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Nos dias 9 e 10 de maio, as 
crianças da educação infantil ao 
5º Ano fizeram sua homenagem 
às mães.

A grande festa dos menores, 
no ginásio de esportes, começou 
com um desfile. Os números 
artísticos arrancaram aplausos, 
risos e lágrimas das mães. 

Entre os objetivos da CF-2012, está o de disseminar 
o conceito de bem viver e sensibilizar os cristãos à 
prática de hábitos de vida saudável e à defesa do SUS. 

No CSA, como acontece todos os anos, o tema foi 
integrado ao conteúdo programático de cada turma.

A saúde física, mental e espiritual foi tema de ativi-
dades desenvolvidas com todos os alunos da educação 
infantil ao ensino médio. 

Professores e alunos pesquisaram, estudaram e 
apontaram caminhos para ampliar o atendimento da 
saúde pública a todos os brasileiros. 

Os alunos estudaram ainda sobre a importância da 
saúde ambiental. 

Na educação infantil, o foco foi a saúde individual. 
Leia mais nas páginas centrais

A afirmação do médico endocrinologista, es-
pecializado em metabologia, Dalisbor M. Weber 
Silva, resume as orientações do especialista a 
quem quer manter a saúde ao longo da vida. 

Diversos fatores contribuem para a quantidade 
e a qualidade de anos de vida do ser humano. O 
estilo de vida ativo é considerado fundamental 
para a promoção e manutenção da saúde e redu-
ção da mortalidade por todas as causas. 

De fato, o comportamento do indivíduo é um 
dos maiores riscos para a própria saúde e bem 
estar. A partir dos 35 anos todos começam a per-
der massa muscular e óssea. 

A única maneira de evitar essa perda e enve-
lhecer com saúde e qualidade de vida é prati-
cando atividade física de três a cinco vezes por 
semana. 

O exercício físico previne e trata diversas 
doenças como o diabetes e a hipertensão e dina-
miza a ação da medicação,  alivia o estresse.

Leia mais nas páginas 8 e 9 

 “O maior antienvelhecimento que temos é a 
atividade física, que deve começar desde a juventude”

CF 2012 incentiva hábitos saudáveis

Com a ajuda da professora de 
música, Simoni Asquino, cada 
turma, do 2º ao 5ºAno, fez um 
clip,  apresentado às mães.

O presente, confeccionado 
com a participação das crianças, 
será a recordação material de 
momentos especiais vividos por 
mães e filhos neste ano. 

Mãe é uma só e para toda a vidaMãe é uma só e para toda a vida

CF 2012 incentiva hábitos saudáveis

 “O maior antienvelhecimento que temos é a 
atividade física, que deve começar desde a juventude”

A fada dos dentres demostrou aos pequenas do 
Infantil 2B como deve ser a escovação dos dentes.
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JSAExpediente:Expediente:

Órgão de divulgação do 
Colégio dos Santos Anjos

JANEIRO
01 - Confraternização Universal  
09 - Atendimento normal na secretaria  
30 e 31 - Reunião dos coordenadores  

FEVEREIRO
01 a 10 - Jornada Pedagógica  
02 - Palestra para professores sobre Campanha da  
 Fraternidade  
03 - Palestra para Professores 
07 - Jornada Pedagógica do SINEPE - Florianópolis
08 - Jornada Pedagógica da SDP - Florianópolis 
09 - Reunião de pais da Educação Infantil e 1º ano
10 - Reunião de pais do 2º ao 6º ano do EF
13 - Início das aulas  
20 - Recesso escolar  
21 - Carnaval  
28 - Reunião Pedagógica para professores de   
 Educação Física  
29 - Encontro  – Gestão e Indicadores de   
 Desempenho – Florianópolis
  
MARÇO
06 - 3º Seminário de Colaboradores da SDP 
09 - Aniversário de Joinville  
13 - Reunião para Professores de Língua   
 Portuguesa 
14 - Aulas passeio 6ªs séries A e B  
16 - Aulas passeio 6ºs anos A e B  
20 - Reunião de Pais do 3º Ano do Ensino Médio 
21 - Reunião de Pais dos 1ºs e 2ºs Anos do EM 
27 - Reunião de Pais de 6ª a 8ª série  
- Prova de 2ª chamada  

ABRIL
03 - Reunião Pedagógica  
04 - Celebração de Páscoa do Colégio  
05 - Recesso  
06 - Paixão de Cristo  
10 e 17 - Projeto Pense Primeiro - 3ºs anos do EM 
12 a 22 - 9ª Feira do Livro de Joinville  
21 - Dia de Tiradentes  
23 - Dia Internacional do Livro  
24 - Prova de 2ª chamada  
 Projeto Pense Primeiro - 3ºs anos do EM 
28 - Dia da Educação 
30 - Recesso 
 
MAIO
01 - Dia do trabalhador  
05 - Sábado letivo para o Ensino Fundamental 
08 - Reunião Pedagógica  
08 - Prova de 2ª chamada  
09 - Homenagem às mães da Educação Infantil e   
 1º Ano - Matutino  
10 - Homenagem às mães da Educação Infantil e 1º  
 ano - Vespertino  
09 e 10 - Homenagem às mães do 2º ao 5º anos   
 (período de aula) 
13 -  Dia das Mães  
14 a 18 - Reavaliações  
21 -  Início do 2º trimestre  
26 -  Confraternização de professores e    
       funcionários no Recanto Nazaré. 
29 -  Conselho de Classe do 2º ao 5º ano 

30 - Conselho de Classe de 6º ano à 8ª     
       série 
      Viagem de estudos 5ºs anos para São      
       Francisco do Sul 
31 - Conselho de Classe do Ensino Médio 
 
JUNHO
01 - Viagem de estudos 6ªs séries para   
        Paranaguá, Morretes e Curitiba (Serra do  
        Mar de trem)
02 - Jornada Pedagógica Dom Bosco - Ateliê de     
       Saberes - em Joinville  
04 - Reunião de pais e entrega dos boletins - 2º  
        ao 5º ano 
05 - Entrega dos boletins - 6º ano ao Ensino     
       Médio - 18 às 19h30min  
07 - Corpus Christi  
08 - Recesso Escolar  
12 - Entrega dos boletins do 1º ano do EF 
13 - Vestibular simulado para o Ensino Médio 
       Viagem de estudos dos 4ºs anos para o   
    Zoológico de Pomerode e Seminário de Corupá    
       (Museu)
19 - Visita no CSA (Direção e    
       Superintendência) 
23 - Festa Junina  
26 - Prova de 2ª chamada  
29 - Vestibular Simulado para a 8ª série

Com olhar atento, pais e professores acompanharam a 
magia dos primeiros dias de aula. Um universo de sonhos, 
inquietações e certeza de um novo ano escolar cheio de 
conquistas.

De início, já podemos dizer que somos vitoriosos. Co-
memoramos o sucesso dos alunos do teceirão que fizeram 
bonito no vestibular. Nossos talentos que se encontram na 
universidade, frequentando os cursos que escolheram e para 
os quais estão plenamente preparados.

Somos também vitoriosos porque a família Santos Anjos 
cresceu quantitativa e qualitativamente com o aumento 
significativo de alunos que felizes encantam a todos com 
sua alegria, vivacidade e interesse pelos estudos. 

Os pequeninos da educação infantil, na ânsia de desco-
brir, interagir e criar, dão aquele “show” nas atividades de 
parque, contação de histórias na biblioteca, musicalização 
e tudo mais. 

As crianças do 1º ano e demais séries do fundamental  
estão orgulhosas porque agora são “maiores”, sabem o que 
é para fazer, mais independentes e curiosas na fascinante 
aventura de ler, escrever e saber como funciona o mundo 
ao seu redor.

 Já os adolescentes dão um colorido especial ao ambiente 
pela agilidade e capacidade de formar grupos, fazer ami-
gos, uma prática muito saudável que muito contribui para 
o desenvolvimento do aprendizado.

No ensino médio, os estudantes mais compenetrados, 
entram em um período de transformação que traz à tona 
o sentido da responsabilidade com a própria vida e com 
as pessoas.

Crescemos também com a rica contribuição de novos 
profissionais ao nosso tão dedicado e competente corpo de 

colaboradores.
Cada ano, nosso colégio se transforma com melhorias na 

estrutura física, avanços tecnológicos e aprimoramento dos 
colaboradores para, em parceria com as famílias, oferecer 
aos nossos estudantes uma educação integral. Uma educa-
ção preocupada não só com um processo de transmissão 
cultural, mas também com a produção de sentidos e criação 
de significados para a vida dos educandos, que os torne 
capazes de caminhar por si mesmos, a realizar tarefas cada 
vez mais complexas, desafiadoras e realizadoras.

Entendemos que os valores são importantes estímulos 
para propiciar o aprendizado individual e coletivo, incen-
tivando a prática do respeito e da ajuda, da simplicidade, 
da generosidade e da vontade humana de acertar.

Somos ainda mais vitoriosos quando obtemos de todos os 
nossos funcionários e professores irrestrita colaboração e 
dedicação diária para que o processo pedagógico transcor-
ra com tranquilidade em busca dos objetivos e resultados 
a que almejamos.

O Colégio dos Santos Anjos, honrando sua dignificante 
história de 105 anos, fica satisfeito em oferecer às famílias 
joinvilenses um espaço privilegiado de educação, espe-
cialmente preparado para o crescer, conviver e aprender.

Portanto, convidamos a todos para a leitura do Jornal 
Santos Anjos em sua primeira edição de 2012, e perceber 
o Colégio em movimento, detectar aspectos da infinita rede 
de conexões que acontecem todos os dias.

Aos professores e estudantes desejamos um bom ano de 
trabalho, com muito êxito na arte de ensinar e aprender.

     
  Adelina Dalmônico

À Liliam Rocha, mãe do aluno Leoni Reis Rocha de Assis, pela 
palestra aos 1ºs anos matutino sobre a importância da prevenção 
para se obter uma boa saúde.

À Adelaide Schotten, mãe da aluna Carolina Reis Schotten, 
por fazer e partilhar o pão com as crianças do Infantil 4 A e B.

À Alessandra Pereira Ziemer mãe da aluna Pietra Emanuelly 
Pereira Ziemer, que doou uma caixa de chocolates para as brin-
cadeiras da turma do Infantil 3C (professora Cleide Waisczyk), 
em celebração à Páscoa. 

Êxito na Arte de Ensinar e Aprender!Êxito na Arte de Ensinar e Aprender!

A grande procura por parte 
dos pais, levou o  CSA a abrir 
mais uma turma de período 
integral para crianças de dois 
a seis anos.

Os pais das 60 crianças, 
trabalham durante todo o dia e 
optaram por deixar seus filhos 
com atendimento especializado 
e em segurança.

As crianças estão sob a orien-

Aumenta o atendimento 
em tempo integral

Aumenta o atendimento 
em tempo integral

tação das professoras Laila 
Tomazoni e Suzan K. K. Be-
cher nos períodos matutino e 
vespertino.

Ao longo do dia, participam 
de atividades variadas, sempre 
de acordo com a faixa etária, 
como aulas de música, dança, 
artes, projetos pedagógicos, 
atividades culturais e espor-
tivas. 

Os alunos dos 6ºs anos A e B e das 6ªs A e B fizeram viagem 
de estudos ao Recanto Nazaré, nos dias 14 e 16 de março, 
sob orientação das professoras Margarete Maria. P. Costa, 
Maria Elisa Güther, Fernanda Sayão e Sandra  Kanzler.

Além de observar as diferenças entre o modo de vida, 
atividades econômicas, arquitetura e vegetação das áreas 
urbana e rural, os alunos tiveram contato com a Mata 
Atlântica e fizeram uma confraternização, acolhendo os 
novos colegas. 

AgradecimentosAgradecimentos

Viagens - ESTUDOS - passeiosViagens - ESTUDOS - passeios
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Classificados

Meta x Rendimento 

Evolução das matrículasEvolução das matrículas

A implantação do corredor de ônibus 
levou à criação do serviço de acolhida para 
os pequenos da educação infantil e do pri-
meiro ano.

Após muita negociação com a prefeitura, 
a direção do CSA conseguiu  manter duas 
vagas para embarque/desembarque e já en-
viou ofício para que sejam liberadas vagas 
na rua do Príncipe.

"Os pais estão colaborando muito. Alguns 

Acolhida das criançasAcolhida das crianças
deixam seus filhos na rua do Princípe e 
os estudantes atravessam pela passarela. 
Outros entram no estacionamento quando 
há vagas e outros deixam os filhos em ruas 
próximas.

Os pequenos são recebidos no portão.
Mas são 1480 alunos matriculados. Esta-
mos usando toda a capacidade do Colégio 
e até o momento não tivemos problemas", 
finalizou a gestora Adelina Dalmónico.  

Comunicadores eletrônicosComunicadores eletrônicos

Pequenos são acolhidos na entrada e saídaPequenos são acolhidos na entrada e saída
Os alunos da Educação Infantil 

e do 1º Ano são acolhidos na 
portaria dos fundos,  nos horários 
de entrada e saída.

Além de proporcionar mais 
conforto e segurança às crianças 

Desde o início do ano, após a transferência 
do 1º Ano para o piso superior, foi implantado 
sistema especial de comunicação entre as 
professoras e as auxiliares destas turmas. Os 
rádios comunicadores ou walk-talk facilitam a 
comunicação  entre as professoras e as auxiliares 
de classe, agilizando o atendimento aos alunos.

e seus pais, a acolhida tem por 
objetivo agilizar o trânsito nos 
horários de pico. As professoras 
auxiliares recebem a criança no 
portão e a encaminham até a sala 
de aula.

Quem quer comprar coisas 
antigas, fale com a gente.

Miguel e Carlos, 6ºC

Como acontece todos os anos, durante as 
férias escolares, enquanto os alunos descan-
sam na companhia dos familiares e amigos 
e se enchem de energia para mais um ano 
de aprendizagem e crescimento, o CSA é 

Férias é tempo de revitalizar  Férias é tempo de revitalizar  
"invadido" por um outro grupo de pessoas. 

As reformas, ampliações e a manutenção 
da estrutura física que este ano esta totalmen-
te ocupada, é feita quase que integralmente 
durante as férias escolares de janeiro.

As aulas de matemática da professora 
Jane M. R. Voigt, como a dos demais 
professores, ganharam nova dinâmica 
com a utilização do quadro interativo. A 
professora integrou o quadro ao programa 
Cabri géomètre, utilizado há anos em 
suas aulas. 

Com o novo quadro, é possível  fazer 
simulações, alterar ângulos e tamanhos de 
formas geométricas instantaneamente, o 
que facilita a compreensão por parte dos 
alunos.

“Antes, eu apresentava em slides. 
Agora, consigo interagir com a turma em 
tempo real”, completa a professora Jane. 

A implantação da proteção metálica e o 
fechamento da quadra de esportes com 
telha acústica na lateral foi um dos principais 
investimentos desta etapa de reformas.

Aulas mais dinâmicasAulas mais dinâmicas

Concebida para ser  o orquidário do CSA – 
as crianças são as orquídeas - a revitalização 
e cobertura da escada que liga o pátio ao 
primeiro andar, tem a finalidade de proteger 
os alunos nos dias de chuva. As obras estão 

Com a aquisição de sete quadros 
digitais interativos, instalados nas salas do 
ensino médio, em duas salas de oitavas 
séries e  na sala Irmã Henriqueta (sala 
1) para uso coletivo, dez equipamentos 
multimídia com acesso à internet foram 
transferidos para as demais salas de aula. 

Ao mesmo tempo, a biblioteca foi 
equipada com dois computadores para 
pesquisa.

em fase final.
Além da escada, os corredores e salas de 

aula foram pintados. As 51 janelas do andar 
superior, antes de ferro, foram substituidas 
por outras, de alumínio.
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Ensino aprovado pela universidadeEnsino aprovado pela universidade

Luiz Felipe, 2ºA EM
Gostei muito de te ter 
como amigo esses dois 
anos, que pena que você 
vai embora. Bjs
Munizi, 2ºA EM

Duda, 7ªA
Te amuu amiga! Você é di-
vertida, criativa e as vezes 
um pouco tagarela, mas 
mesmo assim eu te amuu.
Thayna, 7ªA

Lucas, 4ºC
Eu quero agradecer a meu 
melhor amigo, ele e um 
amigão, me ajuda muito.
Pedro H., 4ºB

Família
Meus amorecos, amo muito 
vocês, eu estou indo bem 
na escola, quero ver vocês 
de novo. Beijos.
Amanda, 4ºB

Profº Edilani
Parabéns pelo filhinho! 
Espero que você seja mui-
to feliz com o pequeno 
Gabriel.
Kiara, 6ºC

5ªB 2011
Todos nós sentimos sauda-
des de nossas brincadeiras 
e afetos. Nós amamos 
vocês!
Gabriela e Isabella, 6ªA

Douglas, 3ão

Você é muito legal, você 
parece um irmão, um irmão 
legal.
João Pedro, 2ºC EF

Família
Querida família, eu amo 
vocês por que vocês são 
muito legais e divertidos.
Gustavo B., 3ºB EF

Tiago, 3ºD EF
Vamos na minha casa 6ª 
feira?
Luis Felipe, 3ºD EF

Ana Thereza, 2ºC EF
Eu gosto muito de você. 
Beijos.
Maria Clara, 2ºC EF

Eduardo, 4ºC
Você é o meu melhor 
amigo.
Pedro Luiz, 4ºC

Maísa M., 3ºB EM
Obrigada pelas ajudas 
para a prova.
Helena M., 2ºA EM

Gabrielly
Você é muito legal e es-
tudiosa.
Eduarda Luiza P., 3ºC EF

Pedro Luiz, 4ºC
Você é meu melhor amigo.
Eduardo, 4ºC

Amigas do 5º ano C
Vocês são demais, ado-
ro vocês. Maria J., Luiza, 
Giovanna, Isabela, Bruna. 
Amigas pra sempre.
Gabriela, 5ºano C

Família
Eu amo vocês, são meus 
amores.
Vitoria, 4ºB

Mãe
Eu te amo muito de co-
ração. Você sempre será 
minha melhor amiga.
Sarah, 3ºD EF

Lucas e Tiago, 3ºD EF
Lucas, você é o meu melhor 
amigo! Tiago, oi!
Pedro, 3ºD EF

Julia da Cunha, 7ªA
Te amo Julinha, você é 
minha BFF! Te amo
Giovanna D., 7ªA

Kauã, 3ºB EF
Você é o melhor amigo que 
eu já tive.
Bruno, 3ºB EF

Professoras
Adoro todas as professoras 
da escola e agradeço tudo 
o que fazem por nós.
Elisa, 6ºB

Letícia G., e Camila C.,
Vocês sabem que eu amo 
muito vocês, mas estou só 
lembrando!
Pâmela P., 8ªA

Joice, Larah, Andreza, Jéssi-
ca, Nathali, Júlia, Camila, 8ªB
Vocês são minhas melhores 
amigas. Amo vocês!
Gabriela, 8ªB

Bruna, 7ªC
Você sabia que eu te amo 
muito? Você é mais que 
uma irmã pra mim. Beijos.
Gabrielle, 7ªC
Brenda, 4ªA
Você é muito legal, engra-
çada e alegre. Te adoro.
Sabina, 4ºA

Mãe Renata
Mãe amo muito você. 
Beijos.
Ana, 3ºA EF

Ordinárias, 1ºC EM
Gente, vocês são a minha 
vida! Eu já chego na escola 
feliz, sabendo que vou 
ver vocês! As únicas e 
melhores ordinárias!
Obrigada por sempre es-
tarem do meu lado, me 
fazendo rir, me ajudando 
nas horas ruins vocês são 
tudo pra mim.
Ana Paula D., 1ºC EM
Lindas!  Adoro vocês, 
mesmo com pouco tempo 
de convivência, vocês já 
sabem como são impor-
tantes para mim e saibam 
que podem sempre contar 
comigo.
Ana Luiza F., 1ºC EM
Vocês não prestam! Haha, 
lindonas!
Thayná, 1ºC EM

Jorge Ewaldo Junkes, da turma 
de 2011, está cursando Educação 
Física na UDESC de Florianópo-
lis. Mora com os amigos Victor 
E. Menegon e João M. W. Dudy, 
ambos estudantes da UFSC, na 
Capital. 

“Muita coisa mudou. Agora 
temos que ser independentes, 
não financeiramente. Temos que 

A grande maioria dos alunos do Terceirão 2011 foram apro-
vados para os cursos que escolheram. Do total, 85% já está 
cursando a universidade e constatando que o ensino oferecido 
pelo CSA é suficiente não somente para passar no vestibular, 
mas também para acompanhar as aulas na universidade. 

sobreviver, nos virar para comer,  
locomover, limpar a casa", registra. 

"No ensino médio, os profes-
sores ensinam praticamente tudo 
para passar no vestibular. Na uni-
versidade, os professores apenas 
mostram o caminho. Temos que 
buscar o verdadeiro conhecimento. 
Essa é a principal mudança: os 
objetivos que queremos alcançar 

 
Universidades públicas 45,7%
Particulares – 83%
Geral – 85%

O vereador mirim Vi-
nicius Schulz Nardes, da 
6ªA, eleito com 51% dos 
votos no Colégio, foi elei-
to presidente da Câmara 
Mirim de Vereadores, no 
dia 19 de março por seus 
colegas vereadores.  

O presidente deve dis-
ciplinar os atos e presidir 
as sessões, representar a 
Câmara Mirim perante 
o presidente do Poder 
Legislativo Municipal e 
demais autoridades, entre outras 
atribuições.

Em agosto, Vinicius e os de-
mais membros da diretoria dei-
xam o cargo para que os demais 
vereadores mirins vivenciem a 
experiência.

Vinícius disputou as eleições 

Presidente da Câmara de 
Vereadores Mirim é do CSA
Presidente da Câmara de 

Vereadores Mirim é do CSA

de 18 de novembro de 2011 com 
mais seis candidatos, conquistando 
a vaga com o dobro dos votos do 
segundo colocado.

“Decidi me candidatar por um 
convite da professora Margarete 
e meus pais apoiaram a ideia. As 
minhas propostas foram melho-
ria no Hospital São José, maior 

incentivo ao 
esporte, lim-
peza do rio 
Cachoeira e 
maior valo-
rização dos 
professores da rede pública”, de-
clara Vinícius.

Aprovação 2011:Aprovação 2011:

com os estudos”, garante. 
"Meus ensinamentos no Santos 

Anjos foram mais que valiosos 
para passar no vestibular, princi-
palmente em biologia. Em visita 
ao Santos Anjos, no início do ano, 
para doar meu uniforme, disse 
ao professor José Sávio, que nas 
matérias de histologia e anatomia 
eu ainda não tinha visto nenhuma 

novidade". 
"Vejo problemas relacionados 

a equilíbrio, força e velocidade  
e lembro bastante do professor 
Sidnei, de física. Nessa matéria 
percebo ter uma base maior do que 
os meus colegas. Inclusive eles me 
procuram para tirar dúvidas". 

"Nas aulas de metodologia cien-
tífica é comum fazermos resumos, 

Aprovados em 
vestibulares em 2011

Aprovados em 
vestibulares em 2011
          Nome   Curso - Universidade
Alencar Reinhold Brauer Neto  Ed. Física (Bacharelado) – ACAFE 
Amanda Alves dos Santos  Direito – ACAFE
Anelise Estevam   Arquitetura – ACAFE e PUC SC 
Arthur Mognol   Eng. da Mobilidade – UFSC
    Eng. Civil – UDESC 
Aurélio Busnardo Júnior   Eng. da Mobilidade – UFSC
    Eng. Elétrica– UDESC  
Beatriz Fonseca Santini  Jornalismo - ACAFE e UFSC
Camila Pauli Antes   Design de Moda - ACAFE,   
    UNIASSELVI e PUC SC
Carolina Duarte de Macedo   Direito – PUC SC
Carolina Bruns    Odontologia – UFSC 
Carolina Fernandes da Luz  Arquitetura e Urbanismo – IST
Cristina Mendes da Silva  Arquitetura – ACAFE e IST
    Eng. da Mobilidade –  UFSC
Dalila Rodrigues    Ciências Biológicas – ACAFE 
Deise Alves Braga   Direito – PUC SC e IST
Eduarda Beninca Calado  Eng. Civil – PUC SC
Elisa de Oliveira Fuck  Arquitetura e Urbanismo – PUC SC
Flavia Holzapfel    Enfermagem - UDESC e ACAFE 
Gabriela Paul Tuma   Eng. da Produção – UDESC, PUC  e IST
    Eng. da Mobilidade – UFSC
Gabriela Pereira da Silva  Eng. Elétrica UDESC e UFSC
Henrique F. Hyppolito  Eng. da Mobilidade – UFSC
    Eng. Civil – UDESC 
João Marcos Warmling Dudy  Eng. Mecânica – UFSC
    Eng. Mecânica – UDESC
Jorge Ewaldo Junkes  Ed. Física – Bacharelado – UDESC  
    e ACAFE 
Lara Norões Albuquerque  Arquitetura – UDESC
    Arquitetura – UFSC 
Leticia Bertoldi dos Santos  Direito – PUC SC
Luise Bruning    Eng. da Mobilidade – UFSC
Maria Fernanda Pessatti Rosa  Eng. Química – ACAFE
Maysa Pereira Cabral  Eng. Ambiental – ACAFE
Caian F. Silveira   Direito - PUC SC
Pamella C. Krelling - 3ão 2010  Medicina – ACAFE 
Hendyel Pacheco - 3ão 2010  Medicina Veterinária - UDESC
Ana Paula Böge   Eng. Civil – PUC SC 
Andre Luis A. Mancini  Eng. Mecânica – UFSC
    Eng. Mecânica – UDESC
Andrieli Bianchin   Pedagogia – ACE
Carolina Jung   Administração – PUC SC 
Diana Carolina Medeiros  Gastronomia – ACAFE 
Emanoele de Oliveira Torres  Design de Moda – ACAFE
    Fisioterapia – ACE
Guilherme Ramos da Cunha  Direito – ACAFE
Janaína Virgínia Pereira  Psicologia – ACAFE
Juliana S. B. Novaes   Psicologia – ACE
Kairine Adria da Silva  Eng. Química – ACAFE
Karina Letícia Tonet   Direito – ACAFE
Kassia Maria Boettcher  Arquitetura – ACAFE
Lara Regino Silveira   Eng. Ambiental – ACAFE
Letícia Carolina Pires  Direito – ACAFE
Lohaine P. de Oliveira Gonçalves Design de Animação – ACAFE
Luca José dos Santos  Eng. da Mobilidade – UFSC
    Mecatrônica Industrial – IFS/SC 
Maria Eduarda Abdala José  Gastronomia – ACAFE
Maria Isabel Tromm    Pedagogia – ACAFE
Marianne Maia da Silva Barbosa Direito – ACAFE
Maysa Lüpges Siqueira  Matemática – UDESC
Milena Maia   Eng. Mecânica – PUC SC e IST  
Monica dos Santos Nascimento Psicologia – ACAFE e ACE 
Myllena Beatriz Fernandes  Ciências Contábeis – ACAFE
Nicole Cibele Zaniz    Ed. Física – Licenciatura – ACAFE 
Nikolas Olegário    Eng. da Mobilidade –  UFSC
    Ciências Contábeis – ACAFE
Sabrina Klein   Direito – PUC SC e ACAFE 
Lucas Tiago Sedrez Venske   Eng. da Produção - PUC SC 

          Nome   Curso - Universidade

resenhas e textos. As dicas da 
professora Edith foram muito 
valiosas. Minhas notas foram 
todas acima de nove. 

É claro que os bons resultados 
vêm da dedicação do aluno. Mas 
tenho facilidade em acompanhar 
as aulas na universidade por cau-
sa da base que recebi no Santos 
Anjos”, sentencia Jorge. 

Beijos para minhas ordi-
nárias preferidas, amigas 
pra sempre. Vocês não 
prestam!
Carmem F., 1ºC EM
Adoro vocês, são amigas 
de verdade, sempre estão 
unidas, são sinceras e en-
graçadas! Quero agradecer 
pelo sorriso que recebo 
de vocês, todos os dias! 
Beijos.
Luana, 1ºC EM
Amo todas vocês! Só esta-
mos no começo do ano e 
já temos vários momentos 
para relembrar. 
Rafaela B., 1ºC EM

Ivonete e Lindomar
Pai e mãe, eu amo vocês.
Gabriel, 6ºB

Postagem  de 
correspondências 
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Campanha da Fraternidade 2012

“Que a saúde se difunda sobre a Terra”“Que a saúde se difunda sobre a Terra”“Que a saúde se difunda sobre a Terra”
(cf. Eclo 38,8)

O tema da CF-2012, “Fraterni-
dade e Saúde Pública” foi incluído 
no currículo da maioria das disci-
plinas neste primeiro trimestre.

Alunos e professores, da edu-
cação infantil ao ensino médio, 
estudaram a situação e levantaram 
possibilidade para que a saúde pú-

blica seja efetivamente difundida 
para os brasileiros. 

Os projetos pedagógicos e co-
munitários abordaram temas sobre 
a situação da saúde pública no país, 
e a importância dos cuidados com a 
higiene e alimentação necessários 
à saúde de cada um.

As turmas de 8ª série ao Ter-
ceirão concentraram seus estudos 
sobre a saúde, o Sistema Único de 
Saúde-SUS, os cuidados neces-
sários para uma vida saudável, as 
principais doenças, a espiritualida-
de na saúde e na doença. 

As 8ªs séries assistiram ainda a 
vídeos da pastoral da saúde sobre 
a saúde pública, estudaram o cartaz 
da campanha, que se baseia no 
texto bíblico sobre o Bom Sama-
ritano e o doente que necessita de 
cuidados (Lc 10, 29-37). 

Em equipes, os estudantes 
criram cartazes, com o mesmo 
lema da CF 2012, mas baseados 
em outros trechos bíblicos, nos 
quais Jesus cuida de doentes ou 
faz caridade. 

Os alunos do ensino médio, 
em duplas, produziram textos a 
partir das conversas e discussões 
em sala. Já para os alunos do Ter-
ceirão, o projeto Pense Primeiro, 
do Hospital Municipal São José, 

Como está a saúde pública no Brasil?Como está a saúde pública no Brasil?

Orientados pela professora 
Débora C. S. de Siqueira, os 
estudantes de 5º e 6º anos e 6ª 
e 7ª séries estudaram o tema, 
lema e cartaz da CF 2012.

Conversaram sobre a 
saúde pública nos bairros, 
na cidade e de forma mais 
abrangente, no país. 

Por meio de pesquisas, 
conheceram a situação do 
atendimento à saúde nos 
bairros. Dados da quantida-
de de médicos disponíveis, 
especialidades e remédios 
gratuitos foram levantados.

Os alunos das 6ªs e 7ªs sé-
ries fizeram releitura do car-
taz da campanha. Já os estudantes 
dos 5ºs e 6ºs anos confeccionaram a 
luva da saúde. Na luva, escreveram 
palavras importantes e significati-
vas para a saúde.  

“Os alunos puderam levar as 
luvas para casa e compartilhar 
com pais e familiares o aprendi-
zado sobre a Campanha”, explica 
a professora

As turmas também assistiram 
a diversos filmes que ilustraram 
o tema. Entre eles, “Cartas para 
Deus”, a história de um menino 
que, mesmo com câncer, consegue 
transformar a vida das pessoas ao 
seu redor; e “O presente” filme 
sobre a mudança de vida de um 
jovem a partir do contato com uma 
menina portadora de leucemia. 

Saúde física e saúde espiritualSaúde física e saúde espiritual

Medicamentos para a almaMedicamentos para a alma

Sob orientação da professora 
Débora, os alunos confeccio-
naram também "vidros de re-
médio para a alma". Com  200 
versículos bíblicos, as pílulas 
são uma palavra de cura, uma 
ajuda espiritual àqueles mais 
necessitados e doentes.

Os alunos decoraram os 
vidros e em casa, diariamente, 
todos podem retirar um versícu-
lo de dentro do vidro e refletir.

"Alguns alunos construí-
ram mais do que um vidro e 
presentearam seus avós, tios e 
familiares na Páscoa”, explica 
a professora.

Nas aulas de ensino 
religioso, dentro da filo-
sofia de educação para a 
paz, ações na direção de 
melhorar a saúde e con-
dições de vida dos menos 
favorecidos econômica e 
socialmente.

que, em visita à ala de traumas, 
mostra aos adolescentes as conse-
quências das ações impensadas, 
principalmente no trânsito, foi in-
cluído nas atividades de preparação 
para a Páscoa.

Site com distribuição de remédio gratuito e 
com 90% de desconto = www.saude.gov.br

Luva de Maria Luiza Steinheiser, 6ºC

Luva de Miguel B. Rocha, 6ºC
Ana Gabriela M. Granado, 7ªA

Letícia P. Bueno Silva, 6ªCAna Beatriz M Schambeck, 6ªC

Marcela P. Brandt 
Cerceau, Letícia 
Schmitz, Isadora M. T. 
Fonseca e Ana Luiza R. 
Belli, 8ªA

Anthonny M. Santana, Júlia Bertelli e Sara F. de Almeida, 8ªA

Henrique Martins, Vinícius A. Ayroso 
Ramos e Roberto Dagios, 8ªB

Jorge L. L. Monenari, André V. Kalnin e Pedro H. Mendes, 8ªA
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Histórias infantis em que os 
personagens precisavam de assis-
tência à saúde foram alguns dos 
materiais usados pelas professoras 
Berenice Fernandez, Carolina 
Bof, Simone S. Holzapfel e Eli-
sangela B. Schneider, dos 3ºs Anos 
para estudar o tema da CF 2012. 

Após fazer analogias entre a 
situação dos personagens e as 
pessoas que dependem do SUS, 
os alunos produziram folhetos e 
cartazes sobre o tema.

 A saúde e as 
histórias infantis
 A saúde e as 

histórias infantis

As turmas dos 1º Anos A e B 
matutino, das professoras Maria 
Teresa Zabot e Juliana Baldissera, 
no dia 20 de março, contaram com 
a ajuda da pediatra Liliam Rocha, 
mãe do aluno Leoni Reis Rocha de 
Assis, para compreender melhor a 
importância da prevenção para se ter 
uma boa saúde.

De forma bastante dinâmica, a 
pediatra demonstrou os motivos para 
se ter uma alimentação rica em fru-
tas, verduras, legumes, carnes, leite, 
arroz, feijão e de beber bastante água 
diariamente. E, de tomar todas as 
vacinas e ter bons hábitos de higiene.

Ao mesmo tempo, os alunos co-
nheceram as partes do copo humano 
e registraram em desenho os conhe-
cimentos adquiridos.

“No dia seguinte à palestra, per-
cebemos que as crianças já estavam 
substituindo nos lanches, bolachas 
por frutas, sucos e água”, registra-
ram as professoras. A mudança de hábitos 
também foi sentida em casa pelos pais, con-
forme relato das professoras que receberam 
bilhetes parabenizando pela iniciativa. 

Nós somos o que comemos!Nós somos o que comemos!

Aprender sobre saúde e 
socializar o conteúdo com os 
demais alunos da educação in-
fantil, enquanto se aventuram 
no mundo da alfabetização, é 
a proposta do projeto Saber, 
Saúde e Socializar, desenvol-
vido com o Integral 2B, pela 
professora Suzan Karla Korb 
Becher.

As atividades incentivam a 
linguagem escrita e artística 
como veículo para socializar 
os conhecimentos. Enquanto 
confeccionam cartazes, folhe-
tos, desenhos e obras artísticas, 
os estudantes aprendem o 
conteúdo próprio do projeto e 
se iniciam no mundo das letras 
e números. 

Neste primeiro trimestre, con-
versaram em pequenos grupos e 
conceituaram o que é saúde. Nas 
conversas, os alunos apontaram 
ações para cuidar da própria 
saúde e da saúde das pessoas 
que amam. 

Beber água, ter alimentação 
saudável, cuidado e atenção 
no parque, lavar as mãos antes 
das refeições, cuidados com os 
ambientes e lavar as mãos após 

Aprender a escrever 
e a cuidar da saúde
Aprender a escrever 
e a cuidar da saúde

Para complementar a preparação para a 
Páscoa, os alunos assistiram ao filme “O bom 
samaritano” e durante a conversa a respeito 
do tema, frisaram que a ajuda, que, às vezes, 

parece simples, pode ser muito im-
portante para o próximo. Entre os 
exemplos, a ajuda ao colega para 
achar o material, fazer as tarefas, etc

Emanuelly Nogueira Trizotti, 1ºA

Sofia Bof Braga, 1ºB

“O João está encantado com o que ouviu. 
Ficou nos orientando o dia todo. Pediu 
para nós comprarmos o livro”, registrou 
Aurea Regina Del-Re Mendes, mãe do 
aluno João Vitor Mendes, 1º Ano B

usar o banheiro 
foram algumas 
das ações pre-
ventivas sugeri-
dos por meio de 
cartazes. 

"Saúde é quando o bombeiro 
estava levando no médico", 

Giovana A. Kiwara, Luiz 
Gustavo Corrêa e Edson 

Eduardo B. Ferreira
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Marina, Giovanna B., Cecí-
lia, Beatriz, 7ªA
Eu amo vocês suas lindas. 
Obrigada por tudo.
Cindi, 7ªA

Thayna, 7ªA
Você é show! Obrigada por 
ser minha amiga! Te amuu!
Isabelle P., 7ªA

Profº Geraldo
Eu gosto muito de você.
Enzo, 2ºD EF

Família
Vocês moram no coração de 
Deus. Beijos
Aline, 2ºD EF

Victória, 1ºA EM
Você é a melhor amiga 
que existe desde sempre 
e para sempre.
Rafaela, 1ºA EM

Rafaela, 1ºA EM
Eu te amo mais que tudo, 
vou sempre te ajudar, meu 
anjo!
Bianca, 1ºA EM

Gustavo, 8ªB
O melhor número 10 que 
eu conheço da 8ªB deste 
ano.
Brayan, 8ªB

Mãe e pai
Vocês me ajudaram a sair 
de problemas e solucioná-
los. Amo vocês.
Marco Antônio, 6ºA

Eduarda, 6ºD
Te adoro miguxa do meu 
coração.
Ana Beatriz, 6ºD

Jenifer B., 6ºD
Te adoro, você é a melhor 
amiga do mundo.
Fernanda A., 6ºD

O estudo dos símbolos 
da Páscoa levou os alunos 
do 1ºAno E vespertino, da 
professora Viviane Louise, a 
descobertas surpreendentes 
sobre o universo do ovo.

Ao estudar sobre o ovo, 
ampliaram os conhecimentos 
sobre os diversos tipos de 
ovos, os animais ovíparos e 
os benefícios do consumo de 
ovos para a saúde. 

Em meio às pesquisas e 
descobertas, foram surpreen-
didos pelos colegas Marcos 
Vinícius e Manoella Mar-
ques, que trouxeram ovos de 
avestruz para a sala de aula. 

Assim, o símbolo da VIDA 
na Páscoa integrou às atividades pedagógi-
cas da turma durante o primeiro trimestre. 
Histórias e cancão em que o ovo é tema 

Muito além dos 
ovinhos da Páscoa

Muito além dos 
ovinhos da Páscoa

Onde está a cesta?Onde está a cesta?

Os ensinamentos de JesusOs ensinamentos de Jesus

principal e um saboroso creme de chocola-
te, completaram o rol dos conhecimentos e 
tornaram ainda mais agradável a preparação 
e a comemoração da Páscoa da turma.

As turmas do In-
fantil 3C e D, das 
professoras Cleide 
Waisczyk e Franci-
ni Kaiser partiram 
em missão, seguin-
do pistas pelo Co-
légio, até encontrar 
a cesta de Páscoa, 
deixada pelo coe-
lhinho.

A vida de Je-
sus e o significado 
da Páscoa foram 
temas das rodas de conversa, músicas e 
brincadeiras. Os alunos descobriram que 
Páscoa não é apenas o coelhinho e os cho-
colates, mas também doação, compaixão 
e presteza.

O tema foi também  inspiração para es-
timular os sentidos e aprender brincando. A 
canção “Coelhinho da Páscoa"  serviu para 

Os alunos do 1ºAno C, da professora 
Andreia Consolaro estudaram o verdadeiro 
sentido da Páscoa, que é a partilha, o amor, 
o perdão, os valores deixados por Jesus.

Num primeiro momento, os estudantes 
pesquisaram sobre os símbolos e o sentido 
da Páscoa e compartilharam seus achados 
com o restante da turma. Em seguida, 
foram até a Capela, refletiram, pediram 
perdão pelos erros cometidos e partilharam 
sentimentos.

O desenho animado, “A ressurreição 
de Cristo” monstrou aos alunos as atitudes 
concretas, os ensinamentos e as lições que 
Jesus deixou. As aprendizagens foram re-
gistradas em forma de desenho.

Eduardo Gabriel Lazzari 1º Ano C

relacionar as cores primárias e ao pintar os 
ovos, a mistura de cores, para formar cada 
nova cor, foi uma descoberta maravilhosa.  

Um bolo decorado e a vivência com 
o "coelhinho da Páscoa" que de vez em 
quando aparecia na sala, desarrumando-a, 
deixando pegadas e lembrancinhas para os 
alunos fez parte das brincadeiras.

 As atividades foram finalizadas com a 
caça ao ninho do coelho, que deixou bilhetes 
com pistas para a grande caçada aos ovos.

Sócrates, sua vida, conceitos e impor-
tância do filósofo para a humanidade, foi 
o tema da aulas de filosofia da professora 
Daiane Nichelle, nas 6ªs séries e no 
1ºAno ensino médio, durante o mês 
de março.  

Além de sua história, os estudan-
tes conheceram seu pensamento. As 
6ªs séries estudaram principalmente 
a questão do diálogo, que, para o 
pensador, é o início da filosofia. 
Após os estudos, em grupos, os 
alunos confeccionaram esculturas 
do rosto de Sócrates em argila.

Os 1ºs anos, estudaram a vida, os 
conceitos e importância do filósofo 
e transformaram os conhecimentos 
em história em quadrinhos. 

As 8as séries, aprenderam o con-
ceito de filosofia na concepção de vários fi-
lósofos como Platão, Sócrates e Aristóteles 
e, fazendo analogia com o mundo moderno, 
descobriram onde a filosofia é empregada 
e qual sua utilidade.

Finalizaram criando, em duplas, o pró-
prio símbolo da filosofia e justitificaram a 
escolha em substituição à coruja.

O pensamento, seus conceitos e formas 

Sócrates, pensamentos 
e a existência humana
Sócrates, pensamentos 
e a existência humana

de existir, foram o tema das aulas de filo-
sofia dos 5ºs anos. A leitura de diferentes 
textos e da história “A Centopéia que 
pensava”, de Herbert de Souza Betinho, 
auxiliou os alunos a analisarem como as 
idéias podem interferir na vida das pesso-
as. Em seguida, elaboraram exercícios e 
fizeram releituras em forma de desenhos 
da história lida.

Família
Obrigado por tudo, por 
dar brinquedos, comida, 
lar, uma escola boa e por 
tudo. Pais eu te amo muito.
Ruan, 4ºB
Profª Gisele
Você é muito legal, brin-
calhona e divertida!!! Te 
amo muito!
Francisca, 6ºD

Sophia e Beatriz, 3ºA EF
Queridas amigas, eu adoro 
participar do seu grupo e 
fazer as coreografias.
Camila, 3ºB EF

Vilma
Mãe está quase chegando 
o seu dia, e quero lhe 
dizer que eu te amo muito 
e tenho muito orgulho de 
ser sua filha. Te amo!
Heloiza de O., 6ºC

Família
Querida família, quero 
que vocês tenham amor, 
paz, luz...
Gustavo, 3ºD EF

Letícia, 2ºC EF
Você sempre vai ser a mi-
nha melhor amiga.
Carolina, 2ºC EF

Minha mamãe
Você é muito legal, eu te 
amo demais, você nem 
sabe o quanto. Beijocas 
da sua filha que te ama 
muito!!
Natália P., 4ºA

Profªs Berenice e Luciane
Adoro vocês duas! São tudo 
pra mim!
Sofia, 3ºA EF

Sofia, 4ºA
Você é minha melhor ami-
ga, você é gentil comigo e 
me diz onde faz mechas 
no cabelo.
Natalia E., 4ºA

Julia C., 6ºD
Você é a melhor amiga que 
eu já tive, te adoro.
Yasmim, 6ºD

Kauany, 3ºD EF
Te amo muito mesmo, mui-
tos beijos e abraços.
Isabela, 3ºD EF

Para todos da 6ºC
Eu adoro vocês, são muito 
especiais. É a melhor sala 
do mundo.
Rodrigo, 6ºC

Davi, 2ºA EF
Você é um cara legal.
Luigi, 2ºA EF

Profª Silvia
Parabéns pela nova filha!
Kiara, 6ºC

Julia M., 7ªD
Adoro você, ainda bem que 
eu te conheci, espero que 
sejamos melhores amigas 
para sempre.
Cássia ., 7ªD

Para todos os professores
Receita do bom professor: 
1 xícara de sabedoria; 2 
xícaras de carinho. Juntem 
isso com muito amor.
Maria Luiza G., 6ºC
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Saúde & Qualidade de Vida

“O trabalho de contração mus-
cular tem efeito sobre a estrutura 
óssea do ponto de vista mecânico 
e elétrico e isso faz com que se 
ative a produção de substâncias 
e hormônios que vão interferir 
positivamente na saúde do osso”, 
explica o médico. 

Para a manutenção de massa 
óssea, o ideal é praticar exercícios 
contra a gravidade (fora da água) 
e de impacto. O mais indicado é a 
musculação. Correr, pular, dançar, 
andar a passos rápidos são outros. 

“O envelhecimento começa 

Ação sobre músculos e ossosAção sobre músculos e ossos
aos 35 e se acentua a partir dos 40 
anos.  Dai para frente, começa a 
haver uma redução de massa magra 
e de força muscular que pode ser 
de 1% a cada dois anos, ou mais. 
Há quem perca isso ao ano",alerta 
Dalisbor. 

A perda da massa óssea culmina 
na osteoporose. Então, na velhice, 
a maior preocupação é o risco de 
fraturas. Já a perda de massa mus-
cular acentuada, ou sarcopenia, vai 
dificultar inclusive a condição de 
caminhar”, acrescenta. 

Segundo Dalisbor, o exercício 

A atividade física regular e 
contínua tem ainda o benefício da 
queima calórica. “O ideal é fazer 
exercício três vezes por semana 
em dias intercalados, por 40 a 45 
minutos cada sessão. 

Vale lembrar que somente a 
partir dos 20 minutos contínuos é 
que o organismo passa a requisitar 
outras substâncias, que não os 
carboidratos (açúcares),  passa a 
utilizar a energia de outras fontes, 
sobretudo a da gordura”, esclare-
ce o médico. 

Perder caloriasPerder calorias
“A ação da atividade física na 

célula é ainda capaz de estimular 
a ação da proteína Glut4, que vai à 
periferia da célula e capta a glicose 
(ou açúcares) para utilizar como 
fonte energética. A diminuição 
da ação Glut4 foi observada por 
pesquisadores em obesos.

O interessante é que o exercício 
potencializa também a produção 
do hormônio insulina que faz 
exatamente a mesma coisa e por 
esta razão a prática de esportes faz 
emagrecer”, explica.

Disciplina e atividade física 
devem estar presentes na vida das 
pessoas. 

Para perder peso, por exemplo, 
deve-se praticar atividades aeróbi-
ca de longa duração, como natação 
e  caminhada. 

Entre as anaeróbicas (mais in-
tenso e com pausa), pode-se fazer 
musculação. Mas para fortalecer 
os músculos e perder peso com 
saúde é preciso ter a supervisão de 
um profissional de educação física. 

Quem não tem hábito de fazer 
exercícios físicos deve estar atento 
aos exageros. O mais comum é no 
tempo de duração das atividades. 

"A pessoa que está acima do 
peso geralmente não tem o hábito 
de praticar atividade física, então 
deve começar com 20, 30, 40 
minutos por sessão e ir ampliando 
este tempo até chegar a uma ou 
duas horas, no máximo, alguns 
anos depois", acrescenta o médico. 

“Não é a toa que os homens 
morrem antes do que as mulheres. 
Um homem sedentário, na faixa 
dos 56 já percebe a diminuição 
da força muscular e da força físi-
ca. Caminha um pouco e já está 
cansado. Está menos estimulado, 
com o libido diminuído (falta de 
apetite sexual). Chega em casa, 
come, bebe, assiste televisão e 
dorme. Se for aposentado é mais 

Perder pesoPerder peso

Os males da geração de 
jovens da atualidade são 
os hábitos inadequados e o  
sedentarismo.

A presença na frente do 
computador até altas horas 
da noite e o pouco  tempo 
de sono noturno geram 
irritabilidade, preguiça, di-
ficuldade de aprendizagem 
e cansaço.

Em frente ao computa-
dor, é comum a criança e 
o adolescente  comer mais 
e pior.

Além de que, por conta 
da praticidade, os hábitos 
alimentares e o comporta-
mento sedentário das pes-
soas gera ganho de peso em 
detrimento da massa magra.

“Um estudo americano, que 
incluiu uma necrópsia em jovens 
de 20 anos de idade, mostrou que 
20% deles apresentava estrias de 
gordura nas artérias e que, com cer-
ca de 30 anos, ocorreria a evolução 
para o enfarto”, registra o médico. 

Esta e outras pesquisas levaram 
a Organização Mundial da Saúde 
-OMS a recalcular a expectativa 
de vida desta geração para baixo. 
Noutro estudo, apresentado no 
International Congress on Obesity, 
em 2010, pesquisadores desco-
briram que em qualquer idade, 
um homem obeso tem duas vezes 

Jovens e obesosJovens e obesos

O sedentarismo é o inimigo número 
um da saúde e da  qualidade de vida
O sedentarismo é o inimigo número 
um da saúde e da  qualidade de vida

O sedentarismo é inimigo da 
saúde e interfere  negativamente 
no desenvolvimento das relações 
socioculturais e ecológicas. 

Estudos mostram que ter a 
informação não é suficiente  para 
que as pessoas desenvolvam o 
desejo de aplicar tais conhecimen-
tos, tenham atitudes favoráveis ou 
se motivem à prática da atividade 
física de forma continuada.  

Todos podem se beneficiar da 
prática de atividade física regular 
e sabem disso, mas poucos tomam 
atitude. 

O auge da nossa vida é aos 35 
anos. A partir dos 35 a 40 anos tem 
início o envelhecimento e começa 
a haver redução de massa óssea 
e magra e de força muscular na 
ordem de 1% a cada dois anos. 

Algumas pessoas têm perda ainda 
maior.  

A prática de atividade física 
regular é o meio mais eficaz de 
prevenir, retardar ou minimizar 

os efeitos desta perda e manter a 
vitalidade, a saúde e a qualidade 
de vida tanto dos homens, como 
das mulheres. 

físico contínuo, desde infância à 
velhice, é a única forma de prevenir 
e manter a saúde.

mais chances de morrer. E que a 
obesidade aos 20 anos de idade, 
tem efeitos sobre a saúde até 60 
anos depois. 

Ao mesmo tempo, os estudos 
indicam ainda que a chance de 
morrer mais cedo aumenta 10% 
para cada ponto de índice de 
massa corpórea (IMC) acima do 
aconselhado pelos médicos, e que 
os obesos vivem cerca de oito anos 
a menos. 

Portanto, "a  atividade física é o 
maior antídoto ao envelhecimento 
e para termos qualidade e quanti-
dade de anos, é preciso começar 
logo nos primeiros anos de vida", 
destaca. 

 Produção de hormônios Produção de hormônios
O médico endocrinologista, 

especializado em metabologia, 
Dalisbor M. Weber Silva, explica 
que o benefício inicial do exercício 
físico, sem dúvida, é o mecânico, 
“porque melhora a musculatura 
externa e também a dos órgãos 
internos”. 

Afinal, não somente os múscu-
los aparentes estão sendo exercita-
dos. Os principais órgãos internos 
do corpo humano são compostos 

em sua quase totalidade de mús-
culos.   

Por esta razão, os exercícios 
ativam também os músculos do co-
ração, dos órgãos responsáveis pela 
digestão e produção de enzimas, 
hormônios e de substâncias respon-
sáveis pela saúde, pela digestão, 
pelo alívio da tensão e também pela  
manutenção e produção de massa 
óssea melhorando a qualidade de 
vida dos indivíduos.

Prevenir e tratar diabetesPrevenir e tratar diabetes
“Qualquer medicação usada 

concomitantemente com exercí-
cios físicos, é o que há de melhor 
para a prevenção de diabetes”, 
garante o endocrinologista. 

“Aliás, nenhuma medicação é 
melhor do que a atividade física 
regular.  Além da diabetes, a me-
dida  que vai sendo exercitado, o 
corpo libera outras substâncias 
e hormônios que vão prevenir 
doenças cardiovasculares, notada-
mente pela atuação da endorfina 
e dos hormônios do grupo da 
serotonina. 

De quebra, ganha-se ainda com 
o melhor funcionamento gastro-
entestinal e a melhora do prazer 
e do bem estar, que interferem 
diretamente no psicológico, previ-
nem e aliviam o stress”, assegura 
o médico.

“Na água, o impacto é pratica-
mente nulo, por isso, exercícios na 
água trarão algum benefício sobre 
a massa óssea, mas por conta do 
trabalho do músculo em contato 
com o osso. Seu principal resultado 
está na perda calórica”, explica o 
médico.

A hidroginástica tem um impacto 
menor do que a natação do ponto 
de vista da perda calórica. Mas vale 
salientar que os exercícios na água 
são bons e devem ser praticados 
principalmente por pessoas com 
contraindicação para exercícios 
de impacto.

“Independente do esporte, a 
prática de atividade fisica regular 
é a melhor maneira de prevenir 
doenças e ter qualidade de vida 
sendo criança, jovem ou adulto”, 
completa. 

sedentário ainda.
A mulher não. Ela chega em 

casa, cuida das coisas da casa, dos 
filhos ou netos. Ou seja, se movi-
menta”, infere o médico. 

Dalisbor acrescenta ainda que é 
por causa deste comportamento do 
homem, que a expectativa de vida, 
na região sul do Brasil, de acordo 
com o IBGE, é de 78,7 anos para 
elas e de 71,9 anos para eles.

Além de exercitar o corpo, en-
quanto faz a atividade física, você 
estará exercitando a mente. Os mi-
nutos de dedicação exclusiva a si 
mesmo proporcionam momentos 
de auto reflexão e podem ser fonte 
de energia vital e espiritual.

Atividade deve ser prazerosa.

Exercício de impacto atuam sobre a massa óssea.
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Profª Fernanda, 7ªB
Parabéns pelo seu filho (a). Você 
deve estar muito feliz.
Helton, 7ªB

3ãoA EM
Dale terceirão A!
3ãoA EM

Bruna, Carol e Amanda, 3ãoA EM
Amo vocês. Obrigada por tudo.
Letícia, 3ãoA EM

Maísa e Rafaela, 8ªC
Eu amo vocês. Feliz aniversário 
minhas lindas.
Bárbara, 8ªC

Flávia S., 
Mãe, você é a pessoa que eu mais 
amo no mundo, te agradeço por 
todas as coisas que você fez pra 
mim. Te mo.
Julian M., 5ºB

Santos Anjos
É uma escola diferente da que eu 
estudava. É muito melhor.
Lucas M., 6ºA

Profª Silvia
Você é muito legal!
Thiago, 6ºA
Eu te amo e adoro muito.
Amanda, 6ºA

Mãe e Pai
Eu te amo, vocês são demais.
Julia,6ºA

Mateus, 6ºA
Você é o meu melhor amigo.
Guilherme, 6ºA

Família
Amo muito vocês. Vocês são a 
minha vida. Amo muito vocês.
Maria Julia, 6ºA

Profºs Sandi, Cida, Maurício
Melhores professores. Vão mais 
além do que disciplinas, nos 
dão valores.
Rafaela A., 1ºA EM

Rodrigo, 2ºA EF
Gosto muito de brincar com você.
Bruno, 2ºA EF

TRANSPORTE ESCOLARTRANSPORTE ESCOLAR
Exclusivo para alunos do Colégio 

dos Santos Anjos

Gilberto Lima
Fones: 3464-1473 e 9142-5903

Autorizações ACTEJ: 010, 095 e 115

Gilberto Lima
Fones: 3464-1473 e 9142-5903

Julia Clara, 2ºA EF
Gosto de você.
Gabriela, 2ºA EF

Amigas da 6ª A e B
Adoro vocês! Fazem minha vida 
ser um parque de diversões cheia 
de emoção! Obrigada por esses 
anos maravilhosos! Amo vocês!
Maria Vitória, 6ªB

Mãe
Eu te amo, obrigado por tudo que 
Deus te abençoe.
Carlos , 6ªB

Profª Sandra
Parabéns por explicar tão bem e 
obrigada por tudo!
Emanuella, 6ªB

Bernardo, 6ªB
E aí! Você é legal. Espero que 
sejamos amigos sempre.
Carlos L., 6ªB

Camila e Jéssica S., 1ºC EM
Minhas amigas do coração, de-
sejo tudo de bom para vocês, 
que a nossa amizade fique cada 
vez mais forte! Lembre-se: a 
Jéssica tá loca!
Maria Helena, 1ºC EM

Bianca, 3ºD EF
Adoro você. Você nunca sai do 
meu coração, você é o meu anjo 
da guarda.
Gabrielly O., 3ºC EF

Gabriel, 3ºB EF
Você é o melhor amigo do mundo.
João Pedro, 3ºB EF

Maria H., 1ºC EM
Uma menina extrovertida, amiga, 
nada paciente e mesmo assim, é 
uma grande amiga que admira-
mos muito.
Camila e Jéssica, 1ºC EM

Guilherme, 6ºA
Você é meu melhor amigo;
Mateus, 6ºA

Enzo, 2ºD EF
Você é um amigão!
Eduardo, 2ºD EF

Letícia
Você quer ir na minha casa?
Ana Karolina, 2ºD EF

Gabriela L., Luiza G., 1ºA EM
Amo vocês!
Gabriela G., 1ºA EM

Berjor, Caio C., 1ºB EM
Meus guris, amo vocês cada 
momento ao lado de vocês é mais 
legal. Beijos, se cuidem.
Gabriele C., 1ºB EM

B., Bárbara, 1ºB EM
Minhas lindas, conhe vocês a um 
ano e já amo muito vocês, tá?
Gabriele C., 1ºB EM

Família
Obrigado por me apoiarem em 
todos os momentos da minha 
vida.
Guilherme Cé, 6ªC

Júlia Carolina, 7ªD
Minha melhor amiga, obrigada 
por tudo, por sempre estar ao 
meu lado, saiba que você pode 
contar comigo pra tudo, tudinho! 
Eu te amo.
Eduarda M., 6ªC

Amigos da 8ªC
Apesar de eu ter mudado de sala, 
eu sinto muita falta de vocês!
João Pedro, 8ªB

Isadora, Letícia, Marcelo e Ma-
riana M., 8ªA
Obrigada por tudo meus amores, 
amo muito vocês, gatinhas!
Amanda G., 8ªB

Joice, Jéh, Gabi, Nath, Larah, 
Julia, Camila, 8ªB
Amo muito vocês, melhores 
momentos juntas! Bjs
Andreza, 8ªB

Treco, 2ºA EM
As aulas de química nunca foram 
tão interessantes, força no bigo-
de hahaha.
Quandt, 2ºA EM

Cyntia
Obrigada por tudo linda. Você 
sabe que vai pra sempre no meu 
coração! Te amo!
Nicole A., 2ºA EM

Felipe Q., 2ºA EM
Aula de química! Equilibra a 
caneta no bigode!
Henrique T., 2ºA EM

Laura, 6ªB
Você é minha melhor amiga no 
Santos Anjos. Espero que você 
sinta o mesmo por mim.
Victória, 6ªB

Natielli, 7ªB
Você é chata, me incomoda, mas 
mesmo assim te amo!
Natália M., 7ªB

7ªB
Estou torcendo e acreditando em 
vocês em 2012.
Profª Margarete

Yane, 7ªB
Você é muito legal, te adoro!
Raisa, 7ªB

Carol F., Carol R., Larissa, Aman-
da, Ester, 6ªA
Queria dizer que vocês são 
ótimas amigas.
Nahuana A., 6ªA

Pietra, 6ªA
Você é uma ótima amiga, sempre 
te ajudei nos momentos mais 
difíceis e você nos meus. Te 
amo. Beijos.
Isadora, 6ªA

Minhas clientes da AVON, 3ºB EM
Amores da minha vida, vocês 
nem precisam usar toda essa 
maquiagem para arrasarem na 
pista, mas brigadis por toda 
essa amizade cosmética linda! 
Beijinhos de batom 24 horas pra 
vocês. E olha que tá na promoção.
Alexandre, 3ºB EM

Todas as professoras e funcioná-
rias mamães
A pessoa mais importante na 
vida de um ser humano. Te amo 
mamãe!
Rebeca V., 3ºB EM

Maísa, 8ªC
Te adoro, obrigada por tudo, você 
é a minha melhor amiga. Feliz 
aniversário.
Fernanda da Silva, 8ªC

Amigos do 5ºB
Ana, Heloisa e Beatriz, vocês 
são muito legais e pacientes 
comigo. Beijos.
Emanuele, 5ºB

3ãoB EM
Quero mandar um beijo pra 
todos os lindos do terceirão B! 
Uh é terceirão!
Gabriela K., 3ãoB EM

CSA
Agradecemos pelo apoio a nossa 
banda! Vejam nossos vídeos no 
youtube. Beeeijos.
@letmeshowyou2, 2ºB EM

Profª Fernanda
Que o seu filho traga muitas 
alegrias para você.
Erick, 7ªB

Para que seus alunos, do 1º EM, fixas-
sem os elementos da tabela periódica, a 
professora Ana Paula D. Souza propôs que 
recriassem os elementos da tabela, ao mesmo 
tempo em que estudavam a família, período 

Tabela periódica divertidaTabela periódica divertida

e propriedades químicas.
Peças de lego, varal, caixa de ovos, dese-

nhos e outros materiais transformaram-se em 
tabelas periódicas apresentadas aos colegas 
de turma e expostas nos murais da escola.

Para  iniciar a prática prazerosa procure 
conhecer as oportunidades ao seu redor. 
Para transformar sua atividade física em um 
lazer prazeroso e ativo envolva seus amigos 
e familiares.

Procure locais em que estará em contacto 
com a natureza e prefira as atividades físicas 
com que você se sente bem realizando. 

Independentemente de sua idade ou 

aTenha atitudeaTenha atitude

CINCO sessões de 30 minutos de atividade física moderada por 
semana lhe proporcionam: 
- Mais disposição, no trabalho e no lazer
- Menos risco de doenças do coração, osteoporose, 
obesidade, diabetes, alguns tipos de câncer e depressão
- Ajuda no controle do peso corporal
- Bem-estar
- Oportunidade para encontrar pessoas e descontrair.

* Dalisbor Marcelo Weber Silva é Presidente da 
comissão de educação continuada de endocrinologia 
e metabologia da Sociedade Brasileira de Medicina 
e diretor científico da Associação Brasileira para 
Avaliação da Saúde Óssea e Osteometabolismo. 
O endocrinologista trata todos os transtornos 
relacionados ao metabolismo, como a carência ou 
excessos de cálcio, magnésio e fósforo. E também 

Saúde & Qualidade de Vida

é  o especialista em diabetes, tireoide, problemas de 
crescimento, distúrbios hormonais sexuais. 

Outras fontes: 
- Livro -  “Atividade Física, Saúde e Qualidade 

de vida” - Markus V Nahas, 4ª edição - Conceitos 
e Sugestões para um estilo de vida ativo, Londrina: 
Midiograf, 2006

- Site - www.minhavida.com.br 

aUma opção pela vida saudávelaUma opção pela vida saudável

O que fazer: 
1. Escolha atividades que lhe agradem - experimente 
caminhar ou andar de bicicleta - é fácil e barato!
2. Faça os 30 minutos de uma só vez ou em duas ou três 
sessões por dia.
3. Caminhe com familiares ou amigos. Procure um local 
agradável e seguro.

Atividades físicas moderados incluem:
Caminhar a passos rápidos
Passear com o cachorro

condição financeira e social, sempre há uma 
atividade física que pode ser realizada, trazer 
satisfação e benefícios para a saúde. 

Em ano eleitoral, lembre-se que a prática de 
atividades físicas é, antes de tudo, um direito 
de cada cidadão e deve ser garantido pelas 
instituições em geral - escolas, universidades, 
empresas, clubes e associações e principal-
mente, pelos governos.  

CINCO porções de frutas e verduras por dia lhe proporcionam:
Fibras que mantêm a regularidade e o bom funcionamento 
intestinal e auxiliam na prevenção do câncer de intestino
Vitaminas e minerais, fundamentais para as funções vitais e 
prevenção de doenças
Antioxidantes contra o envelhecimento precoce 
Muitos nutrientes e poucas calorias
Economia e muito sabor

O que fazer:
1. Escolha as frutas 

da estação
2. Comece sua refeição 

pelas folhas verdes
3. Delicie-se com a 

variedade, o sabor e o baixo 
custo de frutas e verduras.

Mude o estilo de vidaMude o estilo de vida
Muita coisa tem sido dita e escrita sobre 

a importância de um estilo de vida saudável 
para pessoas de todas as idades e condições. 

Entretanto, apesar de todas as evidências 
científicas acumuladas, um grande número de 
pessoas ainda parece desinformado ou desin-
teressado nos efeitos a médio e longo prazo da 
prática de atividades físicas regulares. 

Um ditado popular já diz que o peixe mor-
re pela boa, o ser humano também. Nutrição 
equilibrada e comportamento saudável estão 
diretamente relacionados à saúde. 

Pesquisas em diversas áreas, principal-
mente do comportamento humano, têm 
revelado que o conhecimento sobre uma 
determinada questão - as drogas, o fumo ou 
a prática de exercícios, por exemplo - está 
relacionado com a atitude da pessoa.  

De fato, observa-se que atitudes positivas 
em relação à atividade física regular podem 
ser influenciadas por um melhor conhecimen-
to sobre seus benefícios, princípios e práticas.

O conhecimento, aliado à vontade e às 
atitudes são fatores internos que interferem na 
autoestima. E estes, sob a influência de fatores 
externos, como os socioculturais e biológicos, 
as oportunidades, as experiências anteriores, 
vão determinar mudança comportamental nos 
indivíduos que poderão ou não passar a ter um 

estilo de vida mais saudável.
“Não há problema,  se um homem até 

agora sedentário, com idade entre 40, 50, 
60 anos queira começar a praticar atividade 
física. Mas é preciso fazer uma avaliação 
médica e visitar um cardiologista, antes de 
começar. Esta seria a atitude mais prudente”, 
lembra Dalisbor. 
O que é atividade física? 

Qualquer movimento corporal decorrente 
de contração muscular, com dispêndio ener-
gético acima do repouso, pode ser classificado 
como atividade física. Esportes, exercícios 
físicos, danças e determinadas atividades de 
lazer e atividades utilitárias, 

Antes de optar por uma atividade física é 
preciso levar em conta a questão do prazer, 
fundamental para a qualidade de vida. 

Seja na alimentação ou na atividade de 
lazer, é importante que seja saudável e, no 
caso da alimentação, mais do que nutritiva e 
saudável, deve ser saborosa. 

A pessoa pode estar bem informada e até 
ter uma atitude favorável,  mas para persistir, 
é preciso optar por um estilo de vida ativo que 
esteja associado ao prazer. É sempre recomen-
dado que a pessoa coma e faça o que gosta!

Uma porção de frutas ou verduras é 
equivalente a:
- 1 fatia média de melão ou mamão
- ½ xícara de frutas ou verduras (crua, 
cozida ou congelada)
- 1 xícara de salada de folhas verdes
- 1 copo grande ou 250 ml de suco de frutas
- ½ xícara de ervilhas

Andar de bicicleta
Cuidar do jardim
Dançar

Subir escadas
Lavar o carro
Varrer o quintal

Nadar 
Jogar voleibol
Surfar
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Os alunos 6ºs anos A e B, da pro-
fessora Margarete Maria P. Costa, 
criaram seus próprios planetas.

Após estudarem o sistema solar, 
a formação do universo, as carac-
terísticas de cada planeta, os estu-
dantes puderam criar livremente o 
próprio planeta. 

A criação deveria respeitar 

O meu planeta 
seria assim...

O meu planeta 
seria assim...

Ny, Ana, Maju, Naty e Digo, 6ºD
Adoro vocês muito mesmo, vocês são 
demais. Bjs!
Lara M., 6ºD

Flávia, 2ºB EM
Cara, obrigada por me aturar, te 
amo mina. Obrigada por sempre 
me escutar e me dar força! Te adoro 
sua chata!
Larissa K., 2ºB EM

Isabella H., 2ºB EM
Obrigada por tudo mesmo. Te amo 
linda. Beijos
Amanda R., 2ºB EM

3ãoA
Muito obrigado por tudo e “viva 
México”
Ricardo F., 3ãoA EM

Cindi, Cecília, Marina, Giovanna, 7ªA
Obrigada por existirem, amo vocês!
Beatriz D., 7ªA

Filipe
Você é o melhor primo do mundo 
inteiro.
Amanda, 3ºC EF

Julia, Cássia, Leo, Filipe, Nanda e 7ªD
Amo muito vocês. Beijos.
Elis K., 7ªA

Profª Jeanine
Você é maravilhosa e me ensinou 
muita coisa. Beijo.
Georgia, 2ºD EF

Giovanna D., 7ªA
Eu te amo, peço desculpas por 
tudo. Você é d+, eu te adoro e não 
conseguiria viver sem você! Te amo.
Julia L., 7ªA

Ramon, 1ºB EM
Meu companheiro, meu amigo. Te 
adoro cara, conta sempre comigo, até 
nos momentos ruins. Abraço.
Iago, 1ºB EM

Ana B. e Gabriele, 1ºB EM
Nossa, eu nem sei como explicar 
como é viver com essas duas.
Bárbara, 1ºB EM

Minhas Best’s lindas e meus best’s 
lindos, 1ºA e B EM
Amigos, eu amo muito vocês! Podem 
contar comigo pra tudo.
Mariana L., 1ºB EM

Todos
Quero ver o nosso JEC ir para série A 
do campeonato brasileiro, todos pelo 
JEC #dalhejec
Pedro W., 8ªC

Turma do 5ºA
Estou com saudades de vocês. Espero 
que esteja tudo bem.
Artur, 5ºB

Amigas do 5ºC
Adoro minhas amigas. A Gabriela e 
a Maria Júlia são minhas melhores 
amigas. Adoro elas.
Luiza R., 5ºC

Cami, Rafa e Bia, 8ªC
Vocês são as melhores amigas do 
mundo, obrigada por tudo. Amo 
vocês.
Amanda L., 8ªC

Cami, Bia e Manda, 8ªC
Amo muito vocês, vocês conseguem 
fazer a minha vida normal a mais 
especial. 
Rafaela, 8ªC

Profª Elisangela
Obrigado por fazer eu aprender.
Rodolfo, 3ºC EF

Pais
Mãe e pai vocês são muito legais e 
são os melhores pais.
Giulia, 3ºB EF

Os 5ºs anos B e C, sob 
orientação da professora Maria 
Elisa Güther, encenaram o desco-
brimento do Brasil.

A partir da leitura do texto “A 

visão da proa”, em equipes, escre-
veram o roteiro, confeccionaram 
o cenário e o figurino e apresenta-
ram as peças aos colegas de turma.

Encenando o 
descobrimento do Brasil

Encenando o 
descobrimento do Brasil Primeiros passos 

para a autonomia
Primeiros passos 
para a autonomia

Assim como para todo adulto, 
qualquer mudança na rotina diária, 
requer um período de adaptação. 
Na Educação Infantil, como em 
todas as demais fases de nossa 
vida, as primeiras semanas são de 
ansiedade e insegurança tanto para 
os pais, quanto para a criança. 

Ciente desta realidade, o CSA 
desenvolve o projeto específico 
que visa a minimizar "o sofrimen-
to" de pais e filhos pela separação 
momentânea.

As professoras Elisabete de Oli-
veira Carvalho, Bruna S. Bibow, 
Tatiane Schmitz Vieira, Tamires 
L. Moserbuscam, do Infantil 1 
e 2 proporcionam às crianças o 
contato com novas experiências e 
as educam para a autonomia tanto 
nos atos do dia a dia como nos 
sentimentos e pensamentos.

As brincadeiras, o carinho, a 
atenção, o colo, o contato com 
algum objeto de estimação, fa-
cilitam a transição e antecipam 

Iniciando os movimentos
O projeto de psicomotricidade  desenvolvido 

com o Infantil 1, visa a faciliar o conhecimento 
da imagem do próprio corpo. O objetivo é que 
a criança se desloque com destreza progressiva 
e atitude confiante. 

 Autonomia e alimentação
O primeiro passo para que a crinça opte 

pela alimentação saudável é fazer com que o 
momento do lanche seja prazeroso. 

Neste momento, as crianças são ensinadas 
a lavar as mãos e rosto, levar a comida até a 
boca, mastigar e a tomar sucos.

Gelatina com gosto de saúde

"Enquanto misturavam o pó colorido com a 
água fria e observavam a reação e as cores, os 
pequenos se divertiam com 'o serzinho' que 
tremula e aprenderam noções de alimentação 
saudável" comentou a professora Elisabete. 

a adaptação a essa 
nova condição de 
aluno.

Vale lembrar que 
o brincar está pre-
sente em todos os 
momentos do dia, 
que é sempre tempo 
de descobertas, de 
conquistas, de tro-
ca de experiências, 
compartilhamento 
de sensações e emo-
ções. 

“É importante fri-
sar que brincar na 
escola é totalmente 
diferente de brincar 
em casa, pois aqui a 
professora intervém 
de forma intencional 
no brincar, de modo 
a desenvolver as ca-
pacidades infantis. É 
um brincar organi-
zado, monitorado, com objetivos 

Escova, escova, escova...
Durante sua visita ao Infantil 2B a “Fada do 

Dente” conversou com as crianças sobre a impor-
tância e a maneira correta de escovar os dentes. 

O banho nosso de cada dia
O banho em bonecas foi a atividade desen-

volvida com o Infantil 2C para vivenciar o 
momento especial entre pais e filhos, que nem 
sempre é compreendido pela criança, que ainda 
não sabe de sua importância para a higiene pes-
soal e saúde. 

Enquanto davam banho nos bonecos e bone-
cas, os pequenos aprenderam sobre os cuidados 
que todos devem ter para evitar problemas como 
colocar sabonete no olho. Aprenderam também  
que devemos lavar e secar bem os pés para não 
ter chulé...

Brincadeiras e interaçãoBrincadeiras e interação

delineados e resultados medidos”, 
explica a professora Elisabete.

As turmas do infan-
til 1 e 2 participam das 
atividades do projeto 
“Da cabeça aos pés, 
de dentro para fora, 
em casa e na escola: 
eu cresço me alimento 
e movimento”, com 
conteúdos voltados à 
arte, higiene pessoal 
e saúde.

Durante o projeto, 

em cada pequena brincadeira, a 
criança aprende a conviver e in-
teragir com outras crianças e com 
adultos estranhos ao seu universo 
familiar.

Outros ganhos são as noções 
de cidadania, educação musical e 
ambiental, a disciplina em relação 
a prazos e horários. E, principal-
mente, a descoberta dos próprios 
limites em relação às vontades 
individuais e ao respeito ao outro.

Caravelas de papelão e figurino adaptado 
caracterizaram a chegada de Cabral ao Brasil.

alguns critérios pré-estabelecidos 
pela professora, tais como, pos-
suir atmosfera, vegetais, animais 
e água.

Criativos, os estudantes cons-
truíram planetas com temperaturas 
extremas, captação de água do 
subsolo, veículos voadores, vida 
animal evoluída, entre outros.

Os "novos planetas" foram 
apresentados em exposição.

Iniciando os movimentos

 Autonomia e alimentação

Gelatina com gosto de saúde

Escova, escova, escova...

O banho nosso de cada dia

O aluno João V. de Castro e So. Goebel, do Infantil 1A.
Os exercícios no circuito com arcos, túneis, 
brincadeiras e diversas danças corporais incentivam a 
criança à atividade.

 O suco de acerola 
foi preparado em 
c o n j u n t o  p e l o s 
alunos do Infantil 2A.

Infantil 1B - O colorido da gelatina 
gera um fascínio sobre as crianças.

A atividade de dar banho nos bonecos foi uma 
verdadeira festa para as crianças do Infantil 2C



Jornal do
Santos Anjos
Jornal do
Santos AnjosJaneiro a Maio 201211

Lazer & Cia

Respostas do 
desafio anterior:
Respostas do 
desafio anterior:

R
es

po
st

as
 n

a 
pr

óx
im

a 
ed

iç
ão

Letícia S. e Marcela, 8ªA
Amo vocês!
Isadora F., 8ªA

Fernanda K., 8ªA
Nove anos inteiros contigo e 
sendo melhores amigas sempre 
juntas sem nunca se separar.
Julia P., 8ªA

3ãoB
Vocês são tesouros que Deus deu 
para mim! Amo vocês.
Maria Augusta, 3ºB EM

3ãoB EM
Benção para todas. Vamos em 
frente que atrás vem gente. Blz 
boas notas.
Lucas B., 3ãoB EM

Bruno e William, 6ªC
Vocês que são novos no colégio, 
eu desejo sorte o ano inteiro,
Christian, 6ªC

Família
Eu amo todos vocês, são tudo o 
que eu tenho. Beijos, amo vocês.
Matheus R., 6ªC

Amigos, 6ªC
Olá amigos, vocês são bem legais. 
Valeu por sempre me apoiarem 
e Ornelos, por que você não me 
contou que jogava em campo?
Jan, 6ªC

Isabela, Nathália, Fernanda C. 
e Monise,
Gosto muito de vocês e foram as 
melhores amigas que eu já tive!
Júlia D., 7ªD

Família Vieira
Muito obrigado por ter me coloca-
do nesta escola tão boa.
João Vitor, 4ºB

Júlia, 2ºD EF
Quer brincar comigo? Ligue 
pra mim.
Carolina,2ºD EF

Profª Sandra
Fiquei muito feliz, por você ser a 
minha professora de matemática! 
Beijos.
Fígia, 6ºB
Isinha e Ju, 7ªC
Vocês são muito legais e sim-
páticas. Bjs
Ana Luisa, 7ªC

Mãe Berenice
A senhora é muito importante pra 
mim, desculpa-me se te magoei. 
Te amo mais que tudo...
Julia C., 7ªB

Minha família
Querida família, eu amo muito 
vocês.
Bruno, 4ºB

Nicolas, 6ªB
Obrigado, grande amigo, por 
fazer parte da minha vida. Para-
béns. Feliz níver!
Vitor C., 6ªB

Maisa, Lais, Arlo, Mateus, 3ãoB EM
E não há como explicar a sensa-
ção de ter sido liberta. Obrigada 
queridos amigos. S2
Paola P., 3ãoB EM

Lê, Bru, Carol e Amanda, 3ãoA EM
Amo muito vocês e mesmo não 
estando dividindo essa expe-
riência que sempre sonhamos 
de estar no terceirão juntas, 
sempre estarei com vocês. Amo 
muito todas.
Isabelle B., 3ãoB EM
Família
Sem vocês eu não sei quem sou! 
Amo vocês!
Guilherme, 2ºD EF

As equipes de judô feminina e masculina, 
do CSA conquistaram o 3º lugar, no 14º 
Jogos Escolares de Joinville.

Já as equipes de vôlei do CSA conquis-
taram o 2º lugar nas categorias masculino 
e feminino. 

Mais de 900 estudantes atletas, de 12 a 14 
anos, disputaram 14 modalidades.

14º Jogos Escolares de Joinville14º Jogos Escolares de Joinville

TONTO
TANTO
SANTO
SALTO
FALTO
FALHO
FILHO

TONTO
TANTO
SANTO
SALTO
FALTO
FALHO
FILHO

Caça palavras - mamíferos

Alunos da 5ªB 2011
Adorei passar o ano com vocês. 
Adoro vocês. Principalmente a 
Letícia.
Luandra, 6ªA

Gabriella L., 6ªA
Parabéns Gabi! Muitas felicidades, 
muitos anos de vida!
Isabelle F., 6ªA
Parabéns pelo seu dia! Saiba 
que eu te amo, tá? Beijos da sua 
melhor amiga.
Letícia L., 6ªA

Todos os alunos
Que esse ano todos tirem notas 
boas. Se dediquem bastante.
Maria Luiza G., 6ºC

8ªC
Gente, adoro muito vocês, todas 
as nossas brincadeiras e bobeiras 
vão ficar na lembrança!
Júlia L., 8ªC
8ªC
Com cada pessoa aprendi algo 
diferente. Espero ainda viver 
muitas aventuras. Obrigada por 
tudo, vocês são d+.
Laura, 8ªC
Obrigado por mais um ano juntos, 
espero que todos estejam no 
ensino médio ano que vem.
Vini K., 8ªC

Karina K., 2ºA EF
Eu gosto muito de você. Você 
é legal.
Laís, 2ºA EF

Luiza e Bea, 3ºB EF
Obrigada por serem boas amigas 
e nunca me abandonarem.
Mariana, 3ºB EF

Mãe Andreia T.
Você é muito especial para mim, 
eu te amo muito e vou te amar 
para sempre!
Raika dos Santos, 4ºC
Luana, Yasmin, Gabriela e Maria 
Laura, 6ºC
Nem acredito que já nos conhe-
cemos a nove anos! Nunca vou 
esquecer de vocês, não esqueçam 
de mim também, viu! Amo muito 
as quatro. Beijinhos.
Eduarda S., 6ºC

Barbara, Rafaela, Bianca, Julia e 
Carolina M., 1ºA EM
Amo vocês melhores amigas. T.I.F. 
para sempre.
Victória, 1ºA EM

Mãe
Eu te amo, obrigada por me dar a 
vida, a luz e me educar.
Maria Eduarda, 4ºC
Profª Alessandra
Estou gostando muito de você este 
ano. Te amo.
Maria Fernanda, 4ºB

Galera da 6ºB
Amo vocês de montão, vocês 
valem ouro! Bjs.
Giulia, 6ºB

Os alunos, a partir do 5ºAno, podem 
participar do projeto Infância e Adolescência 
Missionária, desenvolvido em toda a rede 
Divina Providência. Os encontros semanais 
são conduzidos por estudantes do ensino 
médio. A coordenação do projeto é da Irmã 
Eliete Maria Kons e da professora Luciara 
de Azevedo Baraúna. 

Trata-se de um grupo de formação e 
evangelização, articulado com a Igreja e 
comprometido com a realização do Projeto 
de Deus no mundo através da ação missio-
nária de crianças e adolescentes.

Os encontros oportunizam a participação 
como protagonistas,levando os estudantes ao 
engajamento eclesial, comunitário e social e 
ao discernimento vocacional.  

Infância Missionária 
forma líderes

Infância Missionária 
forma líderes

Nos encontros há momentos de oração, 
são propostas ações de sacrifício e soli-
dariedade, recreação, estudos e firmado o 
compromisso missionário, geralmente em 
forma de participação em uma ação social 
e solidária.

Formando líderes
Os encontros são conduzidos por seis 

estudantes do ensino médio, denominados 
assessores, que já participaram dos Encon-
tros de Formação de Lideranças da Infância 
Missionária – EFAIM, em Florianópolis, 
nos dias 17 e 18 de março, juntamente com 
outros 30 estudantes das quatro unidades da 
Província da Divina Providência. 

Equipe de vôlei feminino 
Bruna Messias Dourado (7ªC), Luisa Junckes (7ªD), 
Vitória Luiza Caetano (7ªD), Julia Carolina de S. 
Henrique (7ªD), Cássia Millnitz (7ªD), Júlia Marques 
(7ªD), Eduarda Malavolta (6ªC), Maria Vitória 
Moreira (7ªD), Freya Jacobsen Bayer (7ªD), Sara 
Rocha Fritz (7ªD), Luana Victória da Costa (7ªC), 
Monise Volinger Correa (7ªD), Maria Fernanda 
Manke (7ªD), Aniele Torresilha de Oliveira (7ªC), 
Monique de Oliveira Branquinho (7ªD), e Fabíola 
Kalfels (7ªD).

Equipe de vôlei Masculino
Tarso Sckuldlarek (8ªA), Roberto Novaes Dagios 
(8ªA), Felipe Schulz (7ªD), Leonardo Dalla Costa 
Novakovski (7ªD), Arthur de Oliveira Alvarenga 
(7ªD), Tiado Gutner Duarte (7ªD) e Vinicius Schulz 
Nardes (6ªA).

Judô
1º lugar - 
Márcio de Camargo Filho, 5ºA  
Líliam Maria de Camargo, 7ªA
2º lugar - 
Nícolas Kanzler da Silva, 7ªA
Guilherme Francisco Cé, 6ªC
3º lugar - 
André Gonçalves Esmeraldino, 6ªB 
Filipe Monteiro Ballok, 7ªD

Formando líderes

Ao final do ano, os alunos participam dos dias de 
Formação e Integração, no Recanto Nazaré.

Mãe Rosilene
Feliz Dia das Mães, muitas fe-
licidades.
Luiza, 4ºB

3ãoB EM
Lindos! Amo vocês!
Daniella M., 3ãoB EM

Alunos do 3ºC EF
Queridos alunos! Fiquei muito 
feliz em conhecê-los! Que esse 
ano seja repleto de conquistas 
para nós. Beijos.
Profª Elisangela

Maria Eduarda B., 3ºC EF
Você é minha melhor amiga. 
Beijos.
Laura, 3ºC EF

Caio, 3ºC EF
Acho você legal, gosto de você 
como amigo.
Tiago, 3ºC EF

Natália, 7ªB
Quero que você saiba que você 
é uma das minhas melhores 
amigas. Pode contar sempre 
comigo. Beijos.
Natielli, 7ªB

Sofia
Gostei de conhecer você.
Paula, 2ºA EF



Janeiro a Maio 2012 12
Jornal do 

SANTOS ANJOS
Jornal do 

SANTOS ANJOS

Talento especialTalento especial

A professora de Português 
Viviane C. R. L. dos Santos 
semanalmente faz contação 
de história a seus alunos dos 
5ºs anos B e C, 6ªC e 6ºs anos 
C e D.  

A contação é o ponto de 
partida para as atividades 
relacionadas à leitura. Cada 
turma vem acompanhando 
uma história diferente.

Os 5ºs anos conheceram 
“As aventuras de Pinóquio, 
de Carlos de Collodi. A 6ªC 
vivencia as aventuras de “Ape-
nas um Curumim”, de Werner 
Zotz.

Já os 6ºs C e D  conheceram 
"A Reforma da Natureza”, de 
Monteiro Lobato. Após conhe-
cer a reforma que a persona-
gem principal, Emília, faz na 
natureza do Sítio do Pica Pau 
Amarelo, os estudantes foram 
convidados a colocarem-se no 
lugar da personagem e promover 
suas próprias reformas no meio 
ambiente. 

“O intuito foi fazer com que os 
alunos explorassem o que pode ser 

Apaixonada por livros desde a 
primeira infância, Ana Gabriela 
Menin Granado, 7ªA, publicou seu 
primeiro livro em dezembro de 
2011, demonstrando o interesse pela 
arte de escrever histórias e poesia. 

A edição foi um presente dos 
avós para incentivar a neta a escre-
ver mais e melhor. O pai e os avós 
a incentivaram desde cedo a ler. Do 
gosto pela leitura, surgiu o desejo 
de escrever. 

“Meu pai lê muito e sempre me 
incentivou a ler desde pequena. Mi-
nha mãe pegou o gosto pela leitura 
através de nós dois. E minha avó 
sempre trouxe muitos livros.Agora 
já é quase impossível ficar sem ler”, 
relata a estudante.

Livro reúne poesias e contos 
de autoria de Ana Gabriela

Livro reúne poesias e contos 
de autoria de Ana Gabriela

Presente de NatalPresente de Natal
O livro “Nem te conto", pu-

blicado pela Editora Nova Letra, 
foi um presente surpresa de sua 
avó paterna. 

“Ela sabia do meu interesse em 
publicar minhas poesias e contos. 
E  pediu o arquivo para dar uma 
olhada. No dia de Natal, minha 
avó apareceu com 200 exemplares 
do meu livro, ilustrado com meus 
desenhos. Foi uma surpresa e 
tanto para mim”, registrou.

O livro reúne poesias e contos, 
alguns escritos na infância. “Es-
crevi sobre coisas do dia a dia, 
algo que li em livros ou vi em 
filmes”, declara.

Os exemplares de “Nem te 
conto” ainda não estão nas livra-
rias, mas Ana doou um exemplar 

para a bibliote-
ca do Colégio.

Entre seus escritores preferi-
dos estão o norte americano, Dan 
Brow, por seus livros de mistério 
e ficção e o brasileiro Mário 
Quintana.

“Descobri as poesias de Quin-
tana quando estava nas aulas de 
teatro, minha professora pediu 
que lêssemos um de seus livros 
para interpretar uma peça e gostei 
muito”. Atualmente, Ana Gabriela 
lê Morro dos Ventos Uivantes, de 
Emily Brontë.

“Com a leitura aprendo muitas 
palavras novas, monto histórias e 
exercito a minha criatividade. Sei 
que a leitura me ajuda bastante, ela 
já faz parte de mim”.

A reforma da naturezaA reforma da natureza
mudado ao seu redor e quais 
as consequências dessa mu-
dança”, explica a professora.

As ideias surgiram e um 
vulcão, ao invés de des-
pejar lava jorrava diaman-
tes, porém ninguém poderia 
comercializá-los.

Os morangos ficaram 
maiores e sem as folhinhas. 
Uma chuva de jujubas e 
de dinheiro caiu do céu. A 
boca das pessoas ganharam 
reforma e não falam tantas 
besteiras.

As propos-
tas das reformas 
foram feitas in-
dividualmente 
e apresentadas 
para a classe.

“Se eu fosse a Emília eu transformaria as fumaças de 
indústrias e de carros em jujubas, pois assim não poluiria o ar 
e não mataria as árvores”, Fernanda Andrade, 6ºD

“Eu reformaria o ser humano, de nada adianta reformar o 
mundo se as pessoas não pensam em mudar. Ensinaria valores, 
moral e ética para as pessoas, e a humanidade em geral, e assim 
viver melhor na sociedade, cada um realizando sua mudança 
interna” Luan Freitas Moreira, 6ºC

Um frasco de veneno...
 
Um frasco de veneno sobre a mesa
Três corpos jogados no chão
Dois homens e uma mulher
E o veneno derramado na mão
De um homem de bom porte caído
Com um pedaço na boca de pão
Com o cheiro no ar de morte
Enquanto soa fúnebre uma canção
Que toca nos ouvidos da noiva
De preto vestida então
Sonhando em fugir agora
Que o medo lhe veio em vão
Tocou-lhe a pele arrepiada
Esbugalharam-se seus olhos verdes
E caiu morta no chão
O copo de vinho caiu
Quando apertou-lhe as mãos
No chão caiu e quebrou
O partido coração
 
Medo
 
Tenho medo do medo
Mas o medo não tem medo de 

mim
O medo traz mais medo a quem 
tem medo
E o medo dá medo a quem não 
tem
Quem tem medo tem medo do 
medo
Mas do que o medo tem medo?
O medo tem medo do medo
O medo dá medo ao medo
Mesmo que o medo não tenha 
medo
O medo dá medo ao medo
Que assusta o medo
Que assombra o medo
Que dá medo a quem tem medo...
E assombra a quem não tem!

"A leitura já faz 
parte de mim"

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: Os cadernos de Dom Rigoberto
Autor: Mario Vargas Llosa. Tradução: Rosa 

Freire D’Aguiar

Neste livro, o escritor consegue modular, 
admiravelmente, o cômico e o pungente ao 
narrar a história de sua família, construída por 
sua segunda esposa Lucrecia e pelo filho de 
seu primeiro casamento, Alfonso, uma criança 
perigosamente precoce.

Ao lado da trama, Llosa revela, com toda a 
crueza e despudor, as mais inacreditáveis fabu-
lações sobre os mais variados temas.

Indicação do profº Maurício Palmeira, 1ºs 
anos EM

Coleção Pegadinha
Autor: Eunice Broide

A coleção trata de ani-
mais, traz assuntos que 
agradam muito aos pe-
quenos e os textos são de 
fácil compreensão para as 
crianças que estão inician-
do o processo da alfabeti-
zação. Indicação de profº 
Maria Tereza Zabot.

Livro: A última grande lição – O sentido 
da vida

Autor: Mitch Albom

Nesta obra de grande sensibilidade, o autor 
teve a oportunidade de reencontrar com seu 
antigo professor da faculdade após vinte anos. 
O professor está doente e sabe que tem pouco 
tempo de vida, convida seu aluno para juntos 
discutirem o que é realmente importante na vida.
Indicação da profª Carolina Bof, 3º ano A – EFI

“Durante anos, os 
quatro clãs viveram 
em paz, mas agora 
algo ameaça a todos...” 

O livro conta a his-
tória de um gatinho 
que decide abandonar 
tudo para se juntar ao 
Clã do trovão, grupo 
liderado por Estrela 
Azul. Lá, Ferrugem re-
cebe o nome de Pata de 

Fogo e faz dois grandes 
amigos. Na aventura, 
descobre um segredo 
sobre Garra de Tigre, 
o representante de Es-
trela Azul, que ameaça 
a todo o clã. Outros 
livros da série: Fogo 
e Gelo e Floresta de 
Segredos.

Indicação de Vic-
tória H. G. e Silva, 6ªB

Livro: O Retorno do 
Jovem Príncipe

Autor: A. G. Roem-
mers

O livro é uma espécie 
de continuação do Pe-
queno Príncipe. Trata-se 
de uma história simples 

e poética, abordando 
diversos assuntos do 
dia a dia. É uma leitu-
ra que flui facilmente 
e gostosa. 

Indicação de Lí-
liam Maria de Ca-
margo, 7ªA

Livro: Gatos Guerreiros 1 – Na floresta
Série - Gatos Guerreiros
Autor: Erin Hunter


