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"Colégio dos Santos 105 anos educando para a vida".
Guilherme K. Milani, 1ºE.

Na primeira semana de agosto, o 105º aniversário de fundação do Santos Anjos foi celebrado em várias atividades por
alunos e professores.
Os alunos do primeiro ano, após observarem o mural com
fotos históricas, criaram frases e ilustrações com a ajuda dos
pais e familiares, como tarefa para casa.
O resultado foram verdadeiras declarações de amor à escola
em frases e desenhos. Alguns trabalhos poderão ser apreciados
nesta edição.

Cecília Fischer Moreira, 1ºC com a mãe Silva e o pai Marcos

A Educação é a herança de maior valor.
Sofia Ramos do Nascimento, 1ºC
com a mãe Mari e o pai Inácio.

Sofia Helena Harger, 1ºE

Incentivo à leitura

HEPATITE

Biblioteca registrou mais de 12 mil
empréstimos somente no primeiro
semestre.
O programa institucional do Colégio transforma a leitura no principal
combustível para a aquisição de
conhecimento científico e formação
cultural.

Praticamente 100% dos adultos
jovens já se contaminaram com hepatite viral. Trata-se de uma doença
altamente contagiante. O contágio se
dá por secreções.
O vírus é resistente à fervura,
somente temperaturas superiorer
a 360º e desgerminantes químicos
eliminam o vírus dos instrumentos.

Págs. 10, 6 e 9

Pág. 8

Pais confeccionaram
pipa com os filhos

“Filhos são como pipas, se os prendemos
demais, se dermos pouca linha nunca voarão
alto... Porém se soltarmos a linha cedo demais
ou muito rápido, ela poderá enroscar-se e a
'pipa' perderá o rumo ou cairá vertiginosamente”.
O trecho da mensagem entregue aos pais no
dia 4 de agosto, pelos alunos do Ensino Fundamental I, em homenagem ao Dia dos Pais,
carregou ainda mais de significação e afeto a
atividade de confeccionar e soltar uma pipa
com o filho ou filha.

Leia mais na página 4
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Uma trajetória de sucessos!
Tendo como foco os valores humanos e cristãos, o
Colégio dos Santos Anjos comemora 105 anos de tradição e qualidade dedicados à educação, na Cidade dos
Príncipes.
Os 105 anos de sucesso tiveram seu início com o
sonho de Padre Eduardo Michelis, quando vislumbrou
um horizonte maior para a vida dos seus semelhantes, ao
fundar a Congregação das Irmãs da Divina Providência.
Uma semente lançada na longínqua Alemanha encontrou terreno fértil no coração das Irmãs e de muitos
colaboradores joinvilenses, professores, pais e alunos,
produzindo abundantes frutos através do Colégio dos
Santos Anjos.
Como escreveu Irmã Cléofa, de saudosa memória, no
livro do centenário, “A semente caiu em terra virgem,
frágil, insignificante, modesta. Brotou, cresceu. Tornouse arbusto, árvore frondosa. Aos poucos... preciosos
frutos amadurecidos são repartidos: tesouros valiosos,
sinais de vitalidade, de prosperidade, de produtividade.”
Ao celebrar esta linda história de sucesso do Santos
Anjos, lembramos as muitas vidas que a construíram,
passo a passo, ano a ano, com dedicação, trabalho, fé
e muito amor: as abnegadas Irmãs pioneiras que, no
início passaram por muitas dificuldades , sobrevivendo
a custo de muito trabalho e economia. Lembramos
também os dedicados colaboradores, mestres, pais e
alunos da comunidade joinvilense. Pessoas especiais,
imprescindíveis para o colégio.

Hoje, sentimos imenso orgulho de pertencer a uma
instituição que alimenta princípios e valores pelos quais
vale a pena empreender o sonho, o tempo e a vida para
a construção de uma sociedade mais justa e solidária.
Potencializando a relação professor –aluno, os
educandos do colégio têm acesso a um ambiente privilegiado de aprendizagem onde são disponibilizados
todos os meios didáticos e tecnológicos para atender
suas necessidades acadêmicas, inerentes ao processo
diário em todas as aulas e atividades escolares. Tudo
isso sem perder de vista os princípios que norteiam
o currículo da instituição, voltada para a formação
integral do aluno.
Um sentimento profundo nos leva a agradecer por
tudo e por todos, por tantos dons e riquezas, tantas
bênçãos recebidas.
Agradecemos a Deus que nos cumula de bênçãos
e cuja providência não falha. Agradecemos às Irmãs
da Divina Providência, aos senhores pais, aos nossos
mestres e funcionários, queridos estudantes e a todos
que formam a família Santos Anjos.
Somente um horizonte de sabedoria, espiritualidade
e determinação poderiam construir uma história de 105
anos profícuos na nossa querida Joinville.
Que juntos possamos, através das novas gerações,
celebrar a realização de novos sonhos,continuar compartilhando uma trajetória de sucessos.			
		
Adelina Dalmônico

Gestora

Agradecimentos
Ao Marcelo Liermann, pai da Gabriela, 2ºAnoA, por proferir a palestra sobre "Materiais usados em construções de
casas" para os alunos dos 2ºs anos A e B, do turno matutino.
À Marlene A. de Andrade Tiltey responsável pelo Projeto
Escola do HEMOSC pelas orientações sobre "Transfusão de
sangue" aos alunos dos 5ºs anos.

AGOSTO

01
03
04
04
08
07
09
11
06
08
09
12
14
15
20
21
25
29

Fundação do Colégio			
Passeio dos 1ºs anos A e B ao Rancho Alegre
Sábado Letivo do Ensino Fundamental
Comemoração do Dia dos Pais do 2º ao 5º ano.
Encontro da Educação SDP - Florianópolis
Reunião dos Professores de Educação Física
Passeio dos 1ºs anos C e D ao Zoobotânico
Dia do Estudante - Dia Esportivo
a 10 - Homenagem aos pais		
Comemoração do Dia dos Pais da Educação 		
Infantil do Turno Vespertino
Comemoração do Dia dos Pais da Educação 		
Infantil do Turno Matutino				
Dia dos Pais					
Celebração da Família na Catedral			
Provas de 2ª chamada
Reunião dos Professores de Ed. Infantil, Ensino 		
Fundamental 1 e SOR				
a 24 - Reavaliações			
Palestra para pais e educadores com Valther 		
Maestro - 19 horas
e 26 - Simuladão ENEM				
Espetáculo Musical Infantil: Uma Aventura 		
de Outro Mundo para a Educação Infantil e 		
Ensino Fundamental 1
			

						
SETEMBRO

03 Início do 3º Trimestre				
03 a 06 - Homenagem à Pátria
03 Conselho de Classe 6º Anos ao 6ª séries- às 18h
04 Conselho de Classe da 7ª e 8ª séries- às 18h
05 Conselho de Classe de 2º ao 5º Anos e EM-ás 18h
06 Sessão Cívica da Ed. Infantil e EF1-10h30min e 		
				
16h30min		
07 Independência do Brasil				
10 Entrega dos boletins do 2º ao 5º ano		
11 Entrega dos boletins para o EF e EM			
12 a 14 - Viagem de formatura da 8ª série		
19/9 Viagem a Florianópolis - Capital Histórica - 4ºs EF1
21 Início do PROERD
25 Prova de 2ª chamada
27/9 Viagem a Florianópolis -Projeto Tamar e Casa dos 		
Andrades -5ºs anos EF1
			
			
02 04/10 -

Aos odontólogos Ana Lucia Prado, mãe do Matheus, do
1ºC-EM; e Willian Cremasco e Erika, pais da Letícia
Cremasco, do Infantil5 A, que proferiram palestras sobre
os cuidados com os dentes para os pequenos do Infantil 5.
À cientista política Roberta Schiessl pela palestra
ministrada aos 2ºAnos do ensino médio, no dia 14 de maio,
sobre a importância da política no nosso dia a dia.

Destaque

Dia dos Santos Anjos
Viagem a Caverna Botuverá e Museu da Água 		
(Blumenau) 6ºs anos EF2
Feira de Ciências - 2º ano ao 5º ano e 6ª série
05/10 - Viagem a Curitiba - Mesquita e Museu do Olho - 7ªs
séries EF2
08 a 11 - Semana da Criança			
12 Nossa Senhora Aparecida				
15 Dia do Professor					
17 a 19 - Viagem de Ensino Médio - Roteiro Cultural São 		
Paulo.					
18 e 19 - Feira de Ciências da Educação Infantil
19 Reunião - Formatura do Terceirão			
20 Sábado Letivo para o Ensino Fundamental		
23 Reunião - Formatura da Ed. Infantil e 5º ano		
23 a 27 - Viagem de Formatura do Terceirão		
Prova de 2ª chamada				
25 Visita no CSA (Direção e Superintendência)
25
Feira de Ciências - 6º ano, 7ª, 8ª e Ensino Médio
30 Reunião - Formatura da 8ª série
31/10 - Viagem a Curitiba - Parque da Ciência e Museu da 		
Reciclagem - 6ªs séries
			
				

NOVEMBRO

Expediente:

02
03
03
04

Órgão de divulgação do
Colégio dos Santos Anjos

Endereço: Av. Juscelino Kubitschek, 440
Fone/fax: (047) 3433 3877 - Joinville/SC;
Endereço eletrônico: http//www.santosanjos.g12.br
Gestora: Adelina Dalmônico
Vice-Gestora: Irmã Anna Maria Petermann 		
Coordenador Pedagógico: Adírio Schotten
Coordenadores de Níveis de Ensino: Fábio Hobold,
Hiêda Maria Fernandes e Zilda Maria Dudy.
Jornalista Responsável: Maria Goreti Gomes
Revisão: Edith S. Simão
Contato Comercial: Maria Elisa dos S. P. Güther
Impressão: Impressul - Jaraguá do Sul SC 		
Tiragem: 1600 exemplares

09 a 13 - XXXVIII Olimpíadas do Col. dos Santos Anjos
13 Entrega das avaliações da Educação Infantil.
14 Confraternização das famílias dos colaboradores no
Recanto Nazaré.
16 a 27 - Recesso Escolar				
16 e 17 - Formação para professores			
30 Reinício das aulas				

OUTUBRO

Às famílias dos alunos dos primeiros anos que realizaram
com as crianças as tarefas de férias.

JSA

JULHO

O aluno Marco A. S.Poti, 6ªA, venceu a prova de arrancada, na categoria Dragster JrB, realizada em Paracicaba
(SP), nos dias 7 e 8 de julho, estabelecendo novo recorde
para a pista de 201 metros.
Nos dias 3 a 4 de agosto, o jovem piloto repetiu o feito na
4ª etapa do Campeonato Paranaense da mesma modalidade.
A 4ª etapa do Campeonato ECPA de Arrancada 2012 está
marcada para os dias 1 e 2 de setembro. Mais informações
sobre o esporte na internet www.dragstersbrasil.com.br

08
10
12
13
15
16
19
19
19
22
23
26
27
28
29
29
30
-

Finados						
Fundação da Congregação das Irmãs da DP
e 04 - Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM		
Celebração dos 170 anos da Congregação das
Irmãs da Divina Providência			
a 14 - Reavaliações para o Terceirão		
Fundação da SDP					
Dia da Diretora					
Provas de 2ª chamada				
Proclamação da República				
Recesso					
Entrega dos boletins para o Terceirão às 11horas
a 27 - Avaliações finais para o Terceirão
a 23 - Reavaliações para os alunos da 6º ano ao EM
Formatura do PROERD - Centreventos		
Fechamento das notas do EF 2 e Médio.		
a 30 - Reavaliações para os 5ºs anos		
Conselho de Classe do Terceirão às 17 horas		
Reunião de Avaliação Pedagógica 2012
Celebração de Ação de Graças.		
Entrega dos boletins para o Terceirão às 14horas		
Ensaio de Formatura do Terceirão às 14h30min.
a 06 - Recuperações e avaliações finais para o 5º ano
Entrega dos boletins para os alunos do Ensino 		
Fundamental 2 e Médio.				
Fechamento das notas para o 5º ano do EF		
Formatura do Terceirão às 19h30min
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Cursos para os professores
A gestora Adelina Dalmônico, o coordenador pedagógico Adírio Schotten e
Irmã Eliete Maria Kons participaram do
Congresso Educar Educador, de 22 a 25
de maio em São Paulo. Na oportunidade,
visitaram à feira de tecnologia aplicada à
educação.
"As palestras aguçaram o repensar do
fazer pedagógico em constante inovação.
Estamos aprendendo sempre para alçar
voos mais altos, ampliar os horizontes, ter
mais segurança na caminhada e confirmar
o pensamento de que estamos no caminho

Rendimento - 1º TRI

certo", declara o coordenador pedagógico.
“Espiritualidade Trinitária e nova rede
de relações humanas”, foi o tema da formação continuada dos colaboradores, no
dia 16 de julho.
No dia seguinte, dando continuidade à
preparação para fazer um segundo semestre ainda melhor do que o primeiro, foi
aplicada a metodologia das 4 estações do
Oceano Azul e apresentados os projetos em
andamento.
Os professores do Terceirão conversaram sobre o processo de avaliação.

No recesso escolar, a equipe pedagógica tem encontros de formação

Pais também aprendem

Palestrante lembrou que
os pais estão presentes
na infância, mas na
adolescência, quando os
filhos mais precisam, se
afastam.

O Colégio prepara continuamente sua
equipe docente para melhorar cada vez mais
a aprendizagem dos alunos. Mas como a
aprendizagem depende também da participação da família, o planejamento inclui
momentos de reflexão e preparação para os
pais, para que, juntos, escola e família, construam cidadãos conscientes e participativos.
Com este objetivo, no dia 21 de agosto,
foi promovida a palestra "Edificação da
personalidade do meu filho – Desafios do
Século XXI", com o escritor e educador
Valther Maestro.
Mais de 200 pais e professores ouviram
que o cultivo dos valores é a base sobre a
qual precisa estar fundamentada a educação
das crianças. E relembraram que a unidade
de ação dos responsáveis (pai e mãe) na
educação dos filhos, sem manifestação de

Thalita, Luana, Luana, Gabi G.
Leticia C. e Fernanda – 2ºA
Adoro vocês, lindas :)
Nathalia – 2ºA
Prof. Karin
Eu te amo muito, que Jesus te
abençoe, você é muito legal,
muito calma,. Você já mora no
meu coração.
Laís Prazeres.
Você me fez aprender várias coisas, você já mora no meu coração.
Mariana Bento – 2º
6ªC
Obrigada meus amigos. Pelos
momentos de risada, felicidade,
tristeza, incompreensão, ódio,
união, eu agradeço. Muito obrigada pessoal.
Ana Beatriz, 6ªC

Pais
Pai é pai e mãe é mãe. Eu amo
muito eles, pois me educaram e
deram carinho.
Sílvia M. , 5ºB
Amigas lindas e amigos lindos,
1ºB e AEM
Contem comigo para o que precisarem. Amo vocês! Beijos!
Mariana Lara, 1ºB EM
Letícia Strossi – 2º A
Lindaaa!! Obrigada por alegrar
todas as minhas aulas... Bj.
Heloisa Rodrigues – 2º A
Isabelle – 3ão A
Te amo aniversariante mais linda
do mês de agosto.
Vou sempre estar aqui, ok?!
Letícia – 3ão A

divergências entre os mesmos, transmite
muito mais segurança ao educando.
Maestro destacou ainda dois pilares para
a educação: a brincadeira para as crianças
e a orientação constante dos adolescentes.
E ressaltou que, na adolescência, os filhos
precisam ainda mais da presença, acompanhamento e orientação dos pais, porque é
a fase da vida em que se tem mais questionamentos sobre o futuro.
O palestrante lembrou ainda que o modo
de vida, de relacionar-se com os outros,
as opções que fazem, têm grande impacto
sobre os filhos.
Entretanto, ressaltou que os pais não são
perfeitos, apresentam as suas fragilidades e
defeitos, mas as crianças aprenderão com
eles inclusive isso e que o importante é
manter a postura ética em todas as situações.
Família
Adoro muito vocês. Que Deus a
abençoe. Vocês são muito importantes para mim.
Jonatham, 6º D
Teacher Fabio
Teacher fat, fat, fat.
Felipe, 7º D
Luana, 6ª C
Melhoras para o seu irmão.
Vitor, 6ª C
Jenifer e Ana, 6º D
Vocês são muito especiais para
mim. Adoro vocês!! Bjs bjs fofas.
Obrigada por estar na minha
vida.
Lara. 6º D
Also
Pai, te amo muito.
Thiago, 5ºB

Minha Família
Amo muito vocês pois são a melhor família que eu poderia ter.
Mikaela Becker, 4º B
Luana C. Rocha, 6ª C
Estou aqui para dizer que você
é uma flor em meu caminho. É
muito especial, te amo amigona.
Luís Gustavo, 6º D
Professora Alessandra, 4º B
Adoro você! Minha melhor professora, amo você! Obrigada
por tudo.
Gabriela de R. Oliveira, 4º B
Luana, 6ªC
Você é muito importante para
mim. Adoro ter você na minha
vida. Amo você!!!
Rodrigo, 6ºD

SIMULADO
Classificação Terceirões :

MARINA DAROS TRENTIN – 3ão A – 1º lugar
ALEXANDRE FELIPE DE OLIVEIRA – 3ão B - 2º lugar
LEONAM ROBERTO HOPFER – 3ão A – 3º lugar

Classificação 2ºs anos :

EDUARDA PEREIRA 2º B – 1º lugar
KAREN OLIVEIRA SANDOVETTI – 2º B – 2º lugar
EDUARDO PADILHA – 2º B – 3º lugar

Classificação 1ºs anos :

ENRIQUE THEISEN RODRIGUES – 1º C - 1º lugar
GUILHERME HENRIQUE TRINDADE – 1º A - 2º lugar
MATHEUS RODRIGUES P. DO PRADO – 1º C - 3º lugar

Classificação 8as séries

PEDRO PAULO ORSI BECKER – 8ª B - 1º lugar
CAMILA BITTENCOURT DA SILVA – 8ª A - 2º lugar
ANA CLARA TONDO – 8ª B - 3º lugar
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Dia dos pais
Homenagem do Ensino Fundamental I
aos pais, no dia 4 de agosto.

“Já temos um programa pra hoje à tarde”.
						
“É muito barato o que pagamos por uma pipa”
Educação

Foram algumas das frases dos pais e
filhos enquanto faziam a pipa. Sempre
em tom de brincadeira, a dificuldade era
apenas um motivo a mais para seguir
tentando.
E quem teve paciência (PAZ + CIÊNCIA), seguiu as orientações do panfleto
e das professoras, conseguiu fazer a pipa
voar no pátio do Colégio.
E assim, a homenagem que começou
com uma apresentação cultural, demonstração de amor e gratidão aos pais, o
verdadeiro campeão no sonho, na voz
e no coração dos filhos, finalizou com a
alegria de pais e filhos brincando juntos.

Falando com o coração

Murais com cartas,
mensagens e desenhos
diretamente do coração
para demonstrar o grande
amor pelos pais.
Música, heróis e a
camisa do time preferido
do papai foram algumas das atividades que
emocionaram os pais
da educação infantil nas
homenagens realizadas
nos dias 8 e 9 de agosto.

Caio, 3ºA

Larissa, 5º A
6º B
Galera, vocês são demais, campões da olimpíada!!!!
Giulia, 6º B

Ana Paula, 6ª C
Você é a melhor amiga que existe,
mesmo que nós briguemos, você
será minha amiga.
Stephanie, 6ª C

Lara, 6º B
Eu te adoro! Você é muito legal! Lucas, Meri, Juliana, Guilherme e
Beijos.
Graziela - 3ão A
Júlia D. , 6º B
Uhuuu! Medicina, UFSC 2013
Lucas Inácio
Todos
Dale JEC!!! Rumo à série A. Te amo Bruna M., Carol, Lê, Lari e AmanLuana Costa.
da - 3ão A
ViníciusP. , 7º C
De novo estamos juntas. Amo
vocês e sou muito grata pela
Lara, 7º C
benção de ter vocês como amiga.
Te amo Lara. Da-lhe JEC na sérieA Daqui até a eternidade? Eu aceito!
em 2013...
Isabelle Maria - 3ão A
Willian, 7º C
Pai
Amigas, 7ºC
Você é um grande amigo e guarSó queria agradecer por serem dião. Eu quero seguir seus passos.
minhas amigas.
Matheus, 5º A
Ana Luísa, 7ºC
Laura, Gio, Duda e Julia, 6º A
Professora Luciara
Vocês são minhas melhores
Gosto muito de você e seu jeito amigas.
de agir! Te adoro.

Infantil

Maria Júlia (Maju), 6º A

Julia B. , 3º A
Jú, você é minha melhor amiga. Me
ajudou quando precisava. É nesses
momentos que sabemos quem é amigo
de verdade.
Isabela S. , 3º A

Nahuana, Amanda e Teti, 6º A
Eu amo vocês. São minhas melhores amigas. Contem sempre
comigo. Bjs.
Carolina, 6º A

Christian Abdou, 6ªC
Espero que você tenha gostado do purê
de batatas.
Cristiano L. Haidar, 6ªC
Eu sei que você não quer comprar o
headset e nem quero comprar sua
Profª Fernanda
camisa, mas nossa amizade continua e
Gosto muito do jeito que você você pode me dar salgadinhos.
faz as aulas.
Bruno Omelus, 6ªC
Eliziane, 6º B
Você é um bom amigo e sempre jogamos
Você é a melhor e mais legal play 3. Não saia do meu lado, quero
prof de todas.
fazer cócegas no seu pé!
Thiago, 6º B
William, 6ªC
Gabrieli, 7ºC
Amiga, te amo muito sua linda!
Pra sempre a nossa amizade
né. xoxo
Gabriela, 7º C

Arthur da Maia, 7ªC
Você é um amigo e tanto, amo muito
você. Um abraço para você.
Vitor da Maia, 5º A

Gabriela, 7ºC
Te amo sua gatona. Da sua Best!
xoxo
Gabrieli, 7ºC

Amigos, 5º A e B
Vocês são ótimo amigos 5ºA e o Artur
está em outra turma, mas todos são
amigos dele ainda.
Lucas, 5º A

Profª Margarete(Geografia)
André, 4º
Mãe, te amo! Você é minha amiga, Você é companheiro, alegre, amigo, legal
adorada, jóia rara.
e muito divertido.

Você é o que faz
Houve uma época em que o valor
da pessoa era medido exclusivamente
pela condição familiar, material, religiosa ou social.
Mas, na sociedade pós moderna, o
homem é aquilo que faz e isto torna
ainda mais difícil a escolha da profissão pelos adolescentes.
Para ajudar nesta escolha, os estudantes do segundo e terceiro anos
contam com o serviço de orientação

vocacional, realizado pelo Psicólogo
Césaro Antônio Brandão.
As atividades realizadas nos
encontros quinzenais, ao longo de
quatro meses, proporcionam aos
adolescentes um conhecimento
mais profundo de si mesmo, uma
retomada da história pessoal e o
conhecimento de diferentes profissões, auxiliando-os na escolha
profissional.
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Integral tem aulas
de dança e inglês

Aulas de dança, música e inglês são curriculares no Integral

Os 35 alunos de 2º ao 5º ano do turno
integral estão frequentando aulas de dança e
de inglês como parte integrante do currículo
da turma.
As aulas acontecem uma vez por semana
e são também acompanhadas pela professora
Vera Lúcia da Maia, responsável pela turma
desde o final da manhã.
As aulas de dança são ministradas pela
professora Paula Cordovil e a turma está
preparando uma coreografia de dança urbana
para participar do Festival Escolar de Dança
de Joinville.
Os alunos do integral recebem acompanhamento pedagógico, orientação de tarefas,
participam de atividades artísticas e culturais

e se beneficiam de toda infraestrutura física e
organizacional do colégio durante todo o dia.
As atividades são diversificadas e abrangem aulas de inglês, informática, dança,
música, artes, leitura diária e brincadeiras,
um período para lazer e socialização com
os colegas.
“Os alunos frequentam as turmas regulares pela manhã e à tarde trabalhamos com um
projeto pedagógico especial. As crianças são
especialmente incentivadas a desenvolver o
hábito, o gosto e a responsabilidade pelas
tarefas escolares, promovendo a autonomia,
o respeito mútuo, a cooperação e a amizade”,
esclarece a professora Vera.

“Eu vou morrer e nunca
vou esquecer esse dia que
passei ao lado do meu neto”

Jornal do
Santos Anjos

A arte dos vitrais na
Catedral de Joinville
Um trabalho
em conjunto entre
as disciplinas de
ensino religioso,
com a professora
Luciara Baraúna
e, Artes, com a
professora Juliana Zick Cecato,
levou os alunos
dos primeiros anos
do ensino médio a
analisarem a arte
e a espiritualidade contida nos 20
vitrais da catedral.
Perceber as
diferenças entre Emily Giesel Raduenz e
uma construção Amábile Edith B. Kohn,
1ºB EM escolheram o vitral
comercial e um referente à penitência.
espaço construído
para o sagrado, detectando a motivação
religiosa nos espaços e vitrais da Catedral de
Joinville, que levou 45 anos para ficar pronta
conforme o projeto arquitetônico de 1959,
foi o objetivo do ensino religioso.
Em artes, os alunos recriaram os vitrais
escolhidos utilizando diferentes técnicas.
“A construção da catedral, na parte arquitetônica tem uma explicação. Os 20 vitrais
são divididos em três grupos. Os seis primeiros mostram os Atributos do Pai, do caos
da criação até a passagem pelos três reinos
(mineral, vegetal, animal). As sete imagens
seguintes representam os sacramentos da
Igreja Católica. Já os últimos sete mostram
o homem chegando até Deus pelo seu trabalho, profissão e oração no dom do Espírito
Santo”, explicou a professora Luciara.
Após estudarem estes e outros detalhes da
construção, os alunos escolheram um vitral
para e recriar. Além da criação artística sob
a orientação da professora Juliana, de Artes, deveriam descrever a ideia contida na
recriação, que deve ser a mesma do vitral
escolhido. Os trabalhos foram expostos no
hall do colégio no início de agosto.
“Muitas vezes a gente vai visitar igrejas
e mesquitas em outras cidades e não sabe o
que significa a nossa catedral que é uma das
atrações turísticas da cidade e é carregada

Ana Paula Dias, Giovanna Beraga e Luciana
Bernandes, do 1ºC EM recriaram o 20º Vitral

de significados. Por isso, os alunos deveriam olhar para a Joinville de hoje, destacar
aspectos da cidade, mas não podiam fugir
da ideia central do vitral escolhido, e criar
uma explicação para sua arte como fazem
os arquitetos em uma construção que retrata
uma época.
Mas o principal objetivo do trabalho em
religião é que conheçam o significado da Catedral, que está aqui do nosso lado”, finalizou
a professora Luciara.

Rap dos avós
Por Carlos Eduardo Sampaio, 8ªB

Resumiu um avô de um dos alunos das
8ªs séries A e B que participou do projeto
Avós. Desenvolvido pela professora de
português Kézia de Lima.
O projeto nasceu de uma conversa sobre
a importância dos amigos e de se valorizar
os membros da família como os melhores
amigos. Na mesma conversa, os avós surgiram como os principais representantes "de
uma doce amizade".
A professora leu a história, "O Baú
Secreto da Vovó", sobre uma neta, que estava morrendo de medo de trovoada e para
desviar a atenção questionava a avó sobre
os itens que estavam dentro do baú antigo:
uma caixa de música,uma palmatória e um
maiô de perninha (daqueles bem antigos).
Enquanto a avó contava a história de cada
objetivo, e o que representavam na sua
história de vida, o medo da neta ia sumindo.
A história levou à conclusão de que é preciso valorizar nossos avós e, principalmente, dedicar tempo para ouvir suas histórias.
Assim como é importante valorizarmos o
ato de ouvir.
Então, “convidamos os avós dos alunos.
É claro que nem todos compareceram, pois

tinham outros afazeres. Os netos prepararam
tudo com muito carinho. O aluno Carlos
Eduardo de Bem Sampaio, 8ªB criou o "Rap
dos avós" na sala de aula.
A aluna Bruna dos Passos cantou acompanhada por alguns alunos do ensino médio,
outros alunos recitaram poemas, elaboraram um vídeo em homenagem aos avós”,
registrou a professora. Os avós do 1ºA EM
estiveram na escola no dia 21 de maio.
A mãe do aluno Brayan Lyncon Andrade,
8ªB, que é decoradora, decorou o ambiente
e os alunos perguntaram sobre a infância,
brincadeiras, escolas etc, para avós. No
grande dia, 14 de maio, cada aluno trouxe
um quitute da preferência dos avós.
Os avós apresentaram-se, foram homenageados num cerimonial preparado pelos
próprios alunos sob a orientação da professora, perguntaram e ouviram as respostas e,
para finalizar, entregaram uma lembrança
aos avós e ofereceram um delicioso café.
“Esse momento foi muito especial, os
avós choravam de um lado, os netos de outro,
foi emocionante ouvir as histórias de vida e
aprender um pouco mais com os conselhos
preciosos”, completou a professora.

Então ae, eu vou falar dos Idosos
Temos vovôs velhos, e temos vovôs novos
vocês são especiais, e um beijo pro avô,
cada dia que passa só aumenta o meu amor,
os avôs são pessoas diferentes,
eles que cuidam de mim quando eu estou doente,
as minhas palavras de carinho,
é mesmo sincero,
o que eu sinto por vocês é puro amor eterno,
desde pequeno nós temos uma grande relação,
quero que vocês saibam que estão no meu
coração.
Eu acho que você não percebeu,
quando eu mais precisava foi você que me
acolheu,
eu te adoro, vovô amado,
eu quero te dizer que você está do meu lado,
além de tudo vocês são meus amigos,
vocês me apoiam, e estão junto comigo,
Meu vô, minha vó, por favor me dá a bênção,
meu sentimento por vocês é uma coisa muito
intensa,
meus avós me ensinaram a não desistir,
já me fizeram chorar e também fizeram rir,
vocês me ensinaram a ter o dom da inspiração,
vocês me ensinaram a ter liberdade de expressão,
eu tenho uma só vó, a outra já faleceu,
mas eu não perdi ela,ela está junto de Deus,
então pros avós eu mando essa prosa,
espero que tenha gostado da dedicatória,
isso não foi prova de amor,
foi explosão de sentimento,
o que eu sinto de verdade tá guardado aqui
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Bruxeti é a nova colega do Integral
Melhorar a qualidade de vida da nova
colega de turma, a Bruxeti é a principal
motivação do projeto A saúde da Bruxa conhecer para prevenir desenvolvido desde
o início do ano com os pequenos do Integral
IA, IIA e IIB, da professora Laila Tomazoni.
A Bruxeti chegou neste segundo semestre
com muitos problemas de saúde devido aos
maus hábitos alimentares e de vida. “A nova
colega é obesa porque só quer passear de
carro, nunca a pé. Ela também não gosta de
subir escadas e comia muita guloseima, salgadinho e refrigerante”, explica a professora.
A personagem veio diretamente das
historinhas infantis para o universo real das
crianças e está aprendendo com os coleguinhas a ter um modo mais saudável de vida.
“Com os pequenos desta idade não podemos
simplesmente dizer que não pode comer, mas
pensar em alternativas, então, começamos,
no início do ano a estudar o meio ambiente
e a consequências para a nossa saúde de
não cuidar do ambiente em que vivemos.
Partimos sempre do geral para o específico”,
acrescenta Laila.
Para iniciar os estudos, os alunos observaram o ambiente em que vivem, viram
imagens e filmes da natureza preservada
e da destruição e maus tratos provocados
pelo homem ao ambiente e aos animais. Em
seguida, conheceram as consequências desta
destruição sobre a saúde das pessoas.

Uma bruxa doente
Bruxeti, nome dado pelas crianças à
bruxa – a nova colega de turma, está aprendendo juntamente com os alunos. A “nova
colega” precisa recuperar a saúde, está
bastante debilitada devido aos maus hábitos
e toda a turma a ajudará a fazer reeducação
alimentar, colocar em dia a carteira de vacinação e a praticar alguma atividade física
regularmente.
Para alcançar os objetivos, a professora
conta com a ajuda e apoio dos pais que
devem participar nas atividades propostas,
mandando os materiais solicitados.
Logo na primeira semana, as turmas
conversaram sobre os problemas de saúde
que conheciam e aprofundaram um pouco
os conhecimentos sobre diabetes e colesterol, por exemplo. “Eles já entendem que se
comer muito açúcar, lanche rápido e não
tomar banho todos os dias, como fazia a
Bruxeti, ficarão doentes”.

Reeducação alimentar

Na segunda semana de agosto, as turmas
começaram a ajudar Bruxeti a mudar os
hábitos. Durante o almoço, a opção é pelo
alimento saudável e por comer verduras,
por exemplo.
No lanche, em vez de bolachas recheadas
e refrigerantes, sanduíches naturais, salga-

Integral 1 B vespertino ajudando a Bruxeti a subir as
escadas para chegar a Biblioteca sem precisar do elevador.

dinhos assados, sucos e chás.
Durante as aulas, todos fazem alguma atividade física. No dia 14 de agosto, jogaram
basquete, e no dia seguinte o bambolê. Ao
invés de ir para a sala de música (3º andar)
de elevador, subiram as escadas.
Enfim, a cada dia, a professora encontra
uma maneira diferente e divertida de fazer
a turma movimentar-se.
Entre as próximas atividades, a análise
das caixas de remédios levados para a sala.
A professora refletirá com os alunos o que
leva as pessoas a precisarem de remédios e
o que pode ser feito para não precisar usar
tantos remédios.
“Ao longo do ano, vamos lembrar também sobre a vacinação, a Bruxeti terá uma

carteirinha porque é muito importante para
o desenvolvimento dela. Os alunos saberão
também que não são só as pessoas com sobrepeso e obesas que devem fazer reeducação alimentar, as magrinhas e com carência
de vitaminas também”, acrescentou.

Chá, sopa de legumes e frutas no lanche.

A saúde é um direito de todos
O tema estudado desde o início do ano,
dentro do projeto Direitos e deveres para
saúde de todos, iniciado durante a Campanha
da Fraternidade pelas professoras Andreia
Chiminelli Lovato, Paula Duarte e Jakelini
Vieira, do Infantil 5 será desenvolvido ao
longo do ano letivo.
“Os alunos aprenderam sobre a importância das atividades do dia a dia, da alimentação e da higiene pessoal para a saúde”,
registrou a professora Andreia. A escovação
correta dos dentes com creme dental infantil
menos abrasivo do que o de adulto, a higienização da escova de dentes que é individual
e não deve ser compartilhada
e a importância de se lavar as
mãos sempre, inclusive antes
de usar o gel foram algumas
das aprendizagem.
Uma palestra da dentista
Ana Lucia Prado, mãe do Matheus, do1ºC-EM, que falou
também do uso do fio dental e mostrou aos pequenos
como escovar corretamente
os dentes, além de presentear
cada um com um chaveiro
com dente para lembrem de
Registro de Ana Júlia Zabel-INF 5 C
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escovar os dentes após cada refeição, complementou ainda mais a aprendizagem dos
alunos do vespertino.
O casal de dentistas Willian Cremasco
e Erika, pais da Letícia, do Infantil 5, fez
a palestra para os alunos do matutino. Os
odontólogos enfatizaram ainda que os doces
devem ser evitados para diminuir a incidência de cárie e que frutas ajudam a manter a
saúde bucal.

Momento da fruta

Cada turma tem uma tabela, passada aos
pais no início do ano, determinando o dia em
que a criança deve trazer uma fruta para ser

partilhada em sala de aula.
“Assim trabalhamos
também a questão do compromisso da criança com o
grupo. As mães já informaram que crianças que não
comiam frutas já começaram a comer também em
casa. Enquanto estão comendo a fruta trabalhamos
também o mastigar bem
a comida, comer devagar,
sentir o sabor do alimento e sempre escolher
alimentos saudáveis para o lanche”, explica
a professora Andreia.
Filmes, desenhos, pirâmide alimentar e
pesquisas, rodas de conversa, receitas feitas
coletivamente são alguns das atividades
que contribuem para a aprendizagem dos
pequenos. Durante a partilha das frutas são
trabalhados também outros aspectos como
cor, tipo de frutas, benefícios para a saúde,
sabores e preferência.
Os alunos seguem a tabela repassada
aos pais no início do ano para trazer a fruta
para a escola.
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Saúde & Qualidade de Vida

A Hepatite é altamente contagiante
Praticamente 100% dos adultos jovens já se contaminaram com hepatite viral. Trata-se de uma doença altamente
contagiante. O contágio se dá por secreções (saliva, sangue,
esperma, secreção vaginal e nasal). Ou seja, não há necessidade
de contato direto para o contágio.
“Não é preciso nem beijar, as minúsculas gotículas que
saem da boca enquanto falamos estão carregadas de vírus. Mas
nem sempre o vírus entra e leva a doença. Às vezes, mesmo sem
sintoma algum, passa e já deixa a imunidade”, esclarece a médica
hepatologista e gastroenterologista Cleusa Regina de Moraes.

O vírus é resistente à fervura
Os forninhos existentes em alguns
salões de beleza não eliminam o vírus.
Para eliminá-lo de uma agulha ou alicate
de cutícula, por exemplo, é preciso uma
autoclave (temperatura superior a 300
graus) ou esterilizar os instrumentos com
degermantes específicos como o glutaraldeído ou substâncias afins. Por esta razão,
o melhor é ter o próprio alicate de cutícula.
“A prevenção é o pulo do gato quando se fala em hepatite. Embora hoje já
tenhamos terapêutica para tratar bem o
paciente crônico, não há cura e a doença é
insidiosa, pode levar de 15 a 20 anos para
se manifestar já na fase crônica evoluindo
para a cirrose ou câncer de fígado”, alerta
a médica.
Vale ressaltar que a maioria dos pacientes com hepatite crônica não sabe que são
portadores. Às vezes, sente um pouco de
fraqueza, mas a grande maioria não sabe
pois não tem qualquer sintoma.

Hepatites Virais

Há cerca de 20 anos, todas as crianças
nascidas em Joinville são vacinadas contra
a Hepatite B. Depois, a família leva aos
postos e dá a segunda e a terceira doses,
que fazem parte do calendário de vacinação
das crianças.
“O problema é que se pensava que
vacinando os bebês, a imunidade seria
permanente, mas agora já se sabe que isso
não acontece.
Os adolescentes por volta dos 13 anos
ficam descobertos. Então, os pais deveriam
se alertar para isso e fazer um exame sorológico ( ANTI-HBs) para ver se o filho está
imune ou não.
Aliás, todos, a partir desta idade, devem
fazer o exame para verificar se continua
imunizado e, mesmo que estiver, tomar pelo
menos uma dose da vacina, que é gratuita

nos postos de saúde de Joinville”, alerta a
médica.
“No Brasil, está havendo um descuido
com os adolescentes. Esta é a fase com
maior propensão ao contágio por causa do
início da atividade sexual e a proximidade
com as drogas e o álcool. Quando falo de
drogas não é só a seringa compartilhada,
mas o canudinho de aspiração de cocaína
também transmite.
Uma pessoa que esteja com hepatite
aguda tem carga viral alta e não precisa nem
beijar, os fômites (gotículas de saliva) já
contaminam. Essas gotículas contêm vírus”,
ressalta Dra. Cleusa.
“Mas há outros agentes causadores de
hepatite. A ingesta de álcool é um grande
problema e os adolescentes estão bebendo
demais”, adverte.

Contágio por álcool

Tipo B e C preocupam
Classificadas em seis tipos: A, B,C, D,
E, F e G as hepatites virais A, B e C são as
que geram maior preocupação em Joinville.
É preciso ressaltar , entretanto, que vários
agentes infecciosos podem levar à hepatite,
que é uma inflamação no fígado. O álcool,
as drogas e alguns medicamentos são outros
agentes importantes.
A mais frequente das hepatites virais é
a do tipo A, que acomete bebês e pessoas
que têm contato com fezes contaminadas
ou viva em condições precárias de higiene.
Apesar de altamente contagiante, raramente
causa complicação, mas pode levar à falência hepática.
Já as dos tipos B e C, em virtude da frequência e consequências que podem causar
no ser humano são muito preocupantes.
Embora entre 90 a 95% dos contaminados
pelo vírus do tipo B, tenham cura espontânea, de 5 a 10% destes pacientes podem se

Adolescentes
Adolescentes estão
estão mais
mais expostos
expostos

tornar portadores assintomáticos.
Do contágio pelo vírus do tipo
C, apenas 20% se curam espontaneamente. Ou seja, 80% poderá
evoluir para a hepatite crônica,
chegando à cirrose ou câncer de fígado, as fases terminais da doença
hepática. Não há tratamento para
a forma aguda da doença.

Fontes:
Imagen - http://seimi.
com.br/casos-dehepatite-b-disparamo-dia-online/

A ingestão de mais do que 200 gramas
de álcool por semana também pode
levar à hepatite. Alguns remédios, como
antibióticos – eritromicina usada para tratar
a pneumonia e doenças da pele. Antimicóticos e outras drogas podem levar à
hepatite.
“Mas o álcool é muito importante porque pode levar à cirrose e ao câncer de
fígado. Até mesmo o beber socialmente
é discutível. Porque a ingestão acima de
200 gramas de álcool por semana ou (seis
cervejas, que tem 4% de álcool, já pode
lesar o fígado”, lembra a médica.
Para calcular a quantidade de álcool em
cada bebida, basta dividir o percentual de
álcool pela dose da mesma. Por exemplo,
uma garrafa de vinho de mesa de 750 ml
e 13,5% de álcool, tem 101,50 gramas de
álcool.
As principais formas de contágio das
hepatites virais são pelo ar, pelo compartilhamento de agulhas, seringas, canudinhos
para aspirar cocaína, escovas de dente,
aparelhos de barbear, instrumentos de dentistas, médicos e manicures, sexo inseguro

e contatos diretos com sangue contaminado.
No entanto, as pessoas que receberam
transfusão de sangue antes de 1992, quem
fez cirurgia de grande porte, usou drogas
no passado ou tomou injeções endovenosas, como o Glucoenergam, uma vitamina
bastante usada por esportistas e atletas, deve
fazer um exame sorológico.
“Temos registro de times inteiros de futebol que foram contaminados pela hepatite B.
Naquela época, as seringas e agulhas eram
somente fervidas e os times injetavam essas
vitaminas para melhorar o desempenho de
seus atletas”, registra a hepatologista.

Outros tipos

A hepatite D (Delta), embora seja considerada grave, só tem registro na região
amazônica. Do mesmo modo a hepatite E é
importante, mas quando acomete gestantes,
mas também é rara.
Não existe exame sorológico para este
tipo em Joinville, então as suspeitas são
registradas apenas para fins de pesquisa.
Já as Hepatites F e G “são discutíveis”, do
ponto de vista da médica Cleuza.
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Recanto Nazaré

Laboratório vivo para
estudos ambientais
As belezas naturais, o relevo, o
silêncio, os animais, as frutas e a
proximidade com a Mata Atlântica
preservada são os atrativos permanentes do Recanto Nazaré para as
atividades de estudo do Projeto
Eco-pedagógico.
Seguindo um cronograma, os
professores programaram as aulas
de campo. Nos meses de maio e
junho, estudantes e professores dos
2ºs, 3ºs, 4ºs e 5ºs anos tiveram aulas
no laboratório natural do CSA.
Uma caminhada ecológica, com
paradas estratégicas para observar
plantas, o relevo e os animais,
para ouvir o canto dos pássaros, e
o silêncio harmonioso da natureza
e para a fotografia.
As sensações e emoções foram
registradas em desenhos e textos.
As aulas de campo foram agendadas para a semana próxima ao Dia
Mundial do Meio Ambiente. Em
sala de aula e no trajeto, alunos
Não destrua a natureza
A natureza é bela
O meio ambiente é Todo para a
gente
tUdo que nós fazemos de errado
A natureza Responde
Em troco
Então não destrua a natureZa
A natureza é nossa vida!
(Bruna Soares Pereira, 4ºA)

Victória H. - 3ãoB
Luis Felipe, 5º
Pais
Minha Família do CSA
Vocês são muito legais comigo, Adoro todos vocês! Obrigada pelo
amo vocês!
apoio que vocês me dão. Espero que
Marcos Antônio, 6º A
vocês sejam muito felizes!!!
Kiara K. Estevão, 6º C
Nahuana, Carol, Amanda, 6º A
Meu grupo eternamente. Amo muito Alexandre, Alessandro, Flávia, Luana,
vocês. Amigas do coração.
Arly, Rebeca, Paola, Alyssa Fernanda,
Ester, 6º A
Tassiana - 3ãoA
Obrigada por terem feito esse ano
Júlia D., 6º B
ser o mais especial!
My Bff. Te adoro. Desculpa qualquer Amo vocês!
coisa.
Bruna Hoepers - 3ãoA
Lara, 6º B
Isabella, 5º C
Você é minha melhor amiga. É
engraçada, legal divertida e bonita.
Te amo muito e tomara que sejamos
amigas para sempre. Bjos da sua
amiga empreguete.
Giovanna Mizael, 5º C

Retrato do Recanto Nazaré de Thiago

e professoras dos terceiros anos,
conversaram e estudaram sobre a
degradação ambiental provocada
pelo homem. E, ao contemplar a

Freitas Tissei, 3º D

natureza preservada do Recanto
Nazaré aprenderam a importância da consciência ecológica e da
preservação do ambiente.

O solo é o berço da vida
A qualidade de vida está diretamente relacionada a qualidade
do alimento de cada pessoa. Mas
qual a relação entre a escolha do
alimento adequado e o meio ambiente? O que fazer com as sobras
destes alimentos?
Este foi o estudo que levou os
segundos anos ao Recanto Nazaré.
Lá, conheceram um pouco mais
sobre os alimentos de origem

animal e vegetal, o solo e sua
preparação para o plantio e sobre
compostagem, um processo de
transformação de sobras de alimentos em adubo orgânico.
Durante os estudos, os alunos
elaboraram cardápios variados
contendo os alimentos saudáveis
que devem ser consumidos diariamente.
O projeto culminou com a
conclusão de que a conservação
do solo depende exclusivamente
das ações humanas e que é nele
que se desenvolve a vida terrestre.

Relevo

O Recanto Nazaré aos olhos e desenho de Luísa Cristina, 4ªA

Com o objetivo principal de
estudar o relevo de Santa Catarina,
que inclui a Mata Atlântica e as
diferenças entre o espaço urbano
e o rural, os 4ºs anos estudaram,
durante a viagem e no Recanto
Nazaré, as diferenças entre os dois
ambientes.
As impressões e conclusões
foram registradas em desenhos.
A viagem motivou também os
estudos sobre o meio ambiente. A
natureza exuberante do lugar inspirou poemas e ilustrações.

Nati, Maju, Lara, Ana, Duda, Balzer,
Digo, Luis, 6ºD
Obrigado por fazer parte da minha
vida. Amo vocês!
Nycolle Bet, 6ºD

Jenifer Bertelli, 6ºD
Você é a minha melhor amiga. É
Gabriela, 5º C
especial e alegre e sempre me
Gosto muito de você. É minha melhor anima. Te amo.
amiga. Te adoro!!
Fernanda A., 6ºD
Maria Júlia, 5º C
Victória, 5º A
Bianca, 3º D
Você é praticamente minha irmã,
Mesmo sendo minha prima te amo quando preciso você me ajuda. Vou
muito. Você é o meu anjo da guar- fazer o mesmo por você. Bjs.
da. Bjos!
Camila, 5º A
Gabrielli, 3º C
Você é muito legal e amiga. Sempre
esteve quando precisei!! Te adoro.
Profª Elisangela, 3º C
Amanda U., 5º A
Eu te amo muito. Você é muito
querida e sua filha é muito fofa e Familia e amigos
linda igual você.
Gosto muito de vocês, vocês são D+!
Larissa, 3º C
Obrigado por tudo!!
Te amo, adoro estudar com você, Iago Olegario, 5º A
adoro seu ensino. Beijos.
João Paulo, 3º C
Ana, Maju, Ny, Luis, Digo, 6ºD
Amo vocês meus bests!
6º C
I Love you.
Vocês moram no meu coração.
Eduarda, 6ºD
Profª Gisele
Maria Luiza, S. 6º C
Profª Edilaine
Minha amiga, você é demais! Nunca
Quero lhe dar um grande beijo de tive uma amiga tão companheira!
despedida. Parabéns pelo bebê, Espero que sejamos sempre amigas.
você merece!
Te adoro.
Heloisa C. de oliveira, 6ºC
Maria Eduarda F. Dias, 6º C
Profª Ana Elisa
Sinto muita saudade de você. Vem
nos visitar que ficaremos muito
felizes.
Kemilly, 3º A

Beatriz, 3º B
Te adoro. Você é a melhor amiga
do mundo.
Luiza, 3º B

Eduardo, 5º A
Artur, 5º B
Oi, quando puder vai lá em casa.
Estou com muita saudade sua e Claudio, 5º B
desejo para você boa felicidade.
Gustavo, 5º A
Bruno, 3º
Você quer ir para o meu treino de
5º A
judô? E na competição lá no Garten?
Vocês são muito legais, divertidos, Rafael 3º
alto astral, enfim, muito SHOW!
Obrigado por vocês serem vocês. Bjs! Ana Luiza, 3º B
Luís Gustavo, 5º A
Você é muito legal, inteligente e é a
melhor amiga que eu já tive.
Helo, Sara, Fefe, 6º C
Eduarda, 3º B
Amo demais vocês, muito mesmo.
Vocês tem um lugar bem importante David (Formiga), 3º B
no meu coração.
Eu sei que você é novo aqui, mas eu
Gabriela Leite, 6º C
queria fortalecer nossa amizade.
Bruno, 3º B
Milena, Luara e Laura 8º C
Adoro muito vocês. Obrigada por Giuliana, 7º A
todos os nossos momentos juntas! Te amo muito amiga, você é uma
Júlia Lemke, 8º C
hilaridade em pessoa!!!
Heloísa, 7º A
Maria Eduarda e Maria Luisa, Gabriela, Fernanda, Sara, 6ºC
Ariana Rodrigues, 7º B
Vocês são minhas grandes amigas, “Filha”, te adoro muito, com você
gosto muito de vocês. Minhas Bff’s. passei as partes mais legais da
Heloisa F. Salvador, 6º C
vida, o lado obscuro e o alemão da
cidade né!! Kkk
Turma do Terceirão B
Natielli Ribeiro, 7º B
Vamos aproveitar ao máximo todos
momentos deste fim de caminhada Minha mãe
do ano letivo.
Te amo muito, nunca vou te esqueRebeca Vieira - 3ãoB
cer, você é muito importante em
ão
Sabrina, Gabi e Bez - 3 B
minha vida.
Não sei o que dizer. Amo vocês!

Francisca, 6ºD
Vitor
Obrigada por me aturar, por me
ajudar a fazer os trabalhos, e por
tudo que fez por mim. Obrigada
amigo querido, beijos!
Julia Corêa, 7º B
8º série
To feliz por ter voltado, amo muito
todos!
Nathaly, 7º B
Thayna, 7º C
Parabéns minha fofa! Felicidades,
quero bolo!
Julia, 7º C
Isabelle, 7º C
Te amo, você é a minha BFF. Te amo,
Beijoss!!
Thayna
Thuago D., 7º D
Absolute, female cone, perde x| u.u
Gustavo K., 7º D
2º A
Vou sentir muita falta de vocês,
apesar de tudo não trocaria vocês
por nada.
Obrigada por tudo.
Paula B. 2º A
Maria Eduarda – 2ºB
Você é uma ótima amiga e eu quero
muito a sua amizade.
Manuela – 2º A
Filipe Bob, 7º D
Obrigado pelos presentes de cash
que me deu. Abraço de cone para
outro cone.
Leonardo, 7º D
Felipe S, 7º D
Você é um amigo que eu tenho
há muito tempo, valeu por ajudar
em tudo.
Thiago D., 7º D
Amanda, Letícia L., Bruna e Ana
Paula,8ºB
Meninas, amo vocês. Obrigada por
estarem comigo!
Letícia dos Santos, 8ºB
Letícia L., Ana Paula, Bruna e Letícia
Santos, 8ºB
Melhor ano da minha vida junto
com vocês!
Amanda Alves, 8º B
Vinícius Ramos, 8º B
Você que é um índio, loiro!!
Giuliana, 7º A
Pai e Mãe
Pai, mãe eu os amo muito, muito e
muito. Quero agradecer por tudo o
que vocês fizeram por mim.
Miguel B. R., 6º C
Yasmim, 6º D
Você é uma amiga muito especial
para mim,
BFF: Maria Luiza Godoi, 6º C
Amanda, Letícia, Ana Paula e Bruna
Amo muito vocês minas!! Beijinhos!!
Letícia Luiza, 8ºB
Fernanda, 8º C
Miga, te adoro por demais, nunca
deixe coisas bestas nos afastar, pois
não é fácil viver sem você.
Maísa Lorena, 8º C
Família (Patricia e Diego)
Obrigado por me colocarem nessa
escola. Estou muito feliz pois conheci
novos amigos e estou apendendo
muito com a professora Alessandra.
Lyam de Lucca Greff, 4º B

Texto enlatado para incentivar a leitura
A cada quinze dias, os alunos do
4º Ano levam para casa um novo
texto surpresa. Acondicionados
em uma lata de leite, os textos
são acompanhados de orientações
sobre as atividades a serem desenvolvidas com ou relacionadas
ao texto que pode ser uma receita,
uma história, curiosidades, histórias em quadrinhos, poesia...
Implantado no final do primeiro
semestre pelas professoras Alessandra Pereira Ziemer, Adenise

Costa Reis e Luciane Manske o
projeto Texto enlatado seguirá até
o final do ano. As latas de leite em
pó trazidas pelos alunos ganharam
um rótulo especial contendo dicas
para uma boa leitura.
O incentivo à leitura é o objetivo principal do projeto que tem
na escolha de textos diversificados
a grande arma para despertar o
interesse dos estudantes.
Quinzenalmente as professoras
de português colocam os textos nas

latas que poderão
ser abertas somente
em casa. Também a
cada duas semanas
são realizadas mesas redondas para
discutir os textos
lidos e outros de interesse dos alunos.
O objetivo não é
apontar quem leu ou
não, mas incentivar
novas leituras.

Na aula inaugural na biblioteca, os alunos levaram
a lata contendo receitas de bolo e paçoca produtos
típicos da Festa Junina que estava próxima
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Talento especial
O piano é considerado um dos
instrumentos mais completos,
melodiosos e, por esta razão, mais
difíceis de se tocar. O preço e a
dificuldade de transporte de um
piano reduzem ainda mais o número de adeptos do instrumento.
Heloisa Estevam do Nascimento, do 2ºA aprendeu a gostar de
piano com a avó materna. A mãe
chegou a estudar piano, mas não
conseguiu se formar. Desde os 9
anos de idade estuda piano. Ela
não pretende ser uma profissional
da música. Toco por hobby, para
minha família e na escola”.
A estudante tem duas aulas de
piano por semana, nos demais
dias, treina em casa e estuda,
também, teoria musical e violão.
Serão ainda quatro anos até sua
formatura em piano.
“Agora comecei também a estudar violão, que é bem diferente.
O violão posso levar pra qualquer

Fernando Aurélio Francisco,
3ãoA toca piano, trombone, teclado, órgão de tubos e participa do
Coral da Univille. Já participou da
banda dos bombeiros voluntários
de Joinville como trombonista.
Na orquestra Prelúdio seu
instrumento era o piano e na Paróquia Cristo Bom Pastor toca o
órgão de tubos.
O piano entrou em sua vida há
10 anos, quando tinha sete anos
de idade. Ainda na escola municipal em que estudava, começou
as aulas de teclado. Em seguida,
estudou piano na Casa da Cultura.
Na banda dos bombeiros,
aprendeu trombone e toca órgão
na igreja. O canto foi a última
das habilidades musicais a ser
desenvolvida.
“Todos os dias treino piano,
mas não faço mais aulas, parei

Jornal do
Santos Anjos

Eloisa realiza um sonho de
família ao piano.

Aprovados para
a universidade
“...as questões são parecidas.”
Disparou Raphaela Ferrari Dias,
2ºA, monitora de um grupo de
estudos, que passou no vestibular
para farmácia da Univille, apesar
de ainda estar no segundo ano.
“Achei que o CSA prepara
muito bem para o vestibular e o
simulado é muito parecido com o
vestibular”, garante.
Estudando no Colégio desde
a primeira série, a aluna prestará
vestibular para medicina no final
de 2013. Com apenas 15 anos de

lugar. Tocar em uma roda de amigos, numa festa. É totalmente dife-

rente do piano, mais social e bem
mais fácil de carregar”, brinca.

Raphaela ainda está no 2º Ano EM

Fernando foi destaque no Show
de talentos de 2011

este ano porque não consegui conciliar os estudos para o vestibular
com as aulas de piano. Este ano estou somente no coral, toco o órgão
na igreja e toco piano em eventos,
na escola e para a família”, registra.
Apesar de todo o envolvimento

e a habilidade, Fernando não pretende fazer faculdade de música,
porque considera “um ramo muito
complicado para se entrar. É muito
trabalho e pouco campo de atuação, especialmente para o piano”,
acrescenta.

idade, está confiante e pretende
estudar na UFPR ou na UFSC. Fiz
o vestibular de farmácia porque é
o curso da área que quero estudar
e como aluna normal para ter o
relatório de desempenho e ver a
minha colocação.
Desde o início do ano, com a colega Mariana de Oliveira, Raphaela
estuda e prepara as atividades e
explicações que dará aos colegas
em química. O grupo de estudos
se reúne todas as 5ª s feiras, às
13h30min no colégio e a estudante
garante que aprende muito mais

Alexandre está confiante por causa
das notas do vestibular e ENEM

quando está ensinando.
Já o estudante do 3ãoB, Alexandre de Oliveira foi o segundo
colocado no curso de Engenharia
Mecânica, com a nota 72,2; do
vestibular de inverno da UDESC.
O estudante também fez vestibular
para testes os conhecimentos.
Ele já fez outros vestibulares e
o ENEM 2011. Sua nota, apesar de
estar ainda no 2º Ano , foi próxima
a sete, o que o coloca bem acima
da média nacional. Alexandre
pretende prestar vestibular para
Engenharia Mecânica da UDESC
e com a nota do ENEM, tentará
vaga na UFPR, já que os dois
vestibulares estão previstos para a
mesma data.
“Estou bem preparado porque
fazemos bastantes exercícios,
tento fazer a maioria dos desafios
que são propostos e as questões
são parecidas com as das provas
que fiz. Assim fica mais fácil de
interpretar e fazer o que está sendo
pedido. Os simulados também são
muito parecidos com as provas de
vestibular”, garantiu.

Isabel, 4º C

Uma cidade filosófica

Maísa, 8º C
Te adoro! Obrigada por tudo e não
se preocupe, a “viagem” vai ser bem
divertida. Desculpa por não estar lá.
Fernanda, 8º C
Kiara, Isabela, Anna, 6º C
Vocês são minhas melhores amigas,
todas são da minha família: tia
avó e mãe.
Luara Baptista, 6º C

Os alunos das sextas séries construíram maquetes e
descreveram suas cidades filosoficamente pensadas para
serem o lugar ideal de vida.
A professora Daiane, após orientar os estudos sobre
as filosofias que norteiam a criação e as relações sociais
nas comunidades, propôs a criação de cidades filosóficas.
Em equipes de cinco, os alunos deveriam fazer a maquete de sua cidade e descrever a filosofia de vida, construir as regras de convivências, estabelecer os direitos e
deveres dos cidadãos e apresentar suas cidades aos colegas.

Laís Prazeres – 2ºA
Você é legal, amiga e linda.
Quero ir na sua casa!
Mariana Krüger
Caio, 3º C
CSA é mto bom!
Erick, 3º C
Minhas Professoras
Adoro vocês, pois são as melhores
professoras do mundo.
Bruna, 5º C

Amados alunos, 3º C
É com muita alegria que vou para o
colégio todos os dias, porque sei que Pais
Amo muito vocês. Obrigado por
vou encontrar vocês. Bjinhos!
tudo que vocês já fizeram e me
Professora Elisangela, 3º C
deram. Beijos.
José, 5º C
Ana Cristina, 4º C
Eu te amo! Você é uma ótima amiga!
Nunca vou achar alguém tão legal Beatriz, 4º Ano
Você é tão linda e cheirosa.
como você.
A cidade filosófica ganhou história, leis,
direitos e deveres de convivência.

Classificados
Quero comprar um skate
long usado para passeio, não
muito caro.

Vitor B. Clemes, 6º B

Luisa, 4º Ano
Maria Eduarda B., 3º C
Você é minha melhor amiga e sempre
vai ser. Beijos da sua melhor amiga.
Luara Martinelle, 3º C
César Eduardo, 4º B
Esta escola é mais que uma escola, é
o CSA. Obrigado por ser meu amigo.
José Armando, 4º B
Amanda, 4º B
Você é a minha amiga Amanda é a
melhor amiga do mundo!
Mel Laís, 4º B
Amigos, 8º C
Metade do ano já foi, pessoas já saíram daqui, mas obrigado por mesmo
assim estarmos juntos.
Vinícius K., 8º C
Vitor – 2º A
Você é um bom menino, é bonzinho,
não briga e para as brigas.

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

Jornal do
Santos Anjos
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Biblioteca escolar

A leitura é o pão que alimenta nossa cultura
O Santos Anjos tem um programa
institucional de incentivo à leitura que
envolve atividades diferecniadas e adequadas à faixa etária de cada aluno.
O programa inclui visitas à biblioteca,
onde os alunos alfabetizados podem
escolher os livros que querem ler e os
menores, além de ouvir histórias lidas ou
contadas pelas professoras, manuseiam
livros.
A estrutura da biblioteca coordenada
por Eliete P. Scremin, conta com cerca

de 20 mil títulos, inclui os pais como
leitores aptos a emprestar livros.
Recentemente ampliada com espaço
para os pequenos, o acervo é constantemente atualizado com a aquisição de
novos títulos e lançamentos.
A biblioteca emprestou, de fevereiro a
julho, 12616 livros. O livro “Diário de
um Banana 3” é o recordista de empréstimos. Foram 165 retiradas e uma lista
de espera de semanas para conseguir
levar o livro para casa.

Leitores em destaque
“A mente que se abre jamais
voltará ao seu tamanho original”,
a frase de Albert Einstein fixada
na porta da biblioteca é um retrato
da filosofia do programa de incentivo à leitura do CSA.
Por esta razão, entendendo que
é dispensável descrever o livro
como fonte do saber, de lazer e de
desenvolvimento da imaginação.
É sempre bom frisar que o livro é

o principal alimento para a construção e irradiação da cultura de
uma sociedade que se quer culta e
equilibrada.
O CSA tem a biblioteca como
o espaço privilegiado e aconchegante para os amantes da leitura.
Nesta edição, são destacadas
algumas das leitoras mais assíduas
da biblioteca, que também fazem
indicações de livros. Dentre os alu-

nos, o destaque é Eduarda Maria
Martins, do 3ºD.
A mãe Kátia Suray Leonel
que redescobriu o prazer de ler
enquanto aguardava os filhos na
biblioteca da escola, é o destaque
entre os pais leitores.
A professora do Integral, Laila Tomazoni, leitora apaixonada
indica dois livros, um para adultos
e outro para os pequenos.

Livros engraçados e com moral
Desde 2010, quando frequentava o primeiro ano, a estudante
Eduarda leu 170 livros da biblioteca da escola.
A mãe Eliana é sua grande incentivadora. "Nas férias de julho,
minha mãe pegou 10 livros na 3ª
feira e na 6ª eu já tinha lido os dez.
Então, ela pegou mais 15 livros e
eu li todos até o início das aulas”,
conta naturalmente.
A estudante prefere livros com
histórias engraçadas e com moral.
No primeiro ano, a leitura de um
livro que tinha o nome de seu pai,
Marcos, foi uma grande motivação.
Desde aquele livro, a menina lê
cada vez mais.
Enquanto dava entrevista, Eduarda revelou que a irmã Mariana,
do 1ºD, também gosta de ler e que
ela, está tentando pegar o livro
que a fez apaixonar-se pela leitura
para a irmã.
Dentre os livros que já leu, in-

INDICAÇÃO

Livro: O tesouro das virtudes
para crianças
Organizadora: Ana Maria Machado
Neste livro há poesias, músicas, contos, lendas, orações
e fábulas. Nele encontramos
textos selecionados que falam de
fé, solidariedade e compaixão,
tolerância, amizade, fidelidade e
lealdade, humildade e modéstia,
iniciativa, disciplina, responsabilidade, cautela, modelação e
coragem.

dica O Tesouro das Virtudes para
Crianças, que reúne histórias e
poesias. A história O urso e os Viajantes é a sua preferida, “porque
tem uma moral bem interessante.

A história dos dois amigos,
quando um abandonou o outro na
hora do perigo mostra que é nas
horas difíceis que conhecemos a
sinceridade dos amigos”, conta.

Redescobri a leitura
“Eu gostava de ler quando
estava na escola, mas com o
casamento e os filhos parei.
Enquanto esperava meus filhos
na biblioteca lia. E depois que
descobri que podia pegar livros
na biblioteca da escola, voltei a
ler e não parei mais”, registrou
Kátia Suray Leonel.
A mãe de Samira Haidar,
2ºC, e do Cristiano, da 6ªC,
atribui ao livro Prisioneira em
Teerã, emprestado no dia 22 de
maio deste ano, a redescoberta
da paixão pela leitura. Depois
deste, Kátia já leu outros seis
livros.

INDICAÇÃO
Livro: Prisioneira em
Teerã
Autora: Marina Nemat
A história do livro é
tão absurda que parece
ficção, e daquelas bem
criativas. A autora tinha
apenas 16 anos quando
foi presa, torturada e condenada à
morte, sem direito à defesa. Porém,
quem diria, um dos carcereiros se
apaixonou por ela e salvou-a do fuzilamento, momentos antes de Marina
ser assassinada. Ela sobreviveu, mas

Kátia Suray, com os filhos Samira,
2ºC e Cristiano Haidar, 6ªC

os horrores vividos naqueles dois
anos nunca serão esquecidos.
E, depois, Marina ainda teve
que passar por mais tristezas
e decepções. Mas isso você só
vai entender quando ler o livro.

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

Livro: O Garoto do convés
Autor:John Boyne
Conta a história de um órfão
que, após uma série de contratempos, vai parar numa embarcação
com a função de criado do capitão. Logo o jovem descobre que
a vida marítima não é exatamente
como ele imaginava, então passa
a "bolar" um plano para fugir do
navio, apesar de ter uma relação
bastante leal ao capitão do navio.
O autor é o mesmo do Pijama
Listrado, o qual também já li e é
muito bom.
Indicação de Kátia Suray
Livro: Desperte o milionário
que há em você
Autor: Carlos Wizard Martins
O autor é daqueles que souberam transformar seus sonhos em
realidade. Sonhar é necessário,
mas infelizmente a maioria das
pessoas não possui nenhum tipo
de entusiasmo, aspiração ou ambição. Deixam-se contaminar por
comentários negativos e críticas
dos matadores de sonhos. Pessoas
incapazes de lutar por seus ideais
desistem e tentam convencer os
outros que será impossível. Com
suas dificuldades, reconheceu
o valor das oportunidades que
determinaram uma nova maneira
de pensar, acreditar e agir. Um
excelente livro.
Indicação da professora Berenice Fernandez
Livro: Banho sem chuva
Autora: Ana Maria Machado
Mico Maneco vai sair com a
namorada, a Mona Maluca, mas
como ele pode tomar banho e ficar
cheiroso para dançar forró, se não
está chovendo?
Indicação da professora Laila
Tomazoni

Professora Laila Tomazoni

Livro: O Presidente Negro
Autor: Monteiro Lobato
Excelente para a leitura, em
razão de fixar o leitor no contexto
e atrair ideias sobre o futuro (o
atual estado político dos Estados
Unidos da América). A história
coincide temporalmente com a
primeira fase do modernismo.
Nela, o narrador Ayrton é o personagem principal e é representado
por um trabalhador comum e infeliz. Quando sofre um acidente,
conhece o professor Benson, um
inventor do porviroscópio usado
para ver fatos do futuro, Ayrton se
torna confidente do velho homem.
Benson morre, porém destrói a invenção, com medo que a mesma
caísse em mãos erradas. Ayrton e
a filha do professor, miss Jane, se
apaixonam. Juntos, escrevem um
livro contando a história da eleição do 88º presidente americano.
Monteiro Lobato aborda muitos
temas corriqueiros, de um forma
divertida e curiosa
Indicação: Raphaela Ferrari
Dias, 2ºAnoA EM
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Gabriel – 2º A
Karin, 4º C
Mãe, obrigado por tudo que você
fez por mim na minha vida.
Jonas, 4º C
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Carlos de Bem, 8º B
Você canta muito, seus raps são
tap.
Calos Sampaio, 8º B

Luanna Godim, 8º C
Gabriela, 4º B
Senti sua falta nas férias, te Você é uma amiga extraordinária
amo mana!
e show. Espero estudar com você
Sofia, 8º C
eternamente.
João Pedro, 4º B
Carolina, 2º D
Você é muito especial, te adoro. Carlos B, Gabriel E, Matheus e
Você é linda, querida e carinhosa. Pedro P, 8ºB
Júlia, 2º D
Miná obrigado a todos por m
acolherem quando eu precisei e
Profº Geraldo
por estarem domeu lado até hoje.
Gosto da sua aula, é muito legal e João Pedro, 8º B
suas brincadeira também.
Leonardo, 2º D
Ana Julia, 6º A
Adorei ir segunda e quarta com
Mãe
você na acrobacia. Sabe por que?
Você é tudo para mim. Nunca se Porque te amo demais! E você é
esqueça dos nossos momentos uma grande amiga. Bjs.
felizes. Você estarás empre em Maria Julia, 6º A
meu coração.
Ana Cristina, 4º C
Dona Adelina
Que Deus a proteja e que a senhoLeonardo, 2º D
ra tenha boa saúde.
Quer ir à minha casa jogar play? Fernanda, 3º A
João, 2º D
Professores
Família e Amigos, 2º D
Gosto de vocês, pois nos ajudam a
Eu adoro minha família e vou aprender sempre mais. Quero um
mostrar isto a todos Letícia, Júlia, abraço de cada um.
Carolina, Vitali e Gê, Julia do 6º, Ana Clara, 3º A
vocês são os melhores amigos. Bjs.
Helena, 2º D
Isabel, 4º Ano
Você é minha melhor amiga. Te
Emanuele e Beatriz, 5º B
adoro, beijos!
Vocês são ótimas amigas, compa- Natalia E. , 4º Ano
nheiras, caprichosas e muito mais,
são demais.
Maria, 4º C
Ana Carolina, 5º B
Você é minha melhor amiga,
te adoro. Nunca vou esquecer
5º A
você! Bjs.
Oi pessoal, como vai ai? Sinto Ana Julia, 4º C
muita saudade de vocês e de
estudar de manhã.
Vinicius, 4º C
André, 5º B
Você é um amigo muito legal e
divertido.
Miline, 7ºA
Pedro Henrique, 4º C
Oi, você é uma amiga muito
massa!!
Maria E. e Ana J. , 4º C
Giovanna Demore, 7ºA
Achei muito legal poder lanchar
com vocês pois são muito legais.
Isabelle Fernandes, 6º A
Sarah L. Boge, 4º C
Te adoro demais. Você é minha
melhor amiga.
Leonardo, 2º D
Isablle Paim, 7º A
Você é o melhor amigo do mundo!
Luara, 2º D
Profª Fernanda (Ciências)
Que sua filha traga muita alegria Julia, família, Helena e amigos,
para você.
2º D, 6º D
Erick de Oliveira, 7º B
Vocês são muito legais e amigáveis. Beijos para todos.
Profª Viviane
Letícia, 2º D
Gosto muito de você e de estudar
contigo.
Kauann, 4º Ano
Giovanna, 5º B
Gostaria de ir na minha casa?
Gosto muito de você, pois é calma João Guilherme, 4º Ano
e legal. Desejo muita saúde paz
a você.
Paula – 2ºA
Matheus Carlos, 5ºB
Você é linda-bonita-legal e amiga.
Júlia Clara – 2º A
Professora Gisele, 8º B
Obrigada por tudo que você faz Vovó Solange
pela nossa sala, e obrigada pelo Você é a melhor avó do mundo.
carinho. Que Deus te abençoe!
Beijos.
Bruna, 8º B
Júlia L. 2º A
Sou seu queridinho. Estou com
saudade das suas aulas.
Beatriz, 4º Ano
Felipe, 6º C
Tomara que nós duas passemos
de ano.
Victória, 1ºA
Ana Clara de Moura, 4º Ano
Melhor amiga desde sempre,
quase uma irmã.
Sabrina, 4º Ano
Rafaela, 1ºA
Desculpe por todas as nossas
Eu te amo amiga, você é muito brigas, mas eu quero voltar a ser
importante pra mim.
sua amiga.
Bianca, 1º A
Karin, 4º Ano
Matheus, 6º C
Você é um amigo muito especial.
Guilherme, 6º C

Bruno, 4º B
Você é um ótimo amigo. Legal,
companheiro, fiel...bom, você
é meu melhor amigo e sempre
vai ser.
Pedro, 4º B

Seja exemplo,
diga não à violência

Augusto Cury

"Frágeis usam a violência e os fortes as ideias".

Augusto Cury

O estudo da violência, sua história e análise das implicações sobre os indivíduos e a
sociedade, foi o ponto de partida do projeto
para desenvolver a cultura da não violência.
Primeiramente, a cultura da PAZ está
sendo desenvolvido entre os alunos dos 2ºs
anos do ensino médio.
Num segundo momento, esses estudan-

Professores
Mais que professores, somos
uma família. Aprendemos muito
mais que matérias, a nos tornar
pessoas melhores.
Rafaela Allesina, 1ºA
Ana Beatriz, 6ª C
Muito obrigada por você ser a
minha melhor amigo e sempre me
apoiar. Te adoro!
Beatriz, 6ª C

tes serão multiplicadores da ideia para os
demais alunos da escola.
A professora de sociologia, Daiane N.
Shiniki, que trabalha o projeto explica que a
exposição de cartazes é a primeira atividade
na divulgação desta cultura.
Durante o mês de agosto, os alunos
estão produzindo materiais diversificados,

como vídeos, cartazes, músicas e jogos para
trabalhar a não violência com os colegas do
1ºAno do EF I à 6ª série.
“Cada equipe está produzindo um material
especialmente adequado para trabalhar com
as diferentes turmas”, explica a professora.

Resultado da XXXVIII
Olimpíada do CSA
C a m p e ã o g e r a l 22 00 11 22
Campeão geral: Ensino fundamental II - 6ªB-125,8 Pontos
Campeão geral: Ensino Médio - 2ºA - 100,8 Pontos

Artilheiros(as)

João, 1º B
Você é um grande amigo. Valeu
por tudo. (tomara que passemos
de ano rsrs)
André, 1º B

Maria Júlia, 5º C
Te adoro, você é minha melhor
amiga porque é divertida, legal Beatriz, Luiza e Mari
e engraçada.
Lu, Bea e mari, vocês são muito
Gabriela, 5º C
legais. Obrigada por sempre
estarem comigo.
Profª Gisele
Giulia, 3ºB
Estou com muitas saudades. Foi
um grande choque perder a melhor Helena, 3ºB
professora. Mas ano que vem Eu te adoro e quero ser sua melhor
estaremos juntos. Te adoro!
amiga.
João P. Quintino, 6ª C
Ana Luiza, 3ºB
Giovanna, Luisa e Bruna, 5º C
Obrigada por terem me ajudado
a conhecer a escola. São minhas
melhores amigas.
Isabella Buvalovas, 5º C

Jornal do
Santos Anjos

HANDEBOL

Ensino Fundamental:

6ªB Ana Paula Galvan		
8ªC Douglas Maciel dos Santos

Ensino Médio:

Cestinhas
Cestinhas

Basquetebol

Ensino Fundamental

7ªA1 Ana Julia do Nascimento 20 pontos
7ªD2 Felipe Schulz
22 pontos

Ensino Médio

2ºB Amanda Gabriele Fischer 36 pontos
3ºB Caio Gustavo Vieira Osinski 18 pontos

2ºA Paula Heloisa Bonomini
3ºA Gustavo Mauricio Lenzi

27 gols
13 gols
8 gols
13 gols

FUTSAL
Ensino Fundamental

10 gols

6ªC1 Matheus Baboghlian Reiner

13 gols

2ºA Paula Heloisa Bonomini
3ºA Ricardo Novaes Dagios

Ensino Fundamental II = 7ªD
Ensino Médio - 1ºA

Destaques
Voleibol

Ensino Fundamental

6ºAnoB Gabrielle Campos Branco

Ensino Médio:

Turma destaque

5 gols
9 gols

7ªC Bruna Messias Dourado
8ªA Tarso Schudlarek

Ensino Médio

2ºA Lousie Ribeiro do Nascimento
1ºA Alisson Cristian Rodrigues

Jornal do
SANTOS ANJOS
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"Há mais de um século, informando e formando
cidadãos, usando os livros e os corações".
Lucas Fernando dos Santos, 1º C, com a mãe Cláudia e o pai Rafael.

Reencontro de
ginasianas de 1970
Luiz Felipe Lovato, 1ºC, com a ajuda da mãe Andreia e do pai Vilmar

Uma grande confraternização dos colaboradores e seus familiares, com
mais de cem participantes, realizada no dia 14 de julho, no Recanto
Nazaré, celebrou mais um aniversário da Família Santos Anjos.

Família Santos Anjos se
reuniu para a Festa Junina
Missa na capela da Catedral abençoou o reencontro.

No dia 21 de julho, um grupo de ,50
pessoas, entre ginasianas formadas em
1970 no CSA e professores das turmas A
e B daquele ano, voltou a se reunir.
As ex-alunas e professores foram
reunidas a convite de Carmem Fuchsberger, colega de turma. Segundo ela, com
a grande ajuda de outra colega, Marisa
Brunkow Coan.
O reencontro das colegas que, em
alguns casos, não se viam há mais de 40
anos, iniciou com uma missa na Catedral.
Em seguida, o grupo participou de um
almoço iluminado pelos flashes das câmaras fotográficas e pela alegria e brilho nos
olhos das ginasianas agora profissionais
formadas e diversas de renome internacional.
“Levou três meses para conseguir enVestidos a caráter ou não a
diversão em família correu solta.

Pais e familiares prestigiaram a tradicional
Festa Junina realizada no dia 23 de junho,
em comemoração aos 105 anos.
Apesar das tradicionais apresentações
juninas terem sido programadas em
diferentes horários para os diversos níveis
de ensino, o pátio e os dois ginásios
onde estavam montadas as barracas
com brincadeiras e comidas típicas
permaneceram lotados durante todo o dia.
A participação animada dos pais resultou
numa das maiores e mais animadas
quadrilhas de pais dos últimos anos.

Carmen levou três meses
para reunir as colegas

contrar todas. Faltaram 10 pessoas e continuamos a nos encontrar para conversar e já
temos inclusive um encontro num sítio em
Campo Alegre, a convite de uma de nossas
colegas”, disparou Carmem ainda emocionada com a realização do sonho realizado.
Carmem abriu também um grupo no Facebook exclusivo para as amigas trocarem
ideias e marcarem novos encontros físicos,
já que virtualmente o reencontro continua
acontecendo.
“Algumas não se viam desde 1970, outras
estudamos juntos até o normal (1973). Teve
aluna que veio de Ribeirão Preto, muitas de
Curitiba e uma, a Isabel Parolim, tem 21
livros publicados. Outra deu palestra em
Cuba. Enfim, foi muita emoção, muito bom
rever todas. Continuamos a nos encontrar.”,
registra a professora aposentada.

