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É tempo de reflexão!
O ano de 2011 foi muito especial para
o Colégio dos Santos Anjos.
Um ano de trabalho realizado com
amor, dedicação, altruísmo
por parte dos educadores, pais e
queridos alunos.
Colhemos deliciosos frutos de
aprendizado, sabedoria,
crescimento pessoal e coletivo na
nossa comunidade educativa.
O Natal é uma grande oportunidade
para lembrarmos que somos imagem
e reflexo de amor de Deus.
É um tempo precioso para buscarmos
amor, fé, esperança e paz.
Que juntos possamos celebrar a
realização de novos sonhos em 2012
e continuar compartilhando uma
trajetória de sucessos!
Feliz Natal!

Como nossos
pais e avós
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E o Oscar
vai para...
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Uma nova fase
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vice estadual
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Foto do cartaz do filme A Subestimada, produzido pelos alunos
Daniela Martins (foto), Thiago de Oliveira Françozo, Maitê do
Nascimento, Gustavo M. Lenzi, Mariê A. de Oliveira, Raphael
A. Nascimento, Julia S. Pereira, Renan D. Stano, Guilherme T.,
Tomaschitz e Bruna Devegili, do 2º ano B - EM.

Santos Anjos

Sejamos fortes e confiantes
Ao receber o retorno dos alunos sobre a matrícula para
o próximo ano, sentimos o quanto continuaremos juntos e
estaremos cada vez mais unidos para oferecer aos nossos
estudantes uma educação de qualidade, comprometida com
os verdadeiros objetivos e valores educacionais.
O jornal, nesta última edição do ano, pretende mostrar
a nossa escola viva e dinâmica, pela ação comprometida
dos professores que, a cada dia, procuram encantar seus
alunos através de aulas bem preparadas e conduzidas com
competência, utilizando várias ferramentas para enriquecer
sempre mais o aprendizado.
Sentimos também que este é o momento certo para lembrar nossas conquistas, vitórias diárias dos alunos, pais e
professores. Isso porque foi um ano de vitórias e também
de desafios para conduzir com tranqüilidade o ano escolar.
Por isso, nesta edição do jornal, estamos abrindo espaço
para apresentar produções dos alunos e registrar os principais eventos do último trimestre.
É também com grande prazer que apresentamos a foto
dos alunos formandos do terceirão que nos deixam muitas
saudades e são motivo de orgulho para o colégio, devido
aos resultados já obtidos nos vestibulares em diversas
universidades.
Também são registrados os concluintes dos outros cursos,
considerando que cada etapa da escalada escolar é muito
importante e merece ser celebrada.
O ano que se encerra foi muito significativo na consoli-

dação dos objetivos educacionais, pois contamos com a
parceria dos colaboradores dedicados, das famílias que
acompanharam a vida escolar dos filhos, que nos apoiaram e confiaram no nosso trabalho.
Movidos por um ideal maior, nos esmeramos para
oferecer aos queridos educandos um espaço privilegiado
para crescer, conviver e aprender.
Nesta direção, estamos caminhando, preparando o
próximo ano, alinhando e consolidando projetos para
melhorias na área física, tecnológica e pedagógica a fim
de congregar os interesses, anseios e necessidades das
crianças, jovens e colaboradores.
É fato que temos muito trabalho pela frente, principalmente no papel de reforçar a educação integral,
pautada em valores sólidos. Por isso, queremos contar
com a imprescindível ajuda de todos os envolvidos, nossos colaboradores, professores, alunos, pais e amigos
no processo de educar. Pois os desafios são imensos e
só conseguiremos vencê-los com o apoio e dedicação de
todos para um bem maior.
Sejamos fortes e confiantes nos desígnios de Deus e
nos resultados do nosso trabalho para a construção de
um mundo melhor.
Que a alegria do Natal nos envolva pelos laços da
fraternidade para um 2012 de muitas realizações.
			
				
Adelina Dalmônico

Agradecimentos
Aos patrocinadores das
camisetas da XXII Olicrisa
2ºB - Tops Grafic - aluno: Gabriel Costa dos Santos
2ºC - Civile - Aluno: Filipe Fernandes
Marel - Aluna: Laura Martinello
Pernambucas - Aluno: João Paulo Silva Zorzenon
Savertoola - Aluna: Amanda Salomão
Ao pai da aluna Larissa Viana Sedrez, Jair Sedrez.
2ºD - Acacia Engenharia - Aluna Eduarda Maria Martins
Galeria Imóveis - Aluno: Rafael R. Ferreira de Souza
Impacto - Aluno: Luis Felipe Martins Francisco
Moça Bonita - Aluno Horion Felipe H.Oliveira
Vênus Cabelereira -Aluna: KauanyNicoli da silva
Ao pai do aluno Pedro Krassuski, Paulo V. Fonseca

3ºC - Água Imperatriz - Aluna: Vitória Migdady
Al Realiza - Aluno: Enthony Antunes Negrello
Mineiração Veiga - Aluna: Maria Eduarda Ceconello
Wolmann Distribuidora - Aluna: Ana Julia Wolmann
Silveira
Aos pais da aluna Sara Boge, Gerson e Andrea Boge

3ºA - Hsports - Aluna: Beatriz Muhlmann de Castro
Quiminorte - Aluna: Luisa Flores de Souza

4ºA - Empadas Jerke - Aluno: Guilherme FiamonciniJerke
Hotel Le Canard - Aluna Gabriela de Morais
Lautur - Aluna: Victória Rodrigues Lopes Pereira

3ºB - Expressiva Homem - Aluno: Bruno Giacomelli
Expresso Rasante - Aluna: Gabriela R. de Oliveira
Granja Friolar - Aluno: Marco Antonio Beck Giacon

4ºB - Benta Biel - Aluna: Maria Julia R. Morais
Engenharqui - Aluna Silvia Souza Rosa
Lugano Construtora - Aluna: Heloisa B. Gonçalves

Simulado

Divina Providência
Colocação geral - EM
					
Alexandre F. de Oliveira 1º lugar – 2º B
André L. A. Mancini
2º lugar – 3º A
Beatriz H. Linhares
3º lugar – 3º A
Bruna S. da Silva		
4º lugar – 1º C
Lara N. Albuquerque
5º lugar – 3º B

pontos
115,60
111,39
106,45
105,38
105,07

Colocação geral - 8ªs séries
					
Matheus R. P. do Prado 1º lugar – 8ª C
Larissa C. de Oliveira
2º lugar – 8ª C
Luís F. Segalla		
3º lugar – 8ª A
Guilherme H. Trindade 4º lugar – 8ª C
Alexia C. Truppel
5º lugar – 8ª B

pontos
87,00
83,27
83,07
82,53
81,93

Parabéns a todos!

Errata

- A foto, publicada na página 9, sobre
o projeto de leitura “Tobby”, registrou o dia em que o mascote
passou com da aluna Maria Eduarda Deretti, do 2º D.
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27 e 28

Celebração do Santos Anjos
Dia dos Santos Anjos
Noite do Oscar
Viagem da 7ª série para Curitiba - Mesquita 		
e Museu da Ciência e Tecnologia
Aula das 5ªs séries no Recanto Nazaré
Teatro Quem Conta um Conto Aumenta um 		
Ponto - Dionisos Teatro
Feriado Nossa Senhora Aparecida
- Semana da Criança
Dia do Professor
Show de Talentos - 8ª série e Ensino Médio
Palestra sobre Geração Digital com Paulo 		
Roberto Fiatte Carvalho - 19 horas
Palestra para a 8ª série - Or. Vocacional com 		
Paulo Roberto Fiatte Carvalho
Reunião com regentes e representantes 3º ano EM
- Viagem de estudos do EM para Porto Alegre
Sábado letivo para o Ensino Fundamental
- Provas do ENEM
Prova de 2ª chamada
Viagem estudos para Florianópolis - 4ºs anos
- Simulado do Sistema Divina Providência

NOVEMBRO
Reunião com os regentes das 8ªs - Formatura
Feriado Finados
a 14 - Reavaliações para o Terceirão
Provas de 2ª chamada
Viagem de Estudos - Botuverá - 5ªs séries
Dia da Diretora
Encerramento das aulas para o Terceirão
Proclamação da República
Entrega dos boletins para o Terceirão
Aula de campo Museu da Memória e 73 Festa das
Flores - 3ºs anos EF1
16 a 18 - Matrículas
16 a 22 - Reavaliações - da 5ª série ao EM
17 a 23 - Avaliações finais para o Terceirão
21 a 25 - Reavaliações para os 5ºs anos
23 Celebração de Ação de Graças - Vespertino
Conselho de Classe do Terceirão às 17 horas
24 Celebração de Ação de Graças Matutino
Fechamento das notas do EF 2 e Médio.
Entrega dos boletins para o Terceirão às 14h
Ensaio Formatura - Terceirão às 14h30min
25 Formatura do Terceirão às 19h30min
29 Reunião de Avaliação do Ano Letivo
30 Entrega dos boletins-Ensino Fundamental 2 e EM
Fechamento das notas para o 5º ano do EF2
Aula de campo - Agrícola da Ilha - 2ºs anos EF1
01
02
07
09
10
12
14
15
16

DEZEMBRO
01
01
28
02
05
05
06
07

a
a
a
a
-

08 09 12 a
15 16 25 -

03 - Venda dos Livros Didáticos 2012
14 - Recuperações e avaliações finais para EF2 e EM
02 - Reavaliações do 2º ao 5º ano
Entrega dos boletins para o 5º ano.
Fechamento das notas do 2º ao 4º ano
08 - Recuperações e avaliações finais - 5º Ano.
Encerramento da Ed. Infantil e 1ºAno-Matutino
Evento de encerramento da Ed. Infantil e 		
1ºAno - Vespertino
Conselho de Classe da 8ª série às 11 horas.
Último dia de aula -Educação Infantil e 1º Ano.
Entrega dos boletins para o 5º ano e 8ª série
Cerimonial de entrega dos certificados -5º ano.
Entrega das avaliações da Educação Infantil e 		
1ºAno do Ensino Fundamental 1
Entrega dos boletins do 2º ao 4º ano
Ensaio de formatura da 8ª série às 9h
Entrega dos certificados - 8ª série às 19h 30m
15 - Recuperações e avaliações finais- 2º ao 		
4ºAno do Ensino Fundamental
Conselho de Classe do Ens. Fund. 2 e EM
Entrega dos boletins do EF e EM
Encerramento do ano letivo
Natal

JANEIRO 2012
01 Confraternização Universal
10 Atendimento normal na secretaria
30 e 31 - Reunião dos coordenadores
FEVEREIRO
01 a 10 - Jornada Pedagógica
03 Palestra: Desenvolvendo o potencial leitor na
interdisciplinariedade com Cleber Fabiano da Silva
07 Jornada Pedagógica do SINEPE - Florianópolis
08 Jornada Pedagógica da SDP - Florianópolis
Reunião de pais Ed. Infantil e 1º ano - 8h e 14h
09 10 Reunião de pais - 2º ao 6º ano do EF - 8h e 14h
13 Início das aulas
20 Recesso escolar
21 Carnaval

Festa do Professor
O tradicional jantar oferecido anualmente
pelo Colégio aos professores, este ano foi no
dia 11 de outubro, no Restaurante do Hotel
Tannenholf. Todos os funcionários foram
convidados para a grande confraternização.
E cada um recebeu uma homenagem indi-

vidual. Foi necessário meses de preparação
cuidadosa, para que todos fossem surpreendidos com a mensagem personalizada
para cada uma das pessoas que constitui a
Família Santos Anjos.

“A homenagem do colégio para os seus
educadores foi uma surpresa! Como sempre,
tudo muito organizado, bonito e gostoso.
Mas um momento, a princípio simples,
foi para mim, especial: a entrega de um
envelope!
Receber um envelope com um cartão das
mãos de um colega seu, juntamente com um
abraço, já é muito bom. Esse envelope tinha
algo especial, uma mensagem personalizada! Professora Sirlei Reck Tavares.

“Sou professora do colégio desde
1983 e cada comemoração é especial.
Mas este ano, a mensagem foi muito
além do esperado. Mexeu com nossos
sentimentos mais profundos. Só tenho a
agradecer o carinho e a disponibilidade
que as Irmãs e a equipe diretiva do colégio têm conosco. O cartão foi colocado
num porta retrato e está enfeitando a
minha sala de visitas. Muito obrigada!
Professora Sandi Stadelhorf.

Meta x Rendimento

"Acredito que a maioria, assim como eu, quando recebeu o cartão na
entrada do restaurante, não imaginava o conteúdo criativo e cheio de significado que se encontraria dentro daquele envelope.
A ideia de contemplar cada um, professores, funcionários, coordenadores
e Irmãs, com um cartão, e a sua foto estampada ao lado de textos personalizados foi motivadora para a interação e descontração da noite.
Agradecimentos especiais à Dona Adelina, nossa gestora, pela dedicação e delicadeza com que se empenhou na elaboração de cada cartão,
tornando-o único.
Valeu!". Professora Rosana Tondo.
"Só um colégio que percebe cada aluno como único, cada indivíduo com
suas potencialidades, fragilidades e competências (valorizando-as sempre),
poderia enxergar seus colaboradores com estes mesmos olhos.
Acredito que assim como eu, meus colegas professores também escolheram essa profissão por crer que a educação é a única maneira de melhorar o
mundo. E penso que, assim como eu, neste dia tiveram ainda mais convicção
de que estavam no lugar certo". Professora Suzan Karla Korb.

Qualidade de ensino é
resultado de gestão proativa
A qualidade de ensino oferecida no CSA
é resultado de um programa de gestão do
conhecimento baseada no planejamento
proativo, no controle dos índices, no aperfeiçoamento contínuo dos professores, no
envolvimento e orientação aos pais. Entre
os resultados da busca constante pela excelência, está a aprovação de 94,3% nos
vestibulares e a média de 635,39 pontos no
ENEM 2010, bem acima da média nacional.
O comparecimento de 92,3% dos pais
em reuniões é outra das razões para a resposta positiva dos estudantes, os professores

participaram de 52 horas de formação este
ano e 89,5% dos colaboradores tiveram capacitação no programa de qualidade 8S. A
equipe gestora continua a buscar meios de
manter todos unidos e motivados.
Neste ano, 99,9% dos conteúdos programáticos previstos foram trabalhados em sala
de aula. Com uma política de recuperação
paralela que inclui monitorias e reavaliações, o índice de aprovação de 2011 deve ser
ainda superior aos 97,67% de 2010 já que
83,7% dos alunos têm médias trimestrais
acima de sete.

Leitura e redação
O programa institucional de incentivo à
leitura prevê a atualização e ampliação constante da biblioteca e estas ações resultaram
no empréstimo de 15,67 livros por aluno. O
mesmo programa de leitura levou 85% dos
alunos a ler pelo menos um livro por mês
durante o ano letivo de 2011.
Ao mesmo tempo, 97,1% de nossos alunos escreve um texto por semana e 100%
dos estudantes estão envolvidos em projetos
ecológicos.
Perseguindo o objetivo de ser uma Ins-

tituição de referência regional na educação
básica, comprometida com a excelência
humana e acadêmica, temos como missão
o crescimento e a realização humana de
nossos educandos.
Alicerçado nos princípios éticos, cristãos
e no carisma das Irmãs da Divina Providência, o Colégio têm conseguido oferecer a
formação integral do ser humano, capacitando-o para construir um mundo melhor e uma
sociedade mais justa e igualitária.

Relações interpessoais
A palestra “A educação na geração digital”, ministrada pelo orientador pedagógico
do Sistema Dom Bosco de Ensino, o Mestre
Paulo Roberto Fiatte Carvalho, no dia 18
de outubro, reuniu pais e professores, no
auditório do Colégio dos Santos Anjos e
proporcionou a reflexão sobre a importância dos relacionamentos interpessoais para
o amadurecimento do ser humano.

Classificados
VENDE-SE UM SKATE DE DUAS RODAS (semi novo)
Tratar pelos telefones: 38012575 e 99013300
Vendo livro: Diário de uma garota nada popular,
por R$25,00. Fone 3465 0961
Júlia Micaela, 6ªA
Vendo Iphone 3GS 32 gb preto – 9127 7003
Matheus Aragão, 1ºC

Santos Anjos

Semana da criança

Brincar, brincar e
B
R
I
N
C
A
R

Esta foi a missão dada às crianças da educação
infantil e das séries iniciais do ensino fundamental na
semana da criança. E para brincar era preciso pular na
cama elástica e na piscina de bolinhas, escorregar no
tobogã, tombo legal, dançar, assistir a filmes, desenhos
e à peça teatral “Quem conta um conto aumenta um
ponto” com a Dionisos Teatro, chupar pirulito, comer
algodão doce e pipoca, etc..

Destaque em artes
Diversos alunos do CSA foram selecionados e receberam certificado por participar
do Concurso Nacional de Arte em Mosaico,
realizado pelo MICA- Movimento InfantoJuvenil Crescendo com Arte. “Pedacinhos da
Natureza” - Flores, Pássaros e Borboletas.
A exposição realizada no Museu da Pedra
Grande, no Parque Estadual da Cantareira,
em Tremembé (SP), no período de 22 de
agosto a 2 de outubro, reuniu os melhores
trabalhos do Brasil. Todos os alunos dos primeiros anos do EM do CSA participaram. A
professora Juliana Cecato e o professor José
Sávio Maresana, de biologia, coordenaram
os trabalhos.
As alunas Fernanda E. Lopes, Luana A.
Del Passo, Natália R. Peixoto, Raphaela F.
Dias, Bruna S. da Silva, Thalita A. dos Santos, Nadine J. Fuck Rank, Isabela D. Gouvea, Renata Kostubski e Juliana L. Mafra e
os alunos Iago N. Nicoletti e Guilherme H.
Pfau L. Zen (Medalha de ouro) tiveram os
trabalhos expostos.

Irmão Gabriel
Ele é muito legal, ele me ensinou
andar de skate e ele é muito bom
no surfe.
Horion, 2ºD EF

Profª Berenice
Adoro você! Você é a melhor
professora do mundo! Beijo.
Sofia, 3ªA EF
Adoro suas histórias e isso é muito
legal para mim e para todos.
Beatriz, 3ªA EF

Tiago, 2ºD EF
Você é meu melhor amigo, quer ir
na minha casa?
Luiz Felipe, 2ºD EF

Guilherme M. C., 3ªA EF
Quer vir lá em casa brincar, tem
um monte de coisas! Estou te
esperando.
Vitor, 3ªA EF

Mãe Isolde
Eu te amo, você é uma mãe perfeita, é linda, sempre me apóia.
Te amo.
Fernanda, 3ªC EF

Família
Minha família tem muito, muito,
muito amor, fé, paz, vida, luz...
Gustavo, 2ºD EF

Mãe Andréa
Você é tudo para mim. Te amo do
tamanho do mundo.
Ana Cristina, 3ªC EF

Amabile, Carol, Barbara, 8ªB
Vocês são muito importantes para
mim! Esse ano foi muito especial
por conta de vocês! Amo vocês!
Ana Beatriz T., 8ªB

Julia, 1ºC
Gosto muito de você. De seu irmão.
Cláudio, 2ºC EF
Bianca, 2ºD EF
Gosto muito de você. Você é meu
anjo. Adoro você, é especial.
Gabrielly, 2ºC EF
Ana Luiza, 7ªA
Eu te amo minha irmã.
João Artur, 4ºA
Amanda, Gabi e Lari, 4ºA
Vocês são D+ Adoro vocês, são
muito legais, Deus abençoe vocês.
Beijos.
Luiza M. P., 4ºA

Família
Vocês sempre me ajudaram nos
momentos em que eu tinha dificuldade, por isso quero fazer esse
bilhete para vocês. Para agradecer.
Marcos, 3ªB EF

Bruna Schappo da Silva, 1ºC

Viagens - ESTUDOS - passeios
CURITIBA - As 7ª s séries,
acompanhadas pelas professoras
Gisele G. Guttschow, de história,
Sandi Stadelhorf, de inglês, e Débora C. S. de Siqueira, de ensino
religioso visitaram, no dia seis de
outubro o Museu Oscar Niermeyer,
conhecido como Museu do Olho, e
a Mesquita de Curitiba.
No Museu, os alunos puderam
observar obras e diversas exposições históricas, principalmente
relacionadas com a 2ª Guerra Mundial e as viagens de Zeppelin realizadas entre a Europa e o Brasil.
As estudantes e professoras precisaram cobrir a cabeça, conforme
a tradição muçulmana, para entrar
na Mesquita. Durante a visita, um
monitor explicou sobre as práticas
religiosas do islamismo e a diferença entre o real e o que é divulgado
pela mídia.
FLORIANÓPOLIS - Os alunos
dos 4º anos A e B, das professoras
Adenise C. Reis e Luciane Manske
foram para Florianópolis, no dia
26 de outubro em visita ao Museu
Cruz e Souza, Praça Figueiredo,
Catedral Metropolitana, Forte de
São José da Ponta Grossa e as Dunas, na Lagoa da Conceição.
A história da capital do estado,
a cultura açoariana e os acidentes
geográficos foram alguns dos temas
estudados.
BRUSQUE e BOTUVERÁ No dia 10 de novembro, as 5ªs séries
A, B e C conheceram as cavernas de
Botuverá, em companhia das professoras Margarete M. P. Costa, de
geografia, Silvia Vieira Sarnowski,
de português e Fernanda Sayão, de
ciências.
Durante a viagem, realizaram
trilha ecológica em meio à Mata
Atlântica, conheceram quatro dos
13 salões da caverna e o moinho
de cal.

Alguns desenhos podem ser vistos na internet
no endereço http://artmica.blogspot.com
Guilherme Cé, 5ªC
Muito obrigado a todo o seu apoio
amigão. Você é muito legal.
João Henrique S., 5ªC

Maria Vitória, 5ªA
Uma amiga gentil, é você. Sempre
nos ajudando quando precisamos!
Julia G. dos S.,

Sara, Fabiola, Julia e Maria F., 6ªD
Obrigada por serem essas amigas
maravilhosas! Amo vocês!
Freya, 6ªD

Galera parceira 1ªA
To com vocês e não largo! Amo
+ q muito.
Stéffani S., 1ªA

Kaoma, 7ªA
Obrigada pelos ótimos momentos
que você me proporcionou. Vou
sentir sua falta. Beijos.
Rafaela, 7ªA

Toda a turma do 3ãoA
Falou galera! O ano foi baba!
#ôlele
André T., 3ãoA
Apesar de tudo, vou sentir muita
falta de todos! Obrigada por tudo!
Jéssica, 3ãoA

Todos da 7ªA
Vocês são os melhores. A melhor
7ª série!
Pâmela, 7ªA
Fernanda, Yane, Maria L., 6ªB
Vocês são D+, amigas especiais,
amo todas vocês! Bjss
Raisa, 6ªB
Fernando, 2ºD EF
Você quer ir na minha casa de
novo?
Lucas, 2ºD EF

Amigas da 6ªA
Amo muito vocês meninas, para
sempre. Beijos. E Nicolas, se cuida,
te adoro.
Thaís, 6ªA

1ºB EM
Obrigada por tudo nestes anos
que passei no colégio! Jamais vou
esquecer vocês.
Amanda P., 1ºB EM

Jéssica, Andreza, Gabriela, Freitas,
Ruiva e Lara, 7ªB
Amo vocês, obrigada por tudo,
suas fofas.
Joice O., 7ªB

Ayronn, 5ªA
Queria dar os parabéns pela
primeira comunhão do meu amigo,
feliz primeira comunhão.
Devid L., 5ªA

RECANTO NAZARÉ - Observar a Mata Atlântica e espécies de
flora e fauna da região foi o motivo
dos alunos das 5ªs e 6ªs séries visitarem o laboratório vivo do Colégio,
o Recanto Nazaré, nos dias 11 e 24
de outubro e 1º/11. As professoras
Fernanda Sayão, de ciências e Margarete M. P. Costa, de geografia,
coordenaram a observação e análise
de insetos, pássaros, flores e plantas.
ESTRADA BONITA -A aula passeio realizada no dia 30 de setembro,
pelos alunos dos 3ºs anos A, B e C,
das professoras Berenice Fernandez,

Ana Paula, Milena, Kássia, Beatriz,
Shoji, Jéssica e Maysa, 3ãoA
Meninas, obrigada por tudo! O
que é verdadeiro nunca acaba!
Amo vocês.
Sabrina K., 3ãoA
Sá, Mi, Bia, Ana, Má e Jé, 3ãoA
Amo vocês. Vocês são muito importantes para mim. Agradeço
por tudo. Beijinhos minhas lindas.
Ká, 3ãoA
Meu irmão
Rafael, eu te amo meu mano, sempre estarei contigo, pra sempre.
Brayan, 7ªB
Turma e professoras da 5ªC
Agradeço por esse ano maravilhoso e por todos os outros.
Amo todos vocês do fundo do
meu coração e vocês vão ficar na
lembrança. Desejo tudo de bom.
Mil beijos e abraços.
Isadora, 5ªC

Elisangela B. Schneider e Simone
Schroeder Holzapfel, à Estrada
Bonita contribuiu para perceber as
diferenças e estabelecer um paralelo
entre as paisagens rural e urbana.
Os estudantes confeccionaram
maquetes para representar as principais características de cada paisagem. “Os alunos estão em contato
direto com a área urbana, mas a
maioria não conhece ou não entende
as diferenças entre os dois locais”,
explicam as professoras.
NO CAMPO - 2º s anos das
professoras Karin B. Kricheldorf,
Elisangela A. Agostinho, Sirlei R.
Tavares e Jeanine V. Bruning visitarão a Agrícola da Ilha, no dia 30
de novembro.

ACF Joinville 		
		
Centro
Postagem de
correspondências

Fone: (47) 3026 6555

FESTA DAS FLORES - Os 3ºs
anos das professoras Berenice Fernandez, Elisangela B. Schneider e
Simone S. Holzapfel foram ao Museu da Memória e à Festa das Flores.

Nossos pais e avós gostavam de...
Brincar é tudo para as crianças. É no
brincar que são vivenciadas experiências,
incentivadas e desenvolvidas as habilidades,
estimulada e aguçada a criatividade.
E é pelo brincar que as professoras do
Infantil 5, Paula Duarte,Viviane Louise e
Andréia Chiminelli Lovato desenvolvem
com os pequenos, os diversos projetos
pedagógicos.
Durante os meses de agosto a novembro,
o projeto “Brincando como nossos pais e
avós” promoveu o resgate das brincadeiras
dos pais e avós.
Os alunos perguntaram aos familiares
quais suas brincadeiras favoritas da infância e juntos descreveram, em textos e com
desenhos ou fotos, as brincadeiras.
Com as respostas foi montado um gráfico.
Corda, peca (bolinha de gude), boneca e bola
estavam entre as principais respostas.
Nas rodas de conversa, os pequenos
aprenderam os diferentes modos de brincar
e os nomes de determinadas brincadeiras
ao longo do tempo, como a peca ou bulica,
atualmente conhecida por bolinha de gude.
As professoras solicitaram aos pais brinquedos antigos e socializaram em sala.

Nosso brinquedo

A atividade seguinte foi a construção
de brinquedos com material reaproveitado.
“Em cada etapa, foram sendo trabalhados
os detalhes do pintar, do recortar, do colar
e sempre com a preocupação estética. Assim, cada brinquedo passou a ter um valor
especial e as crianças vão brincar com seus
brinquedos”, explica a professora Paula.
Pé de lata, petecas, jogos de latas, bilbo-

O Infantil 5A brincou de "Ovo choco".
Além dos brinquedos e brincadeiras,
o Infantil 5C fez a releitura da obra
“Jogos infantis” do artista Pieter Bruegel,
quadro que contém mais de 80 tipos de
brincadeiras diferentes.

quês, monstro comilão, cinco marias, entre outros brinquedos foram
construídos em conjunto.

Visitas ilustres

A avó do Leone Reis Rocha de
Assis, professora aposentada Zildete Rocha, visitou a turma do matutino e contou como eram as brincadeiras quando, criança. E para
tornar a visita ainda mais gostosa,
levou pão de queijo e bolachas.“Era
como fazia com meus filhos quando
eram pequenos”, lembrou.
A avó levou materiais e brinquedos para brincar com os alunos, ensinou as
cantigas de roda mais antigas, como “guarde
meu anel bem guardadinho” e “chicotinho
queimado” e brincadeiras de seu tempo.
No período da tarde, a avó da Catarina
Freitas, Ana Maria Freitas conversou com
as duas turmas.
“Foi emocionante conversar com as

que eram feitos pela própria criança e
hoje os pais já podem comprar prontos.

Tarde de brincadeiras

crianças. Eu, uma adulta contando as coisas
que vivi na infância e ver a esperança nos
olhinhos daqueles anjos, pude perceber que
eles estavam muito interessados e encantados”, declara a avó Ana, que ilustrou o papo
com raquetes, cordas e bonecas de pano.
Muito curiosos,os alunos questionaram
as avós sobre as brincadeiras e os brinquedos

Para a interação entre as duas turmas
da tarde, as professoras promoveram uma
tarde de diversão e lazer.“Promovemos
a tarde de brincadeiras para as crianças
terem noção de como é passar um tempo
brincando sem eletrônicos, de forma
simples e em companhia dos amigos”,
relata a professora Viviane.
A turma da professora Paula também
realizou uma manhã de brincadeiras com
os brinquedos confeccionados por eles mesmos e com os trazidos pelos pais. Todos os
brinquedos e atividades foram expostos na
Semana Cultural.

A floresta particular do Infantil 4

Profª Adenise
Gosto muito de você, te
adoro, o ano está acabando, vou para uma outra
turma, mas sempre lembrarei de você.
Bruna, 4ºB
O ano está acabando, as
férias já estão se aproximando, vou sentir a sua
falta. Obrigada por tudo.
Um beijo.
Emanuele, 4ºB
Muito obrigada por este
ano todo, você ensinou
muitas coisas para a gente,
obrigada.
Beatriz, 4ºB

O alfabeto dos bichos
As crianças do Infantil 4 das professoras Crislaine Nunes, Leila C. P. Monteiro
e Vanessa Dobner conheceram as características, habitat, alimentação, revestimento do corpo, entre outros aspectos
dos animais.
Motivados pela paixão pelos animais
e por estarem iniciando-se no mundo das letras
participaram ativamente do projeto Bichonário,
durante o segundo semestre.
Em sala ou com a ajuda dos pais, os alunos
descobriram nomes de animais que começam
com a letra inicial do próprio nome. Os pais
auxiliaram também na pesquisa sobre o modo
de vida do animal, preferencialmente algum
totalmente desconhecido da criança, Em sala
de aula, os pequenos socializaram os conhecimentos com os colegas.
Durante aula passeio ao Recanto Nazaré,

Alunos do 4ºB
Desejo à você e sua família
um abençoado Natal e um
ano novo repleto de realizações. Mil beijocas doces.
Profª Adenise

Para a exposição da Semana Cultural, foi montado um
grande painel, recriando o habitat natural de cada animal.

os alunos puderam ver e até tocar no pônei,
conhecer um filhote recém nascido de ovelha
e observar outros animais e a natureza.
Num passeio pelo Zoobotânico de Joinville,
o Infantil 4A orientado por uma guia, conheceu
curiosidades sobre os animais que lá vivem,
como macacos, jacarés, tartarugas e pássaros.
Depois, com material reutilizável, cada
criança criou o animal escolhido.
“As crianças estavam muito animadas e
ansiosas para confeccionarem o seu animal”,
garantiu a professora Leila.

Luis, Vini M., Digo, 5ºB
Vocês são os melhores
amigos que eu já conheci,
esses anos que eu já estou
no colégio, sou muito grato
a vocês.
Gilvan, 5ºB
Amigos, professores
O ano está acabando, quero aproveitar os últimos
momentos de 2011 com
vocês, para que seja inesquecível.
Thiago F., 6ªA
Todos
Oração ao Santo Espírito,
comemora-se todo dia 19.
Maria E., de Souza, 5ºA

Alunos das 7ªs A, B e C
Queridos alunos, foi maravilhoso ter trabalhado com
vocês durante esses três
anos. Vocês ficarão eterTurma da 5ºA
namente em meu coração.
Galera, vocês são muito Amo vocês!
legais, e alguns bem malu- Profª Débora, ensino requinhos, mas são a melhor ligioso.
turma do mundo..
Giulia, 5ºA
Thayná, Maria, Brena, Jaque, 8ªC
Francine K., 1ªA
Amo muito vocês. São
Parabéns Francine, que muito importantes para
fez aniversário dia 30/10,
tudo de bom amiga, ama- mim. Beijos
Jennifer, 8ªC
mos você!
Thainá e Cindhy, 1ªA
Pais
Eu amo vocês, e sempre
Família
Eu sempre queria ter essa vou amá-los. Eu adoro
família legal, querida, ca- vocês!
Júlia Lopes, 5ºA
rinhosa e morosa.
Davi, 4ºB
Profª Gisele
Jen, Gabi, Maju e Helo, 5ºB Te adoro D+ Muito obriVocês são demais, adoro gado por ter me ensinado
vocês, sempre serão mi- e agradeço por te ter como
minha amiga.
nhas BFF!!! Bjs
João Pedro Q., 5ªC
Lara B. M., 5ºB
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Música, dança e magia E o Oscar.... foi entregue
na noite dos artistas na 1ª Mostra CSA em Cena
“E... ação! Corta! Que palhaçada é essa?
Vamos fazer novamente! Não...não...
O outro lado... Fim! É...é isso...
Ela é a subestimada. Depois de tantas ....
Estas e outras palavras, provavelmente
povoaram os ouvidos e bocas dos alunos das
professoras Rosanea L. Machado Ferreira e
Sandi Stadelhofer nos últimos meses.
O estresse inevitável para escrever o
roteiro, criar os cartazes e propagandas, encenar, filmar e editar os curta metragens que
participaram da 1ª Mostra CSA em Cena,
foi em parte amenizado na noite do dia 4 de
outubro, a Noite do Oscar.

O Show de talentos, realizado nos dias
22 de setembro e 17 de outubro, idealizado
pela professora Silvia Vieira Sarnowski,
foi um momento único dos estudantes de
5ª série ao Terceirão do Ensino Médio,
mostrarem as habilidades artísticas de
palco. A inscrição foi um quilo de alimento
não perecível.
Sucesso de público e em quantidade de
participantes, o festival proporciou a professores, alunos, familiares e amigos uma
noite de descontração e diversão.
Na primeira noite, foram 22 apresentações de dança, canto, música intrumental,
show de magia e teatro de fantoches.
A segunda noite levou ao palco
20 apresentações dos alunos da
8ªsérie e EM.
Entre os critérios avaliados, estavam a presença de palco, afinação e
desenvoltura. Os talentos dos alunos
do ensino médio, foram apresentados no dia 17/10.
Os três primeiros lugares receberam troféus. “Queríamos confirmar
a escola como um espaço de se
sentir bem”, finalizou a professora.

Os mais talentosos:
22/9 – 5ª a 7ª série – EF II

1º lugar - Julia Warmling Dudy - 6ªD - teclado
2º lugar - Isabela Orsi Becker e Marina Antoniazzi
Mancini 6ª - Sapateado

17/10 – 8ª série e Ensino Médio

1º lugar – Fernando Francisco, Rebeca Vieira e
Daniella Martins – apresentação musical, 2ºB
2º lugar – Alunos do 1ºA – apresentação de dança
João V. B. Paul, Gabriel Amaral e Rodolfo Ramos - banda

3º lugar – Apresentação musical de Júlia P. Alves e
3º lugar - KenjiHess Campos Nakazoni - 5ªB – cantor sua mãe Edna P. Alves
Apresentação de dança das alunas Júlia Loren de
Borba e Maria Carolina Jauregui

Talento especial
Desde os quatro anos de idade, os
desenhos do Guilherme Henrique PfauLenz Zen, 1ºC, já faziam sucesso entre
os familiares. Guilherme
desenhava baleias com
detalhes em traços e formas. O que surpreendia os
familiares que não tinham
a mesma habilidade.
Seus desenhos e recortes eram expostos em
quadros pela casa, tanto
como decoração, quanto
como troféus para os pais,
orgulhosos pelo talento
do filho.
Autodidata, aprendeu
diversas técnicas sozinho,
como desenhar sombras e
fazer realces. Guilherme
quer transformar o hobby
em profissão.
Sonhando grande, como todo profissional bem sucedido, estuda para se antecipar
na aprendizagem do curso de design gráfico
que pretende fazer.
O estudante deseja se especializar em
filmes 2D e 3D e o plano futuro é trabalhar
em alguma grande produtora mundial.
“Quero trabalhar na Disney do Brasil.
E sei que o caminho a percorrer é difícil.
Quero fazer cursos, estudar inglês e criar
minhas próprias ideias de quadrinhos e
outros projetos, para apresentar no Animamundi e ter uma chance de entrar para a

O grande vencedor da noite foi o “Fim”,
produzido pelos alunos do 1ºC, (http://www.
youtube.com/watch?v=oZ7r8BJrAtk).
O filme, conquistou a estatueta de
Melhor Ator, para Luis Carlos Maresana
(ator, câmera e edição); Melhor Atriz para
Isabela Dadalt Gouvea e melhor filme pelo
júri oficial.
Os alunos Isabela Dadalt Gouvêa (atriz,
maquiagem e roteiro), Ana Carolina Siedschlag (roteiro, diretora e edição), Thaysa
Mariana Elling (figurino e maquiagem), Luis
Carlos Maresana, Luana Francine Leite, Juliana Longo Mafra (trilha sonora), Leonardo
Fernandes Lucas e André Victor Schneider
formaram a equipe de produção. O filme
foi indicado ainda ao Oscar de melhor filme
pelo júri popular,
Em nove minutos, Sofia uma adolescente
solitária, vive o dilema de acreditar ou não
na dura realidade de sua vida ou morte. O
filme, assim como outros concorrentes, leva
ao questionamento sobre o que é real ou imaginário, na vida e mente de um adolescente.
Em, A subestimada, que levou duas
estatuetas, a de Melhor Atriz Coadjuvante

Ana B., Caroline e Gabriele, 8ªB
Amo vocês demais, adoro
dançar “mãos para o alto
novinha” com vocês, né
meninas? Bjos Baby S2
Barbara T., 8ªB
Giovani, Vitor, Jotta, Caio
Vocês são muito legais e
é muito bom estar com
vocês.
Henrique L., 8ªB
Thiago M., 1ºB EM
Cara, valeu por me ajudar
nas matérias que eu preciso, você é o meu “Best”,
conta comigo sempre,
abraços.
Leonardo N., 1ºB EM

Disney”, declara decidido.
A prática constante é sua
principal arma e a criatividade vai sendo aguçada
com esta prática.
“Quando era criança,
reproduzia animais, objetos, campos, desenhos animados. Hoje, já desenvolvo minhas
próprias criações e gosto, principalmente,
das caricaturas”, revela.
Seu talento foi revelado para o Brasil
no Concurso Nacional de Arte em Mosaico, promovido pelo Parque Estadual da
Cantareira, de São Paulo, no qual ganhou
medalha de ouro, com o trabalho O Olho
da Coruja.
“Fiz o desenho unindo os temas principais do concurso, uma coruja com uma
borboleta, na pressa, mesmo assim fui
selecionado”.

Amigas, 5ºA
Oie, gosto muito de todas
vocês, suas fofas. Beijos.
Vitória Cristina, 5ºA
Pai e mãe
Tenho que agradecer muito
a vocês, mas o mais importante é pelo ensinamento e
amor que me dão. Bjs.
Maria Júlia, 5ºB
Amigas, 5ºB
Só queria agradecer por
me receberem com prazer
este ano.
Nahuana A., 5ºB
Christiam, 5ºC
Primo, queria te dizer que
você é uma pessoa muito
legal e divertida! Te adoro.
Luandra, 5ºB
Bruna Hager, 2ºC EF
Você é minha melhor
amiga.
Laura M., 2ºC EF

Laura M., 2ºC EF
Você é minha melhor amiga, você é muito legal, companheira e muito amorosa.
Bruna H., 2ºC EF
Profª Sandra
Obrigado, estou entendendo melhor o conteúdo.
Claudio J., 6ªB
Profª Fernanda
Você é muito legal, amo
suas aulas.
Erick de O., 6ªB
6ªC
Na 6ªC só tem TOP.
Juliana, 6ªC
Amigos, 6ªC
Adorei ficar esse ano inteiro com vocês.
Ana Luiza, 6ªC
Jéssica, Joice, Fritas, Nath,
Gabi, Larah, 7ªB
Amo muito vocês, obrigada
por todos os momentos
juntas, bjos.
Andreza, 7ªB

Cartazes para divulgar os filmes

O Oscar foi para:

Melhor Roteiro - O outro lado
Melhor Figurino - Que palhaçada é essa?
Melhor Trilha Sonora – Corta
Melhor Ator Coadjuvante - Promessas e descobertas (Alexandre F. de Oliveira)
Melhor Atriz Coadjuvante - A Subestimada (Maitê
Lopes Leal do Nascimento)
Melhor Ator - Fim (Luís Carlos Maresana Filho)
Melhor Atriz - Fim (Isabela Dadalt Gouvea)
Melhor Filme (Eleito pelo Júri Popular) - A subestimada
Melhor Filme – Fim
Melhor Propaganda - Manual de Sobrevivência

para Maitê Lopes Leal do Nascimento e de
Melhor Filme, eleito pelo júri popular, o
dilema do real x fantasia se repete. Ambos
os filmes podem ser assistidos no site www.
youtube.com.

Turma da 6ªB
Gente, tô adorando estudar
com vocês, principalmente
vocês meninas... Nós somos o quinteto louco...
Natielli, 6ªB

Carol, Deco e Zico, 3ãoA
Vale por me coroarem com
suas amizades, ora engraçadas, ora irritantes, ora
ponyescas...
Guilherme C., 3ãoA

Arthur, 4ºB
Você joga muito bem no
futsal, é honesto, admite
quando faz faltas e é muito
legal. Um abraço.
Caio Pavesi, 4ºB

Melhores amigas, 6ªB
Amo vocês, me deram força na hora que eu mais
precisava, vocês são de
confiança. Um beijo.
Yana Albino, 6ªB

Marina, Carolina e Jully, 6ªC
Eu adoro vocês, por mais
que a gente brigue, sempre
podem contar comigo.
Eduarda M. P., 6ªC

Maria Fernanda, 4ºB
Quero te dizer que você é
uma pessoa muito legal,
gentil, uma amiga que eu
sempre sonhei! Beijos
Yasmin, 4ºB

Derick e Chucrutes, 3ãoB
Sentiremos muita saudade
de vocês. Esse ano foi maravilhoso com a presença
de vocês. Até a próxima
amigos.
Beatriz M., 3ãoA
Hellen, Mônica, Manu,
Cheila, Karina e Kairine,
É, ta acabando, sentirei
muita falta de vocês meninas. Amo muito vocês.
Bjão.
Andri, 3ãoA
Minhas amigas, 6ªC
Vocês são demais, não sei
o que seria de mim sem
vocês. Bjs
Giovanna F., 6ªC

Queridas amigas, 6ªC
Amo muito vocês! Espero
que vocês estejam comigo
sempre e obrigada por
tudo.
Isabela Becker, 6ªC
Profº Ademir
É linda a matemática. X2
Gustavo, 7ªB
Fernanda, Bruna, Bia, Beto,
Leh, Ana Paula, 7ªB e A
Vocês são as melhores coisas que aconteceram pra
mim esse ano. Amo vocês.
L., Oliveira
Leonardo, 1ºD
Você é um primo muito
legal, você é humorado.
João Pedro, 3ªB EF

Ruiva, Joice, Freitas, Andreza, Lara e Gabi, 7ªB
Minhas fofas, amo vocês,
obrigada por tudo!
Jéssica, 7ªB
Larissa, Jéssica S., Emanoele, 8ªC e 3ºA
Foi muito bom ter passado
mais um ano com vocês
amigas! Desejo à vocês um
ótimo fim de ano! Prima, te
adoro muito, espero que
você saia com o pé direito
do colégio. Te amo!
Maria Helena, 8ªC
Isadora, 5ªC
Você é uma grande amiga!
Me ajudou em situações
ruins e sempre me apoiou.
Vou sentir muito sua falta
quando tu sair do colégio...
Ana Beatriz, 5ªC

TRANSPORTE ESCOLAR
Exclusivo para alunos do Colégio
dos Santos Anjos
Gilberto Lima
Fones: 3464-1473 e 9142-5903
Autorizações ACTEJ: 010, 095 e 115

Pretendentes de Dona Baratinha
são objeto de pesquisa
A leitura da história da baratinha
que queria se casar, foi uma das
motivações para os alunos dos 2ºs
anos aprenderem a escrever, a criar
acrósticos, a pesquisar em diversas
fontes e até a escrever livros.
Sob a orientação das professoras, Sirlei Reck Tavares, Karin B.

Kricheldorf, Elisângela A. Kohut
Agostinho e Jeanine Bruning diversas atividades relacionadas à
leitura, alfabetização e produção
de textos envolveram os alunos
no mundo do livro. Cada turma
desenvolveu os estudos de modo
diferente.

Meu primeiro livro

Luiza Ravache Schumacker, 2ºB

Livro: O pequeno príncipe
Autor: Antoine De Sant-Exupéry
Eu li e gostei muito do livro
O pequeno Príncipe. Seus pais
devem conhecê-lo. Sua frase mais
conhecida é “tu te tornas eternamente responsável por aquilo que
cativas”. Indicação de Victoria
Elisa Teuber de Oliveira, 3ºA.
Livro: Bruxa Onilda vai à
Inglaterra
Autor: E Laurrela
Vale a pena ler essas aventuras
em Londres com a Bruxa Onilda.
Bruxa Onilda resolve ir para a Inglaterra atrás de uma recompensa
num castelo em Londres. A viagem
tem muitas trapalhadas, mas Bruxa
Onilda acaba tendo uma surpresa!
Indicação de Luís Carlos Piva, 3ºA.

Aprender a pesquisar

Nas turmas do vespertino, 2ºC e
2ºD, das professoras Elisângela
e Jeanini, os alunos iniciaram

Amigos da 8ªC
Agradeço muito a todos vocês
pelos momentos divertidos em
que possamos juntos, por toda
ajuda, pelos sorrisos e até pelos
momentos difíceis.
Luana B., 8ªC
Sophia, Infantil 3
Espero que melhore e estou com
muita saudade, quero que você
volte para a escola.
Thiago, 3ªA EF
Turma da 7ªB
Eu agradeço pelas melhores manhãs com vocês. Lindos. Eu amo
vocês muito.
Bruna, 7ªB
Todos da 7ªB
Obrigado a todos vocês por fazerem esse ano o mais incrível de
todos! Amo vocês pestes.
Amanda L., 7ªB

a aprendizagem sobre como
pesquisar em livros e na internet.
Cada turma trabalhou com três
animais, personagens da história,
para conhecer um pouco mais
sobre seu habitat, costumes,
gestação, curiosidades da espécie
e alimentação.
O 2ºC pesquisou em livros e
outros materiais gráficos e o 2ºD,
em livros e internet.

Todos os alunos da escola
Que todos tenham um bom ano
letivo com boas festas, quero que
todos tenham um bom Natal e
fim de ano.
Kengi N., 5ªB
Matheus, 1ºB EM
Amigos como você são difíceis
de achar... valeu por estar em
minha vida.
Ramon P., 1ºB EM
Letícia S., 7ªB
Eu amo você, obrigada por estar
sempre ao meu lado. Já é muito
especial!
Amanda R., 1ºB EM
Daniela e Fernando, 2ºB EM
Parabéns a nós pelo 1º lugar
no “Show de talentos”. Fiquei
muito feliz por ter apresentado
com vocês.
Rebeca V., 2ºB EM

Todas as minhas miguxas
Agradeço do fundo do coração por
este ano incrível, meus amores!
Apesar do cansaço das aulas,
vocês eram e continuam sendo o
principal motivo para aprender ligações dipolo-dipolo. Amo demais
todas vocês. Minhas poderosas!!!
Alexandre O., 2ºB EM
Tassiana, 1ºB EM
Obrigada por tudo. Espero que
dê tudo certo para você, mesmo
que talvez eu não esteja aqui. Te
amo amiga.
Laura G., 2ºB EM
Família
Acho minha família engraçada,
linda... Gosto de minha família.
Mikaela, 3ªB EF
Profª Simone
Você é a melhor professora do
mundo.
Maria Fernanda, 3ªB EF
Você é muito legal, adoro as suas
aulas, não gosto de Português, mas
com você eu gosto.
Gabriela, 3ªB EF

A pesquisa foi socializada em
sala e resultou em texto coletivo.
Para ilustrar, foram construidos
fantoches.
Segundo a professora Jeanini,
a ideia foi incentivar a pesquisa na
internet e em livros, fazendo com
que os alunos soubessem como
distinguir fontes boas de ruins.
Os trabalhos foram expostos na
Semana Cultural.

Livro: História Cabeluda
Autor: Lô Galasso e Maria Lúcia
Mott
Esta é uma história muito engraçada. Conta sobre amigos com cabelos
lambidos, espetados e embaraçado.
Eles tiveram ideias para arrumar os
cabelos, mas o final desta historia
você saberá lendo o livro. Indicação de
Augusto César Alves de Oliveira. 3ºA.

Marco, Cleiton e Olivet, 7ªC
Vocês são bem legais, amiguinhos,
e vocês tem que passar de ano.
Pedro W., 7ªC

Pai e mãe
Obrigado por me colocar nessa
escola.
César, 3ªB EF

Alunos do 3º ano C
Estou muito feliz com o interesse e
desempenho de todos. Continuem
sempre assim. Maravilhosos.
Profª Elisangela

Laura M, 7ªC
Amiga, obrigada por estar ao
meu lado e por me ajudar nas
matérias que eu não entendia.
Enfim, obrigada por tudo!
Rosana, 7ªC

Mãe Jaqueline
Eu te amo muito, você é muito
querida, milhares de beijos da sua
filha que te ama muito.
Natalia, 3ªB EF

Ana Cristina, 3ªC EF
Você é uma grande amiga fiel,
amável, linda e etc. Eu te amo. Eu
quero ser sua amiga até morrer.
Isabel, 3ªC EF

Luiza, 1ºC
Amiga linda, obrigada por tudo
que você fez por mim, eu te amo
muito, que isso dure para sempre!
Mariana C., 1ºC

Minhas melhores amigas, 7ªC
Amigas, eu amo vocês! Muito
obrigada por me agüentarem
todos esses anos! Adoro vocês.
Thalia, 7ªC

Todas as professoras
Tenham um bom dia, ensinem
bastante, sejam felizes, ajudem
os necessitados, sempre desejem
bem ao próximo.
Carlos Augusto, 5ºB

Alunos do 3ªB EF
Vocês são muito legais, queria
que vocês passem para o 4º ano
comigo. Abração.
Heloisa, 3ªB EF

Meninos e panteras do 1ªA e B
Por todos os nossos anos, erros,
acertos e conquistas eu agradeço
vocês! Pelo melhor show de talentos juntos e pela melhor sala,
um sincero obrigada... de coração!
Não se reprima
Julia L., 1ªA

Mãe Vilma
Eu te amo muito, você é tudo
para minha vida, é minha flor
que faltava no meu jardim, mãe,
você sempre vai estar no meu
coração! Beijão
Heloiza Cruz de Oliveira, 5ºB

Ca
Livro: A Fantástica Máquina
dos Bichos
Autor: Ruth Rocha
Uma história muito engraçada,
onde dois amigos criam uma máquina, tudo acontece com os animais. Depois eles aprendem uma
lição bem importante que nunca
mais esquecerão... Será! Leia o
livro para saber! Indicação de
Thiago Mattos de Magalhães, 3ºA.

Acrósticos
Os alunos do 2ºA criaram acrósticos
com os nomes dos pretendentes
da Dona Baratinha. “Estávamos
estudando os adjetivos, então cada
aluno desenvolveu o seu acróstico
com ilustração, sobre qualidades
dos personagens. Observei uma
grande evolução na escrita e leitura
dos alunos”, explica a professora
Sirlei.

os alunos costumam ler.
“Com a atividade trabalhamos a escrita, construção e interpretação de texto”, explica a
professora.
O passo seguinte foi transcrever e ilustrar a resenha para expor
na Semana Cultural.

Gabriela, 4ºA
Sei que brigamos algumas vezes,
mas quero que saiba que eu te
adoro e espero que sejamos
amigas.
Brienda, 4ºA
Família
Eu amo vocês de coração.
Mel Laís, 3ªB EF
Lian
Você é muito legal e engraçado,
gosto muito de você.
Lucas, 3ªC EF
Pai e mãe
Eu amo vocês de todo o meu
coração, muito obrigada por serem
meus pais.
Vitor da Maia M., 4ºA

Victoria Rodrigues L., P., 4ºA
Nesses três anos que eu estou no
colégio, você sempre me ajudou
por isso te considero uma amigona. Beijos.
Amanda U., 4ºA
Amanda, Larissa e Brienda, 4ºA
Obrigada por tudo que vocês
fizeram por mim.
Gabriela, 4ºA
Pais
Eu amo muito vocês, não tem como
expressar meu amor por vocês,
nem todo o universo. Te amo.
José, 4ºB
Matheus, 4ºA
Cara, você é um amigo espetacular,
sempre me ajudando nas horas
boas e ruins.
Vitor H., 4ºA
Lucas, 2ºD EF
Oi amigo, você me apoiou muito,
obrigado por isso.
Leonardo, 2ºD EF
Queridos professores
Obrigada por mais um ano, vocês
são pessoas que admiro muito.
Heloisa, 1ªA

Profª Elisângela
Você é uma professora maravilhosa. Eu gosto muito de você.
André, 2ºC EF
Eu te adoro, te amo e que Deus te
abençoe. Bom final de ano! Você é
tudo de bom!
João Paulo, 2ºC EF
Você é muito engraçada e especial.
Amo você.
Maria Clara, 2ºC EF
Mãe Michele
Gosto muito de você, pois você é
muito especial para mim, você me
educou e me criou.
Amanda, 5ºB
Mãe Berenice
Você é tudo para mim, mãe minha
vida, minha amiga, conselheira, te
amo mais que tudo.
Julia C., 6ªB
8ªC
Gente, obrigada por tudo! Amei
passar esse ano com vocês e
espero estarmos juntos ano que
vem! Beijos;
Larissa, 8ªC

Campeões!campeõescampeões

O interesse por histórias e a
facilidade de escrita, dos alunos
do 2ºB, levou a professora Karin
a propor a criação de histórias
infantis sobre animais e os alunos
aceitaram. As histórias se transformaram em livros.
“Estávamos trabalhando sobre
os animais em ciências e por isso
lancei o desafio. E disse que
as histórias poderiam se O passarinho de Dom Pedro
tornar livros”.
Era uma vez um passarinho que tinha as cores
A atividade teve início do Brasil. Seu dono era Dom Pedro. As cores do
Ao todo, foram escriem maio, com a constru- passarinho são branco – verde – amarelo e azul tos 180 contos sobre
ção de textos coletivos, anil. Esse passarinho ajudava Dom Pedro. Quando o
cavalos, pássaros, sapara que as crianças en- passarinho estava com sede, ele até ia às margens
pos, leões, carneiros,
tendessem o processo de do rio. Um dia o passarinho ganhou 2 filhotes. Foi galinhas...
construção de uma história, aí que Dom Pedro descobriu que o passarinho era
As histórias foram encom personagens, começo, uma fêmea. Dom Pedro ajudou o mascote a cuidar cadernadas em 13 livros,
de seus filhotes.
meio e fim.
ilustrados pelos próprios
Aluno Gabriel Costa dos Santos, 2ºB
A professora sempre
alunos.
apresentava o animal esApós a exposição na Secolhido para o dia de uma forma entrado em um shopping de Joinmana Cultural, os livros pasdiferenciada, com o objetivo de ville! O que pode ter acontecido?”, saram a ser levados para casa, para
despertar o interesse e aguçar a contou.
que as histórias fossem comparticriatividade.
O sapo apareceu em forma de lhadas com os pais e familiares.
O leão, por exemplo, apareceu presente. Figuras também serviram
“A evolução da aprendizagem
no sonho da professora. “Hoje eu de inspiração para as criações ao dos alunos foi visível”, declara
tive um sonho... Que um leão havia longo do ano.
Karin.

Os alunos do 3ºA, sob orientação da professora Berenice
Fernandez aprenderam a fazer
resenhas de livros.
A atividade, realizada em agosto, resultou em dicas de leitura para
os colegas. O livro alvo da resenha
deveria ser diferente daqueles que
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Aventuras na selva

Lazer & Cia
Escadinha de palavras (Doublets)

Respostas na próxima edição

O desafio consiste em transformar uma
Abaixo algumas pistas para formar a
palavra em outra, mudando apenas uma série que começa com a palavra TONTO
letra a cada degrau.
e termina com MILHO.
Lançado em 29 de março de 1879 nas
Este jogo foi inventado por Lewis
páginas da revista Vanity Fair (Inglaterra). Carroll, autor de Alice no País das MaTodas as palavras devem estar completas ravilhas.
e ter sentido.
TONTO
________ 1. Tão grande, em tão alto grau (advérbio).
________ 2. Que é dotado de santidade.
________ 3. Pulo
________ 4. Eu não compareço.
________ 5. A que falta; desprovido.
________ 6. Descendente do sexo masculino, em relação aos genitores.

MILHO

Continue jogando com:

DEUS a CAOS (4 fases)
TUDO a NADA (4 fases)
MANHÃ a TARDE aNOITE (5 fases)
SOL a LUA (3 fases)
LONGE a PERTO (6 fases)

Respostas
Respostas do
do desafio
desafio anterior:
anterior:
1) Meu pai
Desafio dos números
2) Avó
7 x 2 = 14
3) 28
7 x 5 = 35
4) 200
Soma= 49 menos o
5) 3 horas
número do meio = 47
6) 36
Resposta: 143547
7) 5
8) 3

Histórias só por imagens

Ana Cristina Heidemann
Maria, 3ºC

Profª Fernanda
Gosto muito da sua maneira de dar
aulas e também gosto muito de você.
Victória S., 5ªA
Gosto muito de você! Beijos.
Kétlen M., 5ªA
Julia F. e Jullia C., 6ªC e 6ªB
Minhas melhores amigas, amo vocês!
Gabrieli C., 6ªC

Projetos de incentivo à leitura são desenvolvidos ao longo do ano letivo com
todos os alunos do CSA. Por esta razão, ao
chegar ao 3ºano, o interesse pela leitura e
escrita é muito grande.
Nessa série, as professoras desenvolvem projetos diferenciados para
incentivar o ler, o contar e criar
histórias.
A literatura, a imaginação
e a criatividade caminham de
mãos dadas na sala de aula e
neste ano, os alunos dos 3ºs anos
B e C aprenderam a ler, criar e
contar histórias por sequências
de imagens.
As professoras apresentaram o livro “Ida e volta”,
de Juarez Machado, que
narra um dia na vida de
um homem. A ausência de
texto aguçou ainda mais a
imaginação das crianças.
A atividade teve continuidade com a leitura
do livro “Mas será que
nasceria uma macieira?”,
de Ale Abreu e Priscilla
Kellen.
Após ler e interpretar
as várias histórias possíveis, os alunos escreveram
textos narrando uma versão escrita para a história.
A atividade seguinte inverteu a ordem da criação.
Os estudantes escreveram
histórias e depois a contaram em livros sem texto.

Meus colegas 5ªA
Eu vou embora final desse ano, então
eu queria dizer que eu gostei muito de
ficar com vocês todos, amo minha turma!
Marina W., 5ªA

Luana H., 1ºC
Obrigada por ser essa garota maravilhosa, te adoro! Você tem sido uma
grande amiga!
Nicole do Amaral, 1ºC

Alunos, 6ªC
Foi muito bom estar com vocês ao
longo do ano, vocês vão ficar sempre
no meu coração.
Gabrielle, 6ªC

Melissa e Paola, 2ºB EM
Amo vocês, obrigada por tudo! E
Melissa, fica no CSA ano que vem,
por favor!? Haha
Laís, 2ºB EM

A professora Laila
Tomazoni, do Integral
I desenvolveu o projeto
“Movimentando”, voltado para o desenvolvimento psicomitor em seus
alunos.
Trata-se de um trabalho continuo, que utiliza atividades lúdicas
e histórias infantis para levar os pequenos
a movimentarem-se. Dançar, correr, passar
em túneis, equilibrar-se em bancos, superar
obstáculos e fazer colagem com materiais
variados entre outras atividades fazem parte
do cotidiano.
Em uma das histórias, numa Aventura na
Floresta, as crianças deveriam superar diversos obstáculos, para avançar para o próximo
momento da história.

No circuito psicomotor, as crianças
atravessaram um rio de bambolês e cordas,
entraram na caverna de túneis, escalaram
montanhas com pula-pula, equilibraram-se
para atravessar uma ponte, pularam troncos
caídos no chão da floresta e desviaram de
objetos da mata imaginária.
Ao chegarem à cidade, brincaram de
correr e de pular, com bolas, bambolês,
bolinhas de sabão, balões, entre outros. “O
desenvolvimento psicomotor das crianças
foi perceptível”, registrou a professora.

Cuidar do meio ambiente

é dever de todos

SUSTENTABILIDADE é o projeto desenvolvido pelo Integral II, da professora
Suzan Karla Korb Becher. Com atividades
voltadas ao estudo dos 3Rs – reduzir, reciclar
e reutilizar e sempre em equipes, os alunos
uniram a criatividade aos conteúdos disciplinares e a interação social. Para cada um dos
Rs, os pequenos desenvolveram atividades
diferenciadas.
Com o R de reduzir, as crianças aprenderam que quanto mais as pessoas consomem,
mais recursos são retirados da natureza.
Entre os temas, o excesso de gastos com
embalagens.
Entre as ações, o incentivo aos pais para
utilizar sacolas retornáveis ou caixas para

transportar as compras do supermercado,
Para si, cuidar dos brinquedos evitando
que os pais comprem novos e a redução do
consumo de papel em sala de aula.
Com o R de reciclar, reciclaram papel.
Um gráfico com papel reciclado e tampa
de garrafa de refrigerante indica quantas
famílias separavam o lixo.
“Depois que trabalhamos o gráfico, muitos alunos vinham falar que agora já separam
e que poderia mudar a tampinha de lugar”,
registrou, satisfeita, a professora.
No Reutilizar, foram criadas obras de
arte com diferentes técnicas e materiais. Os
alunos escreveram ainda um texto coletivo
com sugestões de atitudes sustentáveis.

Handebol masculino é vice

XXII Olicrisa 2011

No cruzamento da
Com os alunos Arthur
“Estou orgulhosa da nossa equipe,
Mognol (3ºB), Ricardo que fez bonito nos jogos e conquistou semi final o adversáNovaes Dagios (2ºB), a simpatia de todos que assistiam, rio foi Indaial, nova
Thiago de Oliveira Fran- tanto o pessoal da cantina no ginásio, vitória por 22x13. Na
çoso (2ºB), Renan Mac- como mesários, estavam torcendo pela final contra a equipe
cari da Silva (3ãoA), Jorge nossa equipe, pois nossos meninos de São Bento do Sul,
Ewaldo Junkes (3 ãoB), jogaram um Handebol bonito e limpo, a favorita porque toda
garra e muita disciplina, sempre
Gabriel Roberto de Oli- com
a equipe estuda no
respeitando o adversário.
veira (2ºA), Caian Fremesmo Colégio, o reEm
Rodeio,
fomos
muito
bem
drich da Silveira (3ãoB), recebidos, o alojamento tinha uma sultado foi 29x20 para
Otávio Henrique Chaves estrutura ótima, a alimentação foi São Bento do Sul.
(2ºA), Kaio Johannes de primeira”, declara a professora de
“Agradeço de todo
Siedschlag Schulz (1ºA), Educação Física Eliane Cabral.
meu coração o apoio
Gustavo Mauricio Lende todos do Colégio.
zi (2ºB), Raphael Alves
Foi muito importante
Nascimento (2ºB), Caio Fernando Contezini para os nossos meninos participarem deste
(8ªA) e Rodolfo Henrique Ayroso Ramos campeonato. Esta é uma equipe de ouro!
(2ºA) o time de Handebol do CAS tornou-se É muito gratificante, como profissional e
vice campeão da etapa regional leste/norte pessoa, ver a alegria, o esforço, a disciplina,
do JESC - Jogos Escolares de Santa Catari- o respeito, a garra, o comprometimento de
na, realizado de dois a quatro de novembro, cada atleta...
em Rodeio.
Nosso colégio merece títulos. Sinto-me
Os atletas do CSA venceram o primeiro feliz e realizada, e posso dizer que o Santos
jogo contra Jaraguá do Sul por 22x12. O se- Anjos é o melhor colégio! Completo em
gundo jogo, contra Taió, ficou em 41x6 para todos os sentidos no que diz respeito à
o Santos Anjos. A classificação na chave, foi educação, à família, ao esporte, à cultura,
contra Blumenau, num jogo equilibrado, o à religião, ao conhecimento etc”, enfatiza
CSA venceu por 19x17.
a professora.
Galerinha da 6ªD
La! La! La! Adoro vocês
Cecilia, 6ªD

Profª Luiza
Você é minha “bruxinha” preferida. Te amo amor! Beijo.
Myllena F., 3ãoA
Amigos, professores e CSA
Estes três anos foram maravilhosos! Dupla de sete, G12, e as
meninas do fundo da sala... tudo
valeu a pena! Beijos e saudades!
Maria Isabel T., 3ãoA
Isa, 6ªA
Você é muito querida e você é tão
linda e simpática! Beijos.
Manuela, 2ºA EF
Elis e Cássia, 6ªD
Vocês são muito legais, divertidas, companheiras, são D+,
Amo vocês.
Júlia M., 6ªD
Filipe, 6ªD
Você é nub e KK . Vô fazer 30x0
em você no x1.
Leonardo, 6ªD
Carlos, Raquel, Ana, Luana, 8ªC
Vocês são meus melhores amigos
e o ano está acabando, mas as
risadas e as lembranças ficarão
para sempre! Obrigada!
Giovana B., 8ªC
Mônica, 3ºA
Obrigada por ser minha irmã,
apesar de todas as nossas brigas,
conversas, eu te amo.
Jaqueline, 8ªC
Amigas 7ªC
Gente, vocês são as melhores
amigas de todo o mundo. Eu amo
todas vocês. Beijos.
Camila, 7ªC

Giovana, Luana, Raquel, 8ªC
Ai minhas gatinhas, eu amo
vocês mais que tudo, e nada,
nada vai nos separar, vocês são
tudo pra mim!
Ana Paula D., Giovana, Luana,
Raquel, 8ªC
Os professores, 2ºA EF
Os professores do Santos Anjos
são muito legais e ensinam as
crianças muito bem, um beijo
para eles, amo vocês.
Ana Clara, 2ºA EF
Monise e Julia D., 6ªD
Eu quero que elas sejam sempre
amigas e que sempre estejam do
meu lado sempre.
Nathalia M., 6ªD
Toda a turma 7ªC
Desejo a todos um fim de ano maravilhoso. E que nos encontremos
ano que vem. Feliz Natal.
Alexsander, 7ªC
Espero que todos passem de ano
para que possamos nos encontrar
e se divertir muito na 8ª série e
fazer a formatura, se divertir
todo mundo no hotel fazenda.
Maísa F., 7ªC
Parceiros 1ªA
Para todos que eu considero amigos, um abraço muito apertado,
nunca esquecerei vocês. Vejo
todo mundo ano que vem!
Quandt, 1ªA
Barbara Cristina e Gabriele Cristina, 8ªB
Eu amo vocês e obrigada por me
ajudar nos piores momentos!
Deus abençoe!
Caroline Cristina, 8ªB

Luísa e Vitória, 6ªD
Foi muito bom esse ano que
passamos juntas, mesmo que
ano que vem estivermos em
sala diferentes, quero sempre
ser amiga de vocês.
Monique, 6ªD
Julia e Cássia, 6ªD
Minhas melhores amigas, amo
muito vocês, boa sorte nesse ano
e nos outros. Beijos.
Elis, 6ªD
Santos Anjos
Queria agradecer as pessoas que
me apoiaram no show de talentos
e principalmente a meus pais por
darem a mim a oportunidade de
tocar piano e a minha professora
Liliana.
Júlia D., 6ªD
Ana Beatriz, Ana Paula, Isadora, 5ªC
Muito obrigada pelo apoio de vocês e que sejamos sempre, para
a vida toda, melhores amigas.
Beatriz, 5ªC
Julia L., 6ªA
Eu te amo!!! E gostaria que
sempre fosse minha amiga! Me
perdoe por qualquer coisa! S2
Giovanna D., 6ªA
Ana Clara e Giuliana, 6ªA
Gosto muito de vocês meninas!
Espero que sejamos amigas para
sempre! Bjs! Ala de Plata!
Heloísa, 6ªA
Gabriely S., Luiza A., Letícia
de S., 6ªA
Amigas, foi muito bom ter passado esse ano com vocês! Amo
vocês!
Ana Julia, 6ªA

Matutino

4º ano A

Masculino
1º Equipe Amarela - 82 pontos
2º Equipe Roxa - 70 pontos
3º Equipe Azul - 68 pontos
Feminino
1º Equipe azul - 92 pontos
2º Equipe Roxa - 82 pontos
3º Equipe Amarela - 68 pontos

Turma destaque
3º ano B

Vespertino

Turma destaque

Masculino
1º Equipe Amarela - 101 pontos
2º Equipe Azul - 91 pontos
3º Equipe Roza - 82 pontos
Feminino
1º Equipe Roza - 107 pontos
2º Equipe Azul - 93 pontos
3º Equipe Amarela - 82 pontos

Destaques
Campeãs no hipismo

Julia, 8ªB
Feliz aniversário, felicidades
para você.
Dudu, 7ªB
Todos da 8ªB
Vocês são a melhor pior sala
do mundo. Curto muito! 8ªB é
demais.
Vitor Hugo, 8ªB
Jan M., 5ªC
Adorei quando você veio para
minha casa, vamos convidar pra
tu ir de novo.
Cristiano H., 5ªC

Caroline Janing Souza, da 5ªC, que
pratica hipismo há dois anos, conquistou o
1º lugar na categoria até 60cm e 3º lugar na
categoria até 80cm, no Campeonato Interno
de Hipismo do Centro Equestre Leme, em

Pirabeiraba, no dia 17 de setembro.
Luana Cristie Rocha, da 5ªC, amazonas
há um ano, venceu na categoria até 40 cm
e na de até 60cm, conquistou o 3º lugar.
Ambas receberam troféus e medalhas.

O aluno Heitor Felippe D. V. Murara, 5ªC,
foi campeão da 1ª fase
Campeonato Catarinense de Kart -2011,
na categoria Cadete,
que aconteceu nos dias
28 a 30 de outubro, em
Caçador (SC).

Bruna S., Maitê, Daniella, Mariê,
2ºB EM
Obrigada por esse ano maravilhoso meninas. Adoro vocês.
Julia, 2ºB EM
Samanta, Flávia, Anelise e Dalila, 3ºB
Muito obrigada pela linda amizade de vocês. Boa sorte nessa
nova fase em suas vidas. Torço
por vocês. Amo muito! S2S2S2
Paola P., 2ºB EM
Família
Mamãe e papai, obrigado a tudo
que vocês me proporcionam
todos os dias. Amo vocês!
Guilherme Cé, 5ªC
Profª Débora
Amo muito você, te adoro.
Ana Paula, 5ªA
Todas as professoras e todos os
meus amigos, 6ªA
Gente, muito obrigada por esse
ano! Aprendi muitas coisas e me
diverti muito!
Giuliana, 6ªA
Thais e Luiza, 6ªA
Vocês são as minhas duas melhores amigas do mundo. Bjss.
Thayna, 6ªA

Camila, Fê, Misy, Amanda, Rafa e
Laura, 7ªC
Migas, eu adorei esse ano que
passamos juntas, sei que vamos
fazer muita bagunça nas férias e
que vamos nos ver ano que vem!
Kathelyn C. dos Passos, 7ªC
7ªC
Adorei passar mais um ano com
essa turma maluca, a 7ªC, beijão
para todos e especialmente para a
Mile a e Luara.
Júlia L., 7ªC
Milena, Maia, Ana Paula, Sabrina,
Maysa, Janaina, Jéssica, 3ãoA
Digo a vocês que os problemas sempre vão existir, mas o meu amor por
vocês sempre será maior que tudo.
Lara, 3ãoA

Amigos, pais, IBS Sistemas e Pinheiro Competições
Quero agradecer a maravilhosa
equipe Pinheiro Competições, a
meus pais e amigos e a meu patrocinador IBS Sistemas, a me ajudar
a ser campeão catarinense de Kart
2011. Muito obrigado à todos esses.
Heitor F., 5ªC
Myllena F., 3ãoA
Obrigado por todos esses anos que
você esteve ao meu lado, minha
Best friend. Sentirei sua falta ano
que vem. Te amo!
Nicole, 3ãoA
Profª Sirlei
Você é muito legal, beijos!
Cauê, 2ºA EF

Luuh Soares, 6ªC
Não sei nem o que falar, te amo
muito minha pequena Luiza, esse
ano, viramos mais amigas e hoje eu
posso dizer, minha melhor amiga.
Samantha L., 6ªC
Julia, Maitê, Bruna e Mariê, 2ºB EM
Amo-as!!! Ju, tu é muito especial,
obrigada por tua amizade. Meninas,
vocês são D+ haha
Daniella M., 2ºB EM
Todos os alunos do 2ºA EF
Queridos alunos, amo vocês! Desejo
que o 3º ano seja de muitas conquistas, descobertas e alegrias! Sucesso
a todos! Beijos.
Profª Sirlei

Profº Sávio
Foi muito bom esses 8 anos que
tivemos aula contigo. Obrigada pelo
carinho. Profº comédia hahahaha
Mônica, Hellen, Manu e Sávio, 3ãoA
Desde o ensino fundamental com a
gente, e nesse tempo aprendemos
amá-lo, obrigado por tudo! O nosso
professor comédia!
Hellen, Manu, Mônica, Andri, 3ãoA
O professor querido, bom de piadas,
que sabe dar conselhos e sempre
deixa os alunos alegres. Nunca
iremos esquecer de você. Te amoamos. Beijos...
Manu, Helen, Andri, Mônica, 3ãoA
Maitê, 5ºB
Você é muito legal, parabéns por
seu aniversário.
Figia, 5ºB
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A ESCOLA DA MINHA VIDA!
“Minha história no Colégio nesta instituição de ensino.
A cada ano, muitas alegrias são
dos Santos Anjos começa na
década de 70, quando fui ma- guardadas em minha memória,
triculada na Educação Infan- de cada nova turma que por mim
til. Meus pais buscavam uma passa. Preciosas recordações!
Muitos amigos
escola que
PRIVILÉGIO
PRIVILÉGIO – nossos grandes
cultivasse os
tesouros – que hoje
valores e privilegiasse a socialização e a fazem parte da minha vida foram
construção do conhecimento. conhecidos aqui e graças a eles,
Sinto-me privilegiada em toda e qualquer caminhada tornater estudado e hoje trabalhar se mais fácil”.
Luciane Manske, professora do 4º A – EFI

Cursando ainda o Ensino Fundamental,
em minha terra natal (Rio Negrinho/SC), já
tinha notícias sobre a excelência educacional,
referência no estado, do Colégio dos Santos
Anjos.

VALORES

integrante desta família, que me traz
boas recordações desde o tempo em
que eu era estudante.
Hoje, como professora procuro
comungar do carisma das Irmãs da
Divina Providência e transmitir aos
meus alunos todos esses ensinamentos
e valores”.
Andreia Chiminelli Lovato, professora do Infantil 5B.

Desde que entrei no CSA, na 8ª série, muita
coisa mudou. Conheci novas pessoas que se
tornaram importantes e aprendi com excelentes
professores. Agradeço muito ao Colégio, pois me

EXCELÊNCIA
Grande sonho, de família e pessoal se realiza. Tive o privilegio de estudar e ter iniciado
minha trajetória como professora, sempre
incentivada para uma formação continuada.
Os objetivos desta instituição; preocupação com pleno desenvolvimento da pessoa,
preparo para a cidadania e para o trabalho,
norteiam também a minha caminhada em
busca do bem, do melhor e do justo, para
que tenhamos uma sociedade mais solidária
e fraterna.
Educar é acreditar!
No colégio, acredita-se na capacidade
criadora e transformadora do ser humano.
Todos somos ouvidos, tratados com respeito,
com atitudes positivas, portanto, há uma pre-

“Ser funcionária do CSA é estar dia
a dia adquirindo novas experiências. É
vivenciar momentos de aprendizagem
e grandes amizades. O Colégio proporciona um ambiente acolhedor de
forte espiritualidade. Sinto-me parte

EXCELENTES
PROFESSORES

ocupação em servir para buscar o bem
maior para todos.
Sinto-me feliz e satisfeita por estar
participando da história do Colégio dos
Santos Anjos, onde também receberam
formação meus filhos e atualmente
meus netos.
Marília G. de Barba, professora de

fez focar em meus objetivos e me ensinaram a
lutar, por mais difícil que esteja a situação. Sentirei
muita falta e saudade, mas também agradecida e
realizada por ter obtido esta grande oportunidade
em minha vida.
Carolina Fernandes da Luz, 3ãoB

Estudo no colégio há 13 anos. Desde a educação infantil somos tratados como filhos pelos
educadores. O colégio criou uma fama de que
educa para a vida e isso tudo se confirma quando

história das 5ªs e 6ªs séries – EFII Matutino
A maior e melhor etapa de nossas
vidas está acabando. É com imensa
gratidão que reconheço o esforço de
todos os funcionários do Colégio que

GRATIDÃO
GRATIDÃO
me preparou muito bem para o vestibular, para a vivência fraterna e principalmente, para a vida! Despertou em
mim ainda mais a beleza de educar!
Maria Isabel Tromm, 3ãoA

PREPARADOS
PREPARADOS
PARA
PARA A
AVIDA
VIDA

“Se a saudade soubesse o que é saudade
ela não existiria, se a saudade soubesse o
que é saudade ela saberia a dor que eu passo noite e dia”. 3, 10, 12 anos com vocês.
Agora eu sei porque as pessoas consideram

estamos aqui dentro. Além disso, também estamos sendo preparados para a vida acadêmica.
A prova disso são os resultados do ENEM e a
aprovação de alunos em diversas universidades
públicas e privadas.
Níkolas Olegario, 3ãoA

A MELHOR FASE
a adolescência a melhor fase da vida: é
por que elas tiveram amigos como os que
eu fiz no Terceirão, tanto colegas quanto
professores.
Jorge Ewaldo Junkes, 3ãoB

Lecionar no Colégio dos Santos Anjos
já constava na minha lista de objetivos nos
tempos que cursei a graduação de História na
Univille. Deve ser porque o Colégio é, desde
seu início na cidade de Joinville, palco e cenário
de narrativas históricas feitas por pessoas que
percorreram e percorrem seus espaços físicos
e se integram de uma maneira ou de outra na
construção do enredo educacional do CSA.
Ouso afirmar que, a História e o Colégio,
andam lado a lado e de mãos dadas, escrevendo
juntos parte da história de vida de alunos, pais,

Com muita alegria comemoro o
fim dessa jornada, que começou e termina nesse mesmo colégio. Formado
com base forte única do Colégio dos

BASE
BASE FORTE
FORTE
Santos Anjos. Estou pronto para os
desafios da vida, para o vestibular e
para exercer minha cidadania.
André Luíz A. Mancini, 3ãoA

OBJETIVO
OBJETIVO DE
DE VIDA
VIDA
professores e demais profissionais que passam
por esta instituição de ensino.
Como dizia Marc Bloch, nos anos 40 do
século passado, apaixonar-se pela história é
inevitável ao historiador. Digo que apaixonarse pelo Colégio dos Santos Anjos é também
inevitável aos que passam pelos seus portões
e iniciam sua história neste lugar.

Depois de tantos anos... estudo no colégio faz 11 anos, e não me arrependo de nada.
Tive professores maravilhosos e dedicados;
fiz amizades fortes e verdadeiras. Somente
tenho a agradecer, obrigada coordenação,
professores e funcionários. Tenham certeza

Gisele Gutstein Guttschow, professora
de História – EF2

de que me deram a base que eu preciso para
seguir com minha vida.
Eduarda Beninca Calado, 3ãoB

AMIZADE

O CSA é muito importante na minha história, pois meus pais se conheceram aqui e foi
o único colégio onde eu estudei. Sinto que
posso fazer uma boa faculdade, porque tive

MINHA
MINHA HISTÓRIA
HISTÓRIA
base e fui bem preparada. Agradeço a todos
os funcionários, coordenadores e queridos
professores por toda dedicação. Já estou com
saudades.
Jéssica Francine de Oliveira, 3ãoA

