no 
que isso vai resultar. A obra, além de ser 
divertida, passa uma men-
sagem muito boa. Para ser 
lido a partir dos 11 anos. 
Indicação de Nicollas Sa-
fanelli, 8ªA.

Livro: Irmão ne-
gro
Autor :  Walcyr 
Carrasco
O livro fala de um 
menino negro, que 
perde seus pais e 
vai morar com 
seu primo bran-
co em São Paulo. 
Mostra também 
as dificuldades 
passadas por este 
menino branco, 
para aprender a lidar com o racismo que 
é cometido no decorrer da história. Ele 
passa por inúmeras experiências que 
mudaram totalmente sua vida. Indicação 
de João Victor Sampaio, 8ªB.

Indicação de Glenda S. Varaschim, 8ªA

Indicação de Caroline Cristina Natália 
Valazar, 8ªB

Indicação de João Henrique W. Santos, 8ªB

Livro: Os relógios
Autora: Agatha Christie

Um homem desconhe-
cido é encontrado morto 
na casa de uma cega. Na 
cena do crime, quatro re-
lógios parados na mesma 
hora: quatro e treze. Sem 
qualquer pista do assas-
sino ou da identidade da 
vítima, o detetive Colin 
Lamb, pede ajuda a Her-
cule Poirot. Indicação de 
Annie Caroline Osório 
da Fonseca, 8ªA.
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TRANSPORTE ESCOLAR
Exclusivo para alunos do Colégio 

dos Santos Anjos

Gilberto Lima
Fones: 3464-1473 e 9142-5903

Autorizações ACTEJ: 010, 095 e 115

2ºB   
Alexandre Felipe de Oliveira
Thiago de Oliveira Françozo
Julia Soares Pereira 
Leticia Schadeck 
Renan Dalló Stano 

2ºC   
Gabriela Holz da Silva 
Mariana Cristina Machado
Micheli Lara Leite Avi 
Maria Augusta B. Guimbala 
Thais Karolini Cardoso Lazzari

3ºA    
Beatriz Hubener Linhares 
Eduardo Henrique de Moura
Luca José dos Santos 
Andre Luis Antoniazzi Mancini
Guilherme Ramos da Cunha

3ºB   
Eduarda Beninca Calado
Gabriela Paul Tuma
Dalila Rodrigues 
Ariadne Ayumi Sakashita
Gabriela Pereira da Silva

1ºA
Mateus Constantino Orige 
Thalita Agne dos Santos 
Natália Ristow Peixoto 
Victor Eduardo de Borba 
Steffani Simm  

1ºB   
Thiago Augusto Michels 
Mariana de Oliveira
Paula Heloisa Bonomini
Amanda Pereira de Lima
Luiz Felipe Fuck de Mira
 
1ºC  
Eduardo Padilha 
Ana Carolina Siedschlag 
Isabela Dadalt Gouvea 
Bruna Schappo da Silva 
Karen Oliveira Sandovetti 
 
2ºA  
Leonam Roberto Hopfer 
Carlos H. de C.S.Corrêa 
Marina Daros Trentin 
Bruna Vicentin Borsalli 
Valéria Fernanda S. Steinke 

Simulado 2011Simulado 2011

Parabéns a todos pela participação!

Colocação geral - EM

Resultado da XXXVII 
Olimpíada do CSA
Resultado da XXXVII 
Olimpíada do CSA

Turma destaque
Ensino Fundamental II = 7ªB 
Ensino Médio - 2ºA

Turma destaque

Campeão geral 2011
Ensino fundamental II = 6ªD com 139,6 Pontos

Ensino Médio = 3ºB com 87,9 Pontos

Campeão geral 2011

Cestinhas
Basquetebol

Ensino Fundamental
5ªA - Venuta Angela Tebaldi 28 pontos
6ªD - Felipe Schulz 23 pontos

Ensino Médio
1ºB - Louise R. do Nascimento 12 pontos
3ºB - Jorge Ewaldo Junkes 30  pontos

DestaquesDestaques

Cestinhas

Voleibol
Ensino Fundamental
8ªC - Larissa Cano de Oliveira
8ªA - Vinícius Ricardo Franzoi Hoeller

Ensino Médio
3ºB - Flávia Holzapfel
2ºB - Ricardo Novaes Dagios

Artilheiros (as)
Handebol

Ensino Fundamental
7ªB - Amanda C. Smaniotto 22 gols 
6ªD - Felipe Schulz  14 gols

Ensino Médio
2ºA - Valéria F. Serpa Steinke 19 gols
3ºB - Arthur Mognol  20 gols

Futsal
Ensino Fundamental
6ªB - Natalia S. F. Marinho 9 gols
5ªB - Filippe Giovannetti 10 gols
6ªD - Victor Hugo Hirt Fritz 10 gols

Ensino Médio
2ºA - Valéria F. Serpa Steinke 6 gols
2ºB - Ricardo Novaes Dagios 9 gols

Artilheiros (as)

Aos pais, empresas 
patrocinadoras das camisas e 
a todos que de alguma forma 
contribuíram para o sucesso 
da XXXVII Olimpíada CSA.

Agradecimentos

Simuladão do ENEMSimuladão do ENEM
Nos dias 27 e 28 de agosto, foi realizado o 

simuladão Dom Bosco para os alunos do Ter-
ceirão. A prova com 180 questões, sendo 90 de 
ciências humanas e 90 de ciências da natureza 
é semelhante a do ENEM. Os alunos do 2º ano 
participaram como convidados. 

“O Santos Anjos pretende aproximar os 
seus alunos o máximo possível da realidade do 
ENEM realizado pelo Ministério da Educação, 
oferecendo um simuladão Dom Bosco com a 
mesma carga horária para resolução das ques-
tões e o mesmo número de questões”, explicou 
o coordenador Fábio Hobold. 

As provas serão corrigidas através do 
método TRI, o mesmo utilizado pelo governo 

Bia Santini, 3ºB EM
Parabéns! Tudo de bom e 
de melhor sempre, e que 
tu sejas muito feliz! Você 
merece. Beijo da sua amiga 
mais linda.
Vaz, 3ºB EM

Luiza, 2ºB EF
Você e a menina mais le-
gal que eu conheço. Eu te 
admiro tanto, você é muito 
especial para mim.
Maria Isabella, 2ºB EF

Sofia, 3ºA EF
Eu gosto muito de você. 
Adoro quando você brinca 
comigo. Não deixe de ser 
minha amiga.
Marina, 2ºB EF

Maria Julia, 5ªB
Maju! Eu gosto muito 
de você, aconteça o que 
acontecer, você ainda vai 
ser minha melhor amiga. 
Te amo!
Pietra Luany, 5ªB

Isabela B., 6ªC
Sinto muito sua falta, os 
dias não são mais os mes-
mo sem você. Espero an-
siosa a tua volta. Abraços.
Júlia D., 6ªD

Mãe
Te amo tanto.
Luiza, 3ºB EF

Alunos do 3ºC EF
Meus amores, é muito bom 
estar com vocês. Amo to-
dos de coração.
Profª Elisangela

Sara, 3ºC EF
Você é minha melhor ami-
ga, te adoro. Você sempre 
fica comigo depois da aula. 
Ana Júlia, 3ºC EF

Vovós e vovôs
Amo vocês muito de cora-
ção, vocês são meus pais 
em 2º lugar, por isso amo 
vocês. São 2000.
Isabel, 3ºC EF

Guilliano, 3ºB EF
Você sempre vai ser o meu 
melhor amigo. E sempre 
vou torcer pro seu e pro 
meu time.
Luiz Gustavo, 3ºB EF

D. Hiêda
Você é legal com todos e 
muito querida. Eu nunca 
vou esquecer o que você 
fez com os alunos.
Gilvam, 5ºB

Todos meus amigos, 7ªC
Cara, obrigada por me 
aturarem tanto tempo! Es-
tou sobriamente feliz pelo 
meu lado mais comum, 
adoro vocês.
Kathelyn C., 7ªC

Mãe Michele
Você é muito especial para 
mim, me dá tudo que eu 
quero, é muito legal.
Amanda, 5ªB

Maria Isabela, 2ºB EF
Você me desculpa por eu 
não te convidar para o meu 
aniversário. Quer lanchar 
comigo todos os dias?
Helena, 2ºB EF

Luiza, 2ºB EF
Você é muito inteligente e 
eu gosto muito de você, é 
minha melhor amiga.
Giulia, 2ºB EF

Santos Anjos
Jec, junto com a torcida, 
subiremos à série B, vamos 
Joinville!!!
Pedro W., 7ªC

Bruno, 2ºB EF
Quer ir na minha casa terça 
à tarde jogar Playstation?
João Gabriel, 2ºB EF

Rafael, 2ºB EF
Espero que se recupere e 
aposto que a manobra de 
skate foi difícil.
Kauã, 2ºB EF

Artur, 4ºA
Obrigado por conversar 
aquele dia comigo.
Igor S., 4ºA

Erivan
Muito obrigado pela vida 
que você me deu!! Beijos.
Gustavo, 4ºA

Miguel, 5ºB
E ai, tudo bom? Eu espero 
que você goste de estudar 
e ler. Você é um bom amigo.
Carlos A., 5ºB

Emily G., 8ªB
Embora muitas vezes a 
gente brigue, eu sempre 
vou continuar gostando 
muito de ti! Minha catilan-
ga, te amo!
Julia R., 8ªB

Jéssica M., 8ªC
Te amo demais minha me-
lhor amiga, não viveria 
sem a tua amizade.
Nathália, 8ªC

Ana Paula D., 8ªC
Linda, obrigada por tudo o 
que você já me fez. Tenho a 
certeza de que nossa ami-
zade durará para sempre! 
Te adoro.
Luana B., 8ªC

Luana B., 8ªC
Eu te amo muito, você é a 
irmã que eu não tive e só a 
morte vai nos separar. ICH 
LIEBE DIECH
Ana Paula D., 8ªC

Vitória C., 5ªA
Você é uma amiga especial. 
Faz tampo tempo que nos 
conhecemos. Obrigado por 
ser minha amiga.
Julia G., 5ªA

Laura, 2ºB
Dia 11 de agosto foi seu 
aniversário, to um pouco 
atrasada, mas feliz ani-
versário, você é minha 
melhor amiga e nada vai 
mudar isso.
Tasseana, 1ºB

Festa JuninaFesta Junina
A grande família Santos 

Anjos partilhou mais uma vez 
momentos de entrosamento 
e confraternização na festa 
junina, realizada do dia 18 de 
junho. 

Apresentações culturais, 
quadrilhas, brincadeiras e 
comida típica foram apenas 
acompanhamento para o prato 
principal que era a alegria. 

A festa junina deste ano foi 
a maior dos últimos anos em 
participação de alunos, pais e 
comunidade e em diversão.

Por alguns momentos foi difícil 
caminhar entre as mesas e barracas. 

A quadrilha de pais ocupou 
integralmente o espaço do ginásio. A 
deste ano foi a maior dos últimos anos. 

A cada ano, alunos, professores e pais, da educação 
infantil ao ensino médio, surpreendem pela seleção dos 
trajes, coreografias e músicas e pela participação.

Estudantes do Terceirão fizeram a 
prova como treineiros e 27 conseguiram 
aprovação nos vestibulares de inverno do 
sistema Acafe e UDESC. Os resultados 
demonstram que estão no caminho certo e 
que o Santos Anjos prepara bem para os 
vestibulares!

federal para a correção do ENEM original.  
Os alunos com a melhor classificação estão 
concorrendo a prêmios.

VestibularVestibular



Junho a Setembro 20119
Jornal do
Santos Anjos
Jornal do
Santos Anjos

Pai
Você é muito querido, sempre me 
guia pelo caminho do bem e não 
pelo caminho do mal.
Matheus, 4ºA

Mãe Noemi
Eu te amo e gosto muito de você.
Sarah, 2ºD EF

Biage, 2ºD EF
Você quer dormir na minha casa?
Marina F., 2ºD EF

Profª Jeanine
Você é muito linda e me ensina 
muitas coisas.
Bianca, 2ºD EF

Helena de Mello, 1ºA EM
Obrigada por sempre me ajudar a 
estudar, nosso grupo de estudos 
tem futuro. Te amo.
Karina Leite, 1ºA EM

Galera da antiga 4ªC, 5ªC
Estou com muitas saudades de 
vocês. Vocês são muito meus 
amigos, adoro todos.
Luiz Otávio, 5ªB

Bianca, 2ºD EF
Você é legal e inteligente!
Taíse, 2ºD EF

 Marangoni,2ºD EF
Você quer ir na minha casa?
Manuela, 2ºD EF

Professores, 5ªC
Quero agradecer pela a ajuda 
que vocês me deram e estão me 
dando. Beijos.
Maria Nathália, 5ªC

Mariá, Maria Nathália e Luiza, 5ªC
Vocês são as melhores amigas do 
mundo, vocês são legais e carinho-
sas! Amo muito vocês.
Caroline, 5ªC

Terceirão
Obrigado pela amizade, adoro 
vocês. Pena que vão embora ano 
que vem.
Heitor M., 5ªC

Heitor, 5ªC
Obrigado amigo por me ajudar 
nas dificuldades e nos desafios. 
Valeu por tudo.
Bruno, 5ªC

Inimigas do ritmo, 3ºA EM
Amigas, que a nossa amizade cresça 
cada vez mais. Minhas lindas, minhas 
doidinhas. Amo vocês.
Manu, 3ºA EM
Amo muito muito vocês, beijinhos 
do xuxuzinho.
Mônica, 3ºA EM

Jhonathan, 7ªC
Obrigado irmão por ter me ajudado 
em tudo, nas tarefas, trabalhos e 
muito mais.
Enthony, 3ºC EF

Manuela, 3ºC EF
Você é minha melhor amiga. Te 
amo muito!
Sara L., 3ºC EF

Profª Silvia
Eu te acho a professora mais querida, 
e você também é bonita.
Gilvam, 5ºB

Carol e Ana Beatriz, 8ªB
Amo muito, vocês são tudo para mim. 
Minhas irmãs, melhores amigas.
Amábile, 8ªB

Maria Fernanda, 6ªD
Nanda, te amo =D, você é demais! 
Minha BF.
Cecília, 6ªD

Pai e mãe
Pai, parabéns pelo seu dia e mãe 
te amo do fundo do meu coração!!!
Luiza, 3ºC EF

Julia D., 6ªD
Muito obrigada por me ajudar en-
quanto eu estava com a tala.
Nathália, 6ªD

Luisa e Vitória, 6ªD
Muito obrigada por serem essas 
amigas maravilhosas, por favor, não 
mudem! Adoro vocês.
Monique, 6ªD

Família
Obrigado por tudo que vocês fazem 
por mim. Amo muito vocês.
Guilherme C., 5ªC

Ana, Bia, Kassia, Sassá, Mi, Jana, Jéh 
e Maysa, 3ºB EM
Amo muito vocês e saibam que 
sempre me lembrarei de todos os 
momentos que passamos juntas.
Larinda, 3ºA EM

Uma sacola de leituraUma sacola de leitura c c o o m m p p a a r r t t i i l l h h a a d d aa

Tobby, o cachorro de pelúcia bassê hound,  
mascote do 2º Ano D, viveu inúmeras aven-
turas na companhia de cada um dos alunos 
da professora Jeanine Bruning, durante este 
primeiro semestre. 

Diariamente, Tobby visitava uma casa 
diferente. O mascote acompanhava a rotina 
da família e o aluno sorteado anotava no 
Caderno de Registros, ilustrando com figu-
ras, desenhos ou fotos as aventuras vividas 
em família.

O caderno de registros contém um texto 
informativo, com curiosidades sobre a raça 
bassê hound e dicas para os pais auxiliarem 
o filho a desenvolver as tarefas em casa.

A atividade é mais um instrumento para 
auxiliar os estudantes no processo de alfa-
betização, a praticarem a leitura e a escrita. 

Além de incentivar a escrita e a leitura, 
a atividade trabalha a autonomia e respon-
sabilidade na criança que precisa levar e 
trazer o bichinho, fazer a tarefa e no dia 
seguinte, compartilhar os registros com toda 
a turma, momento que auxiliou no processo 
de desinibição.

 “Buscamos orientar os pais que podem 
ajudar os alunos no desenvolvimento do 
texto, mas que é preciso não corrigir os 
erros, para que os alunos aprendam na sala 
de aula como escrever da maneira correta”, 
frisa a professora.

Aventuras de Toby no mundo do alfabetoAventuras de Toby no mundo do alfabeto

Presentes Presentes 

“Quando entrei em 
casa, falei para a 
mamãe, fui sorteada 
e o Tobby veio hoje 
comigo. Bom, depois 
de um dia cansativo, 
fui tomar banho e ele 
me esperou para fazer 
a tarefa.Tobby dormiu 
no chão do meu quarto, 
junto com a  Lilis, 
minha cachorrinha”, 

Bianca Liara Fontes, 
2º D

“Até que enfim chegou a minha vez de ficar com o 
Tobby. Eu esperei muito por este dia. .. chegamos em 
casa, eu apresentei o Tobby para o meu papagaio e o 
meu passarinho...Eu fui arrumar a cama do Tobby e 
fomos dormir. No dia seguinte, nós acordamos e fomos 
assistir TV e fomos tomar café e brincamos. Então 
fomos fazer a tarefa e eu fiz a tarefa do Tobby”, 

Isabela Lader da Silva, 2ºD

Laíse de Oliveira Borges

Gustavo H. Giovanella

Tobby passa cada dia 
com uma criança

Tobby foi para a casa da primeira 
criança apenas dentro de uma cestinha. 
Mas passou a voltar com presentes. O 
cachorro trouxe roupinhas de bebê, brin-
quedos, lembranças, sapatinhos, coisas 
pessoais importantes para a criança.

Durante o semestre,  Tobby visitou 
duas vezes cada casa. Neste semestre,  o 
mascote ficará na sala de aula e, a cada 
dia, passa com um aluno.

Registro da aventuraRegistro da aventura

Os alunos dos 1os anos estão levando para 
casa a Sacola da Leitura que permanece dois 
dias em cada casa. A sacola contém diversos 
livros infantis, um caderno de registros, le-
tras em EVA,  muita imaginação e o mascote 
de leitura escolhido pela turma, inspirada em 
personagem de história. 

Entre os objetivos, o de promover a leitu-
ra compartilhada com a família e aproximar 
os estudantes do mundo da escrita.

No caderno, o aluno deve registrar seus 
sentimentos, ideias, opiniões, preferências e 

construir  os próprios critérios para selecionar 
o que mais gosta de ler.

O mascote turma professora Maria Tereza 
de Mira Zabot, 1ºA,  escolheu o sapo. O 1ºC, 
da professora Andréia Consolaro, um maca-
quinho de pelúcia. 

Os alunos dos 1ºs anos B e D, da professora 
Juliana Baldissera receberam seus mascotes, 
o burrinho e a girafa, de presente da Boneca 
Emília, do Sítio do Pica Pau Amarelo. A 
boneca esteve pessoalmente nas duas turmas 
para explicar o projeto e entregar os mascotes.

A leitura faz parte do 
cotidiano dos alunos. As professoras Andreia e Maria Tereza 

apresentam a sacola da leitura aos alunos.

Após ler um livro de sua escolha, o es-
tudante deve recontar a história no caderno 
de registros, seja por meio da escrita, do 
desenho, de colagem ou de qualquer outra 
forma que imaginar. Em sala, as histórias são 
recontadas aos colegas de classe. 

“Queremos que o aluno perceba que ler é 
uma viagem maravilhosa. E fazer com que 
o aluno goste de ler e consiga transmitir ao 
outro o que leu”, explicam as professoras.

Os alunos frequentam a biblioteca da 
escola semanalmente. 

O contato com o mundo 

alfabetizado é uma constante
Helena de Aguiar Schnaider, 1º ano D
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Jenifer, Heloisa, Gabriela, 5ºB
Helo, você é a minha melhor amiga, você 
é bem legal. Gabi você também e Jeni 
também são legais.
Fernanda A., 5ºB

Marco Antônio, 8ªB
Aulas de violão nota 10! Muito obrigada 
teacher!
Mariel, 8ªB

Amigas, 7ªC
Obrigada por me apoiarem nesses dois 
anos que eu estou no CSA... adoro vocês.
Júlia L., 7ªC
Gente, nós somos super amigas e sei que 
nossa amizade não acabará. Amo vocês.
Camila, 7ªC

Lucas e Murilo A., 7ªC
Sejam sempre esses grandes amigos 
que vocês são.
Douglas M., 7ªC

Amigas, 8ªB
Amo muito vocês, suas chatas.
Gabriella, 8ªB

Marie A., 2ºB
Eu te amo mana, você é a pessoa mais 
importante para mim.
Victória E., 8ªB

Profª Luciara
Te amo Lulu! Você é minha professora 
preferida.
Berjos, 8ªB

Pai
Um feliz dias dos pais para todos os 
pais também!
Felipe, 5ºB

Isabelle, 5ªA
Seja bem vinda ao nosso colégio, espero 
que você goste daqui. Beijos.
Júlia D., 5ªA

Pedro, 5ªA
Obrigada por ser meu amigo e me divertir 
todos os dias.
Luis Eduardo B., 5ªA

Profº Sávio
Obrigada por toda ajuda, atenção e 
carinho, você é um ótimo regente.
1ºB

Mariana, Ariana, Katie e outras. 6ªB
Conheci vocês esse ano e já adoro muito 
vocês. Beijão.
Natielli, 6ªB

Igor da Silva
Conta comigo para tudo o que der e vier, 
vou estar sempre com você, melhoras. 
Julia C., 6ªB

A água é o bem mais valioso do planetaA água é o bem mais valioso do planeta
Cuidar do meio ambiente é 

tarefa de todos os seres humanos 
e deve começar desde a mais tenra 
idade. Esta foi a principal motiva-
ção das professoras Fernanda Fia-
moncini e Cleide Waisczyk para 
desenvolverem, com os alunos do 
Infantil 3, o projeto Educando 
para o meio ambiente: cons-
truindo para educar, durante os 
meses de maio a julho.

O objetivo foi levar as crianças 
a perceber a importância da pre-
servação dos recursos naturais, 
das plantas, dos animais e da 
água, que todos precisam para 
sobreviver.

Através de atividades concre-
tas e lúdicas, as crianças  come-
çam a perceber que cada e todo 
gesto do dia a dia, impacta de 
alguma forma na natureza e deve 
contribuir para preservar o meio 
ambiente.

Nas rodas de conversa, fo-
ram socializadas curiosidades, 

a importância e como podemos 
economizar água. 

Entre as atividades, plantaram 
sementes de girassol e feijão e 
acompanharam sua germinação. 

As crianças observaram ainda 
o comportamento de flores em 
dois vasos. Num, as flores foram 
regadas e noutro não. Assim, foi 
fácil perceber que a flor não re-
gada murchou, enquanto a outra 
cresceu e ficou bonita.

No pátio, brincaram e obser-
varam elementos da natureza 
folhas, sementes e cascas de 
árvores, como material para criar 
verdadeiras obras de arte. Com  
terra, água e areia fizeram massa 
de modelar. 

A sombra das árvores foi o lo-
cal escolhido para uma conversar.  
A turma já está separando o lixo 
orgânico do reciclável

Ainda neste semestre, os alu-
nos confeccionarão brinquedos e 
jogos com materiais reutilizáveis.

O pátio do Colégio foi um bom laboratório para aprender 
a importância da água para todos os seres vivos.

Os alunos da professora Cleide também 
aprenderam a preservar a natureza.

O projeto “Minhas primeiras 
descobertas! Descobrindo meu 
ambiente próximo" aplicado nas 
turmas do Infantil 1 e 2, visa a es-
timular o desenvolvimento integral 
da criança por meio de atividades 
lúdicas variadas.

As professoras Elisabete de Oli-
veira Carvalho, Viviane Girardi, 
Bruna Schulze Bibow e Tamires 
Lipinski ______ sabem que para 
seus alunos, toda atividade é uma 
forma de aprendizagem que acon-
tece a cada momento e principal-
mente por meio de brincadeiras.

 Caminhar descalço para sentir 
as diferentes texturas do solo, 
identificar os cheiros e sabores, 
perceber a beleza das cores, dos 
gestos e formas. São sensações 

A cada passo uma descobertaA cada passo uma descoberta

Aproveitamento dos espaçosAproveitamento dos espaços
Em todos os momentos, são programadas 

atividades diferentes, num ritmo saudável 
e respeitando os desejos dos pequenos, nos 
variados espaços e estruturas disponibiliza-
das pelo Colégio.

“Na sala de dança, por exemplo, as crian-
ças se admiram no espelho, observam seus 
movimentos e partes do corpo. Aos poucos, 
vão desenvolvendo autonomia dos movi-
mentos”, explica a professora Elizabete.

Nas aulas de música, aprendem ritmo e 
coordenação motora com os instrumentos 
musicais. Nas aulas de culinária, observam 

que através da mistura dos diferentes 
ingredientes, surgem novos produtos.

Nos momentos de 
conflito, se necessário, 
as professoras intervém. 
Então aprendem que 
ao invés de chorar e 
morder para conse-
guir o brinquedo da 
outra criança, po-
dem se comunicar e 
aguardar a sua vez de 
brincar.

Desenvolver a autonomiaDesenvolver a autonomia
 “Nossa preocupação é de que as crianças 

possam ser autônomas, criativas, cheias de 
alegria e que por meio do brincar, do cantar, 
do ouvir histórias, possamos povoar a mente 
infantil com muitas descobertas”, acrescenta 
Elizabete.

“Ao brincar, a criança tem a oportunidade 
de sentir, descobrir, movimentar, conhecer, 
imitar, adquirir competência e confiança, 
novos conhecimentos, habilidades e pensa-
mentos coerentes e lógicos”, acrescentam 
as professoras.

Objetos diversos e o próprio corpo são 
ferramentas para levar a criança a assimilar 
os conceitos e limites próprios e das coisas 

que os cercam. 
Numa brincadeira de casinha, por 

exemplo,  vivenciam conceitos de 
família e relacionamentos.

já cristalizadas nos 
adultos, mas ainda 
precisam ser apren-
didas pelas crianças 
nos primeiros anos 
de vida.

Nessa  idade ,  a 
brincadeira é o prin-
cipal estímulo e meio 
de aprendizagem. A 
criança precisa expe-
rimentar, descobrir o 
mundo, relacionar-se 
com outras pessoas. 

Atividades como 
lavar as mãos, levar a 
comida à boca, inte-
ragir com os colegas são 
desafios a serem supera-
dos no dia a dia.

"Em casa é preciso estimular os 
filhos,  já que essa é a idade em que as 
crianças mais aprendem. Às vezes, ela 
vai se sujar, e então vem outro desafio, 
tomar banho sozinha, secar-se e trocar 
de roupa. Toda e qualquer atividade 
cotidiana é aprendizagem", ressaltam.

Pais devem estimularPais devem estimular

Brincar é o trabalho, o lazer 
e o aprender da criança. 

Crianças aprendem em 
cada atividade cotidiana.
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1) Quem é o filho da minha 
avó que não é meu tio?

2) O que a mãe da irmã da 
minha mãe é para mim?

3) Qual é o número que está 
faltando nesta sequência: 14, 
21, ____, 35?

4) Qual é o próximo número 
da sequência: 2, 10, 12, 16, 
18, 19?

5) Uma vela queima-se 
totalmente em três horas. Em 
quanto tempo se queimariam 
três velas do mesmo tamanho e 
acesas ao mesmo tempo?

6) O dobro do triplo do do-
bro de três. Que número é esse?

7) Um número multiplicado 
por 13 dá 65; dividido por ele 
mesmo, 1; elevado ao cubo, 
125. Qual é o número?

8) Quanto é a metade de 
dois, mais dois?

Lazer 
& Cia

Respostas do desafio anterior:

Nicole, 5ªC
Tomara que você melhore logo, 
te passo as tarefas que você 
perdeu. Beijos te adoro.
Maria Laura, 5ªC

Ana Julia, 3ºC EF
Você é muito legal, criativa, bo-
nita e minha melhor amiga. Bjs.
Maria Eduarda, 3ºC EF

5ªC
Agradeço a todos vocês pelo 
apoio que estão me dando para 
o show de talentos. Obrigada por 
tudo. Um grande abraço.
Ana B., 5ªC

Ana Paula, 5ªC
Você é uma grande amiga, está 
sempre de bom humor e alegre. 
Te adoro. Beijos
Stephanie L., 5ªC

Turma da 6ªA
Ola amiguinhos, tudo bem? Quero 
falar para vocês que adoro muito 
todos.
Thayna, 6ªA

Cella, Leh e Isa, 7ªA
Vocês são tudo de bom. São 
meus bombons. Haha adoro 
vocês, lindas.
Ana Luiza, 7ªA

Teacher Anelisa
Parabéns pela nova filhinha, 
espero que você seja muito feliz. 
Adoro você.
Kiara, 5ºB

Carol, Mariana, Pâmela, Camila, 
Mª Laura, Melissa, Letícia G., 7ªA
Amo muito vocês, são muito 
especiais para mim!
Bruno A., 7ªA

Profª Adenise
Você é uma professora muito 
legal, é a melhor professora do 
mundo. Beijos.
Giovanna M., 4ºB

Ana Clara T., 7ºB
Minha irmãzinha linda, conta 
sempre comigo para tudo. Amo 
você muito.
Nathalie S., 1ºB

Carol, 7ªA
Você é 100% bourn this way. 
Você é a melhor amiga do Brasil.
Labine, 7ªA

Família
Amo muito vocês e os meus pais, 
Alex, Julia, Bia e João Marcelo.
Amanda, 3ºB EF

Letícia, 7ªB
Te amo muito fofa, melhores 
momentos contigo.
Ana Paula, 7ªB

Sílvia, 4ºB
Você é uma boa companheira 
para se fazer livro. E tome cui-
dado com os erros de caligrafia.

Otávio, 4ºB
Ana Paula, 7ªB
Obrigada por estar ao meu lado!
Letícia, 7ªB

Profª Simone
Você foi muito legal pra mim. 
Beijos.
João Pedro, 3ºB EF
Adoro suas aulas. Te amo.
Mel Laís, 3ºB EF
Você é muito legal, gosto de você.
Gabriela, 3ºB EF

Rym, 3ºB EF
Você é o meu melhor amigo.
Nicolas, 3ºB EF

Pai Marcelo
Te amo muito de coração!!!
Mikaela, 3ºB EF

Natalia, 3ºA EF
Um pequeno gesto para uma 
grande amizade! Você é minha 
melhor amiga.
Sofia N., 3ºA EF

Rafael de Liz Pereira, 2ºB EF
Que você seja forte para se curar 
do seu machucado.
Caio Vitor Costa, 2ºA EF

Isabela, 2ºD EF
Posso ir na sua casa?
Beatriz, 2ºD EF

Luiz, 5ªA
Beleza Luiz, valeu por ser bem 
legal comigo.
Pedro, 5ªA

Maria Vitória, 5ªA
Te adoro! Bjs de sua amiga!
Elisa, 5ªA

Rodrigo, 5ºB
Quero dizer que ele é o meu 
melhor amigo e espero que ele 
tire boas notas.
Henrique, 5ºB

Desafios 
de lógica

Quantos patos? 3 patos 
Uma data... Sexta-feira
As duas ovelhas. Estão de frente 
uma para a outra
As maçãs. Coloca três maças em 
cada um dos três sacos. A seguir, 
coloca os três sacos no quarto saco. 
O quarto saco contém nove maças, 
um número ímpar. 
Os montes de palha. Se os juntar, 
fica só com um monte de palha.
De quem são as pegadas? As 
pegadas são da SARA. Lembra-te 
que só um dos trigêmeos é que diz a 
verdade. Se foi o Hugo, então a Sara 
e a Marta dizem a verdade. Se foi a 
Marta, então o Hugo diz a verdade 
quando afirma que a Marta está  a 
mentir.  Resumindo: a Sara é culpada 
porque está a mentir quando diz que 
não foi ela; a Marta está a mentir 
quando acusa o Hugo e o Hugo é 
o único que diz a verdade quando 
afirma que a Marta está mentir.

Respostas 
na próxima 

edição

Na capital do estado, Florianópo-
lis, está situada a sede da Sociedade 
Divina Providência – SDP, que 
completará 100 anos de fundação, 
no dia 3 de novembro de 2011. 

A celebração de abertura do 
Ano do Centenário, da instituição 
criada para coordenar as ações 
sociais, educacionais e de saúde da 
Congregação das Irmãs da Divina 
Providência em todo o estado, foi 
realizada no dia 25 de maio. Dom 
Murilo S.R. Krieger presidiu a ce-
lebração eucarística na Capela do 
Colégio Coração de Jesus. 

Na cerimônia, Irmãs e dele-
gações de todas as unidades, de 
diversas cidades do estado, levaram 
mostras do trabalho desenvolvido 
pelas escolas, instituições sociais 
e hospitais.

Desafio dos 
números
Apenas 2% das pessoas 

conseguem resolver esse de-
safio. Se...

5+3+2 = 151022 
9+2+4 = 183652 
8+6+3 = 482466 
5+4+5 = 202541 

Sendo assim, 
7+2+5 = ______
Qual é a resposta correta?

Sociedade Divina 
Providência celebra 100 anos

Sociedade Divina 
Providência celebra 100 anos

Gestão integradaGestão integrada
A centenária instituição tem 

como missão "promover e defen-
der a Vida, atuando na educação, 
saúde e assistência social, sendo 
fiéis ao Carisma e Espiritualidade 
das Irmãs da Divina Providência".

Hoje conta com 2800 colabo-
radores em seus quatro hospitais, 
quatro colégios, um centro educa-
tivo e uma casa de saúde, localiza-
dos nas cidades de Florianópolis, 
Tubarão, Laguna, Tijucas, Blume-
nau, Joinville e Jaraguá do Sul.   

Excelência e qualidade nos ser-
viços prestados nas áreas da educa-
ção, saúde e assistência social são 
essenciais para a instituição, que 
administra, com gestão integrada, 
todas as ações da SDP, com uma 

linha única de atuação e buscando 
contribuir com a cidadania e a 
qualidade de vida de seus clientes, 
colaboradores e parceiros.

A Sociedade Divina Providên-
cia foi fundada para coordenar os 
trabalhos pastorais, comunitários, 
educacionais, sociais e de saúde 
das Irmãs que já atuavam no estado 
desde 1897.

No Brasil, a Congregação, fun-
dada em 1842, pelo padre Eduardo 
Michelis, na região de Münster, 
Alemanha, conta com quatro Pro-
víncias em quatro Regiões. 

Desde então, as religiosas de-
senvolvem atividades missioná-
rias, pedagógicas, pastorais, cari-
tativas e sociais pelo mundo afora. 

Missão e carisma Missão e carisma 
Nos quatro colégios – Colégio 

Sagrada Família (1895), São José 
(1895), Santos Anjos (1907) e 
Stella Maris (1911) – a SDP ofere-
ce, anualmente, aproximadamente 
1700 bolsas de estudo, com 50% e 
100% de gratuidade para alunos de 
baixa renda. São famílias em situ-
ação de vulnerabilidade social que 
têm a oportunidade de oferecer a 
seus filhos uma educação voltada 
à formação humana e cristã.

Nas instituições de saúde - Hos-
pital Nossa Senhora da Conceição 
(1906), Hospital Santa Isabel 
(1909), Hospital e Maternidade 

São José (1935) e Hospital e 
Maternidade Chiquinha Gallotti 
(1942) – a Sociedade Divina Provi-
dência presta 60% de atendimento 
a pacientes-dia SUS, oferecendo 
serviços de pronto-atendimento, 
média e alta complexidade. São 
aproximadamente 850 leitos dis-
ponibilizados para os atendi-
mentos de saúde à população das 
regiões norte e sul do Estado.

A Casa de Saúde presta atendi-
mento as Irmãs idosas que recebem 
tratamento e cuidados médicos, 
realizando também atividades 
laborativas e terapêuticas.

A biodiversidade no planeta é o tema dos vídeos 
propaganda de até um minuto e meio de duração, em 
produção pelos estudantes das 8as séries, sob orientação 
da professora Rosana E. H. Tondo.  Os vídeos concor-
rerão ao Oscar, no Festival Um minuto de Propaganda,  
no dia 27 de setembro, durante a Semana Cultural. 

A comissão julgadora avaliará as produções nos 
quesitos criatividade, qualidade de som e imagem, 
utilização dos recursos e interpretação.

Todo o processo de produção, o resumo, objetivos 
da abordagem e a participação de cada membro da 
equipe deve ser registrado em um relatório escrito. 
Todos os membros da equipe devem participar das 
filmagens.

Um minuto de 
propaganda

Profª Sandra
Amo você.
Ana Paula, 5ªA

Brienda, 4ºA
Você é muito legal, engraçada, 
brincalhona e eu gosto muito de 
você. Beijos.
Nathalia, 4ºA 

Pai e mãe
Eu amo minha mãe e meu pai 
e adoro meus irmãos, a minha 
empregada e meus avós.
Orian C., 4ºA

Alexia C., 8ªB
Você é a melhor irmã do mundo. 
Beijos.
Lucas C., 4ºA

Nikolas O., 3ºA EM
Que Deus te abençoe e que 
proteja! Boa sorte!
Iago O., 4ºA

Luan, 4ºA
Você é o meu melhor amigo da 
sala e eu tenho sorte de você 
ser meu amigo.
Luis F., 4ºA

Jeni e Digo, 5ºB
Meus amigos, vocês são muito 
especiais pra mim, quero convi-
ver com vocês para sempre, pois 
são pessoas ótimas.
Maju, 5ºB

Pai
Meu pai, você é muito importante 
para mim e quando preciso de 
você sempre está por perto. 
Te amo.
Yasmim!, 5ºB

Diretoria da SDF conheceu 
projetos do Santos Anjos.
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Para atender as famílias 
cujos pais precisam traba-
lhar, o Colégio Santos An-
jos criou há alguns anos, o 
turno de Tempo Integral.  E 
a cada ano, mais pais optam 
por deixar seus filhos aos 
cuidados da escola durante 
todo o dia. A segurança do 
atendimento especializado 
é, com certeza, a principal 
vantagem para crianças 
e pais.  

Os 75 alunos das três 
turmas do turno inte-
gral frequentam as aulas 
regularmente no período 
matutino e almoçam na 
escola já sob a orientação 
das professoras. 

O Integral I, da profes-
sora Laila Tomazoni, reúne as 
crianças de dois a quatro anos. O 
Integral II, com crianças de cinco 
e seis anos, está aos cuidados da 
professora Suzan Karla Korb 
Becher. 

Já os maiores, alunos do 2º ano 
ao 5º ano do ensino fundamental, 
estão sob a responsabilidade da 
professora Vera Lucia da Maia.  

Período integral é opção segura para os paisPeríodo integral é opção segura para os pais

Atividades para cada idadeAtividades para cada idade

A proposta de trabalho pe-
dagógico leva em consideração 
a necessidade de diversificação 
das atividades, a faixa etária dos 
alunos, evitando a rotina e pro-
porcionando diversão e alegria 
aos estudantes. 

"Procuramos contemplar os 
conteúdos trabalhados também 
no período da manhã. Entretanto, 

Durante o almoço, as professoras orientam 
sobre as necessidades alimentares e alimentos 
saudáveis. 

Para os menores, a comida é servida 
no refeitório, mas também é preparada 
no restaurante da escola sob orientação 
de nutricionista. 

No preparo dos pratos, são levados 
em conta o gosto da criança, que todo o 
tempo são estimuladas a provar novos 
alimentos e a criar hábitos saudáveis. 

Durante as refeições, as crianças são 
estimuladas também a manter a postura 
à mesa e, a respeitar os colegas e o meio 
ambiente, praticando um bom relaciona-
mento, separando o lixo. 

As salas do Integral são equipadas 
com banheiros adequados a cada faixa 
etária e climatizadas. 

Nos primeiros momentos da tarde, as 
crianças têm liberdade para fazer a sesta 
ou outra atividade tranquila. 

Crianças do integral são estimuladas 
a ter alimentação saudável.

Alimentação saudávelAlimentação saudável

“Utilizamos os variados espaços da 
escola para visitar e explorar, por exem-
plo, a utilização da sala de espelhos para 
atividades de dança ou expressão, o 
pátio para brincar de amarelinha, entre 
outros”, explica a professora Laila.

Além das atividades diárias, as pro-
fessoras desenvolvem com cada turma 
projetos anuais.

A Turma do Integral I participa de 
projeto sobre psicomotricidade e mo-
vimento. Sustentabilidade e artes são o 
tema do projeto do Integral II. “A turma 
é extremamente criativa e demonstra 
grande prazer em desenvolver atividades 
manuais. 

Com a implantação das aulas de mú-
sica, formamos um coral”, acrescenta 
Suzan.

Entre os projetos contínuos desen-
volvidos com a turma dos maiores, o de 
estímulo à leitura aproxima alunos e pro-
fessores nas visitas diárias à biblioteca. 

O Brasil é um dos poucos países do mundo em que as crianças 
permanecem somente meio período na escola. Por isso, uma das 
grandes preocupações dos pais é com quem deixar o filho no período 
em que não está na escola. 

os estudantes almoçam na cantina 
da escola.

À tarde, após a escovação e 
um período de descanso, fazem 
as tarefas escolares e ou ativida-
des culturais e esportivas, aula de 
música, dança, artes, informática, 
leitura na biblioteca e ainda têm 
tempo livre para brincar. Os pe-
quenos da educação infantil têm 
inclusive horário de ir ao parque.

sempre de forma lúdica, pois não se 
trata de aula de reforço. O objetivo é 
que as crianças fiquem em um am-
biente seguro e, ao mesmo tempo, 
sintam a alegria de viver”, explica a 
professora Vera.

A coordenadora da Educação In-
fantil Zilda Maria Dudy afirma que 
“Aqui a criança  não é só cuidada, está 
sendo estimulada permanentemente”.

Dinamizar espaçosDinamizar espaços

Visitas diárias à biblioteca e tempo 
para atividades diversificadas.

À tarde, alunos têm horário 
para fazer tarefas e brincar.


