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Feira de Ciências

O conhecimento e prevenção
de mãos dadas com a pesquisa
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SANTOS
ANJOS
105 anos

Conferimos o presente certificado a ____________________________
aluno(a) do(a) _____________ do Ensino ________________ por sua
participação na XVI Feira de Ciências do Colégio dos Santos Anjos.
Joinville, ____ de novembro de 2012.

Professor(a) de Ciências

Coordenador(a)

Irmãs, gestora e coordenadores
receberam a placa em Florianópolis
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O selo ECOENGEL, concedido às equipes que utilizaram
material reciclável e deram
destino adequado a todo o
material utilizado na Feira, foi
a grande novidade deste ano.
Para possibilitar a socialização de todo o conhecimento
adquirido com as pesquisas,
a 16ª Feira de Ciências, com
o tema Fraternidade e Saúde,
foi realizada em três datas
diferentes.

Homenagem do Conselho
Estadual de Educação ao CSA

O Conselho Estadual de Educação
de Santa Catarina (CEE) visando
à comemoração do seu cinquentenário, homenageou, no dia 19 de
novembro, as escolas com cem ou
mais anos de atividades educacionais
em Santa Catarina.
“Ao prestar esta homenagem, o
CEE reconhece o trabalho e a dedicação de pessoas e instituições
que, ao longo de sua existência,
deixaram sua marca na formação de
milhares de cidadãos catarinenses
que ali realizaram seus estudos e
desenvolveram suas potencialidades”, afirmou o presidente do CEE,

Maurício Fernandes Pereira.
De Joinville, foram homenageados
o Colégio do Santos Anjos e a EEB
Conselheiro Mafra.
Na mesma cerimônia, também
foram homenageados o Colégio Bom
Jesus Coração de Jesus, de Florianópolis; Colégio Sagrada Família,
de Blumenau, Colégio Stella Maris,
de Laguna e o Colégio São José, de
Tubarão, todos fundados pelas irmãs
da Congregação da Divina Providência, que completa 170 anos neste mês
de novembro.

Leia mais na página 8

Jornal do
Santos Anjos

2

Outubro a Dezembro 2012

Ano da Graça!!
Abençoada seja a nossa missão de educar!
Abençoados sejam os nossos
propósitos, nossas famílias,
nossas crianças e jovens.
Abençoada seja nossa comunidade educativa por tudo que
realiza com educadores comprometidos, alunos dedicados
na construção do conhecimento, a partir dos nossos laboratórios, recursos tecnológicos e
metodologia apropriada para
cada faixa etária.
Não há como medir o cotidiano escolar, devido a sua
diversidade, dinamismo, criatividade, riqueza de propósitos
individuais e coletivos.
Foi impressionante, porém,
encantadora, a participação
dos estudantes na XVI Feira de
Ciências, pelo preparo de cada
trabalho, envolvimento dos
pais e desempenho dos nossos
cientistas no dia da feira.
Como não aprender com
nossos educandos? Aprender

para transformar, aprender
para crescer, aprender para
ser feliz!
Já estamos nos preparando
para o próximo ano que logo
estará aí, porque tudo passa
muito rápido. Assim, grandes
surpresas terão nossos alunos
com as melhorias que pretendemos realizar no curto espaço
de férias, tanto na estrutura
física quanto tecnológica e
pedagógica. Teremos também
de readequar alguns espaços e
criar algumas salas novas para
receber todos os alunos que reservaram matrícula para 2013.
No início desse ano, falamos
que esse seria o ano da graça
para todos. Hoje podemos
afirmar com toda a convicção
de que realmente tivemos um
ano de graças, de convivência
feliz, de conquistas no espaço
privilegiado do Santos Anjos
onde a socialização e a convivência entre crianças e jovens,
meninos e meninas, adultos e

crianças transcorreu de forma
natural, numa atmosfera alegre e saudável entre todos, tendo em vista a educação integral.
Um conhecimento consistente, construído durante 105 anos
coloca o Colégio dos Santos
Anjos numa posição de destaque no cenário catarinense,
haja vista, a homenagem que
recebemos do Conselho Estadual da Educação, no dia 19
de novembro, na Assembleia
Legislativa do Estado.
Homenagem que partilhamos com todos os professores,
pais, alunos, coordenadores,
funcionários e com as Irmãs
da Divina Providência cujos
valores, princípios atravessaram os mares e os tempos para
construir o Colégio dos Santos
Anjos.
Portanto, prezados amigos,
pais, colaboradores, estudantes, continuemos no ano da
graça para um Natal Feliz.
Adelina Dalmônico

Agradecimentos
Aos todos os pais e familiares da Educação Infantil e 1ºs
Anos que colaboraram e prestigiaram a Feira de Ciências,
que foi um sucesso!
Aos pais e familiares dos alunos do Ensino Fundamental
e Médio que colaboraram para a realização ou prestigiaram
a Feira de Ciências.

NOVEMBRO
01 Feira de Ciências - 6º ano, 7ª a 8ª e Ensino Médio.
02 Finados				
03 Fundação da Congregação das Irmãs da DP		
03 e 04 - Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM		
04 Celebração dos 170 anos da Congregação das Irmãs
da 		
Divina Providência
06 Projeto Ciranda - Passeio no Rancho Alegre - 2º A e B
06 a 09 - Feira de Ciências - Educação Infantil
Dia de Formação no Recanto Nazaré - 2ºB - EM
09 Dia de Formação no Recanto Nazaré - 2ºA - EM
08 a 14 - Reavaliações para o Terceirão				
10 Fundação da SDP				
12 Dia da Diretora				
Projeto Ciranda
- Passeio no Rancho Alegre - 2ºano C e D
13 Provas de 2ª chamada			
14 Confraternização do 3ºano-EM - Recanto Nazaré
15 Proclamação da República				
16 Recesso					
19 Entrega dos boletins para o Terceirão às 11 horas
19 Homenagem do CEE às escolas centenárias em
Florianópolis
19 a 27 - Avaliações finais para o Terceirão		
19 a 23 - Reavaliações para os alunos da 6º ano ao EM
Dia de Formação no Recanto Nazaré - 5º ano A
20 Visita dos 3º anos C e D na Estrada Bonita		
23 Fechamento das notas do EF 2 e Médio			
26 a 30 - Reavaliações para os 5ºs anos			
25 Fechamento do sistema para o registro de
notas e faltas
27 Conselho de Classe do Terceirão às 17 horas
Reunião de Avaliação Pedagógica 2012		
28 Celebração de Ação de Graças - 8h30min e 15h
Ensaio de Formatura para o Terceirão às 13h30min
29 Formatura do Terceirão às 19h30min		
29 a 07 - Recuperações e avaliações finais - 5ºano
30 Entrega dos boletins para os alunos do Ensino 		
Fundamental 2 e Médio

DEZEMBRO
03
05
06
07
10
10
11
12
13
14
18
25

A Antonio Cesar Laffin, pai da aluna Júlia Letícia
(2ºanoA) por proferir palestra sobre "Construção Civil" casas e apartamentos, para os alunos dos 2ºs anos A e B.

a 14 - Recuperações e avaliações finais para EF 2 e EM
a 07 - Venda de livros didáticos no Colégio			
Reunião das Equipes Diretivas - Florianópolis
Evento do Infantil 5				
Cerimonial de entrega dos certificados - o 5º ano
a 13 - Recuperações e avaliações finais do 2º ao 4º ano
Evento dos Infantis 1 ao 4 matutino			
Evento dos Infantis 1 ao 4 vespertino			
Ensaio do cerimonial de formatura da 8ª série às 09h
Último dia de aula para a Educação Infantil e 1º ano
Evento do 1º ano do EF			
Conselho de Classe do EF 2 e EM- às 8h e 		
13h30min
Entrega dos boletins para a 8ª série às 10h		
Entrega das avaliações da Educação Infantil e 1º ano
do EF1		
Entrega dos certificados - 8ª série - 19h30min
Entrega dos boletins do EF e Ensino Médio
Natal

Ao Soldado Delbo da Polícia Militar por desenvolver o
Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD) com os alunos das 8ªs séries matutino e vespertino.
Ao ITTRAN "Instituto de Trânsito e Transportes de Joinville”
que atendeu os alunos dos 4ºs anos no projeto "Educação para
o Trânsito", realizado nas dependências da Empresa Gidion.

JSA

Expediente:

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

Familiares participam das atividades da Educação Infantil

TRIMESTRE
1º		
2º		
3º		

Aos pais dos alunos dos 4º s anos que colaboraram
com o trabalho dos alunos na Feira de Ciências:
4ºano A: Cláudia Werlich, mãe do Kauan; Fábio Santos
dos Anjos, pai do Vítor; Luiz Antônio e Jociane Vieira de
Castro, pais da Beatriz; Marcos e Carmen Aline T. de Oliveira, pais da Victória; Marcklei Sant'Anna, pai da Sabina
e Vanderlei Schwaab, pai da Gabriela.
4º ano B: Patrícia e Clécio Giacomelli, pais do Bruno
Giacomelli; Roger Puccini da Costa, pai da Luiza Mariani
Puccini; Vanessa Cristine Rossetto de Oliveira e Fábio
Nivaldo de Oliveira, pais do Gabriel Rossetto de Oliveira;
Clodoaldo Giacon, pai do Marco Antônio.
4ºAnoC: Andréa Heidemann Maria, mãe da Ana Cristina; Jaime Silveira, pai da Ana Julia; Edson Nass, pai da
Fernanda; Viviane Gomes do Vale - mãe do Gustavo; Paulo
Roberto Coimbra de Carvalho Jr., pai da Isabel; Yamara
Lima Pereira, mãe do Lian Carlos P. Bilk; Ericiane Trindade
e Volnei José da Silva, pais do Lucas Felipe; Andréia Torres,
mãe da Raika T. dos Santos; Andréa Silva Böge e Gerso
Böge, pais da Sara Luiza; Jeferson Maes, pai do João Pedro.

INÍCIO
13/02/2013
20/05/2013
26/08/2013

JANEIRO 2012
01 Confraternização Universal
???Atendimento normal na secretaria
??? Reunião dos coordenadores
FEVEREIRO
01 a 08/02 - Jornada Pedagógica
?? Jornada Pedagógica do SINEPE - Florianópolis
???? Jornada Pedagógica da SDP - Florianópolis
Reunião de pais Ed. Infantil e 1º ano - 8h e 14h
?? ??? Reunião de pais - 2º ao 6º ano do EF - 8h e 14h
11
Recesso Escolar
12
Carnaval
13 Início das aulas
MARÇO
09
28
29

Aniversário de Joinville
Recesso Escolar
Paixão de Cristo

3

Jornal do
Santos Anjos

Outubro a Dezembro 2012

Eco bags ou sacola ecológica
Os alunos das 7ªs séries, sob a orientação
da professora de artes, Juliana Zick Cecato, inspirados na obra da artista plástica
modernista brasileira, Tarsila do Amaral,
decoraram sacolas retornáveis.
As obras de Tarsila foram recriadas nas
sacolas de algodão que substituirão as sacolas plásticas distribuídas em supermercados,
panificadoras e comércio em geral.
Com o objetivo de difundir a consciência
ecológica entre os estudantes, incentivandoos a fazer sua parte na preservação ambiental, a professora desenvolveu o projeto no
período em que entrava em vigor a lei que
proibia os supermercados de distribuírem
as bolsas aos clientes e determinava o
desconto de R$ 0,03 a cada cinco itens
comprados para os clientes que usassem
bolsa retornável.
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina
(TJSC) suspendeu a lei no dia 4 de outubro, um mês após entrar em vigor, mas
os supermercados de Joinville continuam

Rendimento - 2º TRI

concedendo o desconto.
Além de estudar e recriar a obra de
Tarsila, os estudantes aprenderam sobre o
surrealismo e que o uso da sacola ecológica,
resulta na economia média de seis sacolas
plásticas por semana e que, com o devido
cuidado, a Eco bag pode durar vários anos.

Palestras para alunos,
professores e pais
No final de outubro, o
professor Valther Maestro proferiu palestra aos
estudantes, aos pais e aos
professores. O tema foi
direcionado ao público.
Para as 8ªs séries, o tema
foi “o Brasil, o mundo e as
escolas que fazemos para a
nossa vida”.
Osa estudantes do Terceirão foram preparados
para fazer uma boa prova
do ENEM, com a palestra
o “Novo ENEM e o estudante do século XXI”. Aos
pais e professores, Maestro
esclareceu sobre as características das
diferentes gerações que precisam conviver
harmoniosamente na família, na escola e
na sociedade.
A geração Y, também chamada de geração internet e que já foi acusada de serem
folgados, distraídos, superficiais, egoístas

Minha família
Oi família, amo muito vocês. Um beijo.
Cauê, 3ºA
Dona Adelina
Muita saúde e tudo de bom para você.
Fernanda, 3ºA
Prof. Carolina
Você é muito boa pra mim e te amo.
Helena do Amaral, 3ºA
Terceirão A e B
Que todos os nossos sonhos se tornem
realidade e que a vida de todos sejacom a
alegria que vocês me deram. Obrigada por
tudo e sucesso!
Isabelle Buzzi, 3ãoA
Prof. Adenise
Você é uma flor que entrou no meu
coração e nunca mais saiu e vivo de
saudades de você. Queria lhe dar todo
o meu amor.
Heloísa Cruz, 6ºC
Todos os meus alunos
Queridos, obrigada por mais este
ano de muitas cores e formas. Adorei
trabalhar com vocês. Até 2013. Beijos.
Profª Juliana, Artes
Diretoria do CSA
Obrigado à diretoria do Colégio dos
santos Anjos, pelo apoio oferecido nos
últimos meses, por toda essa ajuda
que o colégio e os alunos nos deram
para mostra nossa música.
Banda LMSY
3ão.B

e insubordinados, e que se preocupam com
o ambiente e têm fortes valores morais foi
uma delas.
O palestrante acrescentou ainda orientações de como lidar com estes jovens e
adolescentes de modo a conseguir educar
os filhos na atualidade.

Obrigada pelo ano maravilhoso que vocês
me proporcionaram. Essa etapa da minha
vida jamais será esquecida, assim como
vocês! Desejo sucesso a todos. Um grande
beijo a todos.
Ana Claudia Garcia, 3ão.B
Isabela Lenert, 3ºA
Isa, você sempre foi minha melhor amiga,
gosto muito de você.
Matheus de M. O., 3ºA
Samanta Lenert, 7ªC
Sam, eu te amo muito e não esqueça disso.
Isabela Lenert, 3ºA
Ana Clara, 3ºA
Obrigada por ter me apoiado nesse anos,
que a nossa amizade nunca termine.
Marcella F., 3ºA

Prof. Sirlei
Obrigada por me ensinar muitas coisas.
Sophia, 3ºA
Prof. Berenice
Obrigado pelos chicletes!!! Você fez muitas
coisas para mim! Que Deus te ilumine!
Helena S.W., 2ª
Você é muito engraçada e ficou muito
deliciosa de chiclete!
Mariana, 3ºB
Você é a melhor professora do universo!!
:-) Beijocas.
Luiza, 3ºB
Você me acompanhou em todo o dia, você
foi muito legal.
Gabriel, 3ºB

SIMULADO DIVINA
Datas:
10/10
Data: 9 9e e10/10
Classificação GERAL-Terceirão e ENSINO MÉDIO:

MARINA DAROS TRENTIN – 3ão A – 1º lugar CSA*1
CARLOS H. DE CARVALHO SILVA CORRÊA - 3ão A - 2º lugar CSA*1
ALEXANDRE FELIPE DE OLIVEIRA – 3ão B – 3º lugar CSA*1

Classificação GERAL - 2º Ano:
ANDREZZA FABRIZIA BERTOLI
ANA CAROLINA SIEDSCHLAG
EDUARDA PEREIRA		

1º lugar - CSF*
2º lugar - CSA*1
3º lugar - CSA*1

Classificação 1º Ano :

ISABELLA PAES ANGELINO
1º lugar - CSJ*2
LEONARDO NUNES ROSSATO
2º lugar - CSJ*2
ENRIQUE THEISSEN RODRIGUES 3º lugar - CSA*1

Classificação GERAL - 8a Série

Colégios Participantes

JULIA BERTELLI1º lugar - CSA*
LIA ZUMBLICK MACHADO 2º lugar - CSJ*2
MIKAELLE TAINA BERTOLI 3º lugar - CSF*

1

*-Colégio Sagrada Família - Blumenau
*1-Colégio dos Santos Anjos - Joinville
*2-Colégio São José - Tubarão
*3-Colégio Stella Maris - Laguna
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Muito além de uma viagem,
uma aula passeio é estudo
As aulas passeios, ou viagens de estudos são planejadas para auxiliar os alunos
a aprender na prática e concretamente os
conteúdos estudados em sala de aula.
É tradição no Santos Anjos, cada turma,
fazer pelo menos uma viagem de estudos
por ano.
Entretanto, algumas turmas fazem diver-

sas aulas de campo e nestas aulas, aprendem
muito mais do que o conteúdo previsto no
cronograma inicial de estudos.
Afinal, quando se aprende de forma lúdica, o cérebro grava com mais facilidade.
Nas viagens de estudos, a aprendizagem,
o lazer, a socialização e o prazer estão de
mãos dadas.

No parque das ciências, aprendizagem
é sinônimo de prazer.

Viagens do Trimestre
27/09 - Os 5ºs Anos A,B e C acompanhados das Professoras Maria Elisa Galon Gabi,
Viviane de Cassia R. dos Santos e Margarete
Maria P. Costa conheceram a capital do
estado e aprenderem mais sobre a organização política do estado. Em Florianópolis,
conheceram o Projeto TAMAR e o Casarão
Engenho dos Andrades, na Praia Comprida/
Caminho dos Açores, em Santo Antônio de
Lisboa. O Casarão, tombado pelo patrimônio histórico, completou 150 anos
em setembro e ganhou o Troféu
Açorianidade, concedido pelo Núcleo de Estudos Açorianos (NEA)
da Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC).
30/09 - Os 3ºAnos A e B fizeram a aula passeio do Projeto Viva
Ciranda, visitaram a propriedade
de Ango Kersten, na Estrada Bonita e vivenciaram o dia-a-dia no
campo. Orientados pelas Profªs
Berenice Fernandez e Carolina
Bof os alunos conheceram um
pouco mais sobre a vida na zona rural e a
compararam com a vida na zona urbana, O
objetivo do Projeto é valorizar a atividade
rural e estimular a sustentabilidade das
propriedades rurais.
20/11 - Os 3ºs Anos C e D fizeram a
mesmo roteiro, sob a orientação das professoras Elisangela Schneider e Simone S.
Holzappel, também dentro do Projeto Viva
Ciranda.
04/10 - A Caverna de Caverna Botuverá
e o Museu da Água, em Blumenau, foram
os laboratórios de estudos dos 6ºAnos
A,B,C e D. As profªs Maria Elisa Güther,
Sandra Kanzler, Karina Vargas e Daiane
Nichele acompanharam os estudantes que
aprenderam sobre as formações rochosas
das cavernas e tratamento e preservação
da água, um recurso natural não renovável.
09/10 - A cidade de Curitiba foi o destino
das 7ªs A, B, C e D que juntamente com as
professoras Débora Siqueira e Margarete
Maria Costa visitaram a Mesquita e no
Museu do Olho.
17 a 19/10 - Fazer um roteiro cultural em

São Paulo foi a oportunidade dos estudantes
do Ensino Médio aprenderem muito sobre
artes, ciências e cultura brasileira. Os professores José Sávio Maresana, Fabio Hobold
e Ana Paula Duarte Souza acompanharam
as turmas.
23 a 27/10 - A viagem de formatura dos
Terceirões, na companhia da Profª Gisela
Guttschow e do Profº Rafael Lorenzzetti
para Búzios foi uma das últimas oportunidades dos estudantes relaxarem antes da maratona de provas do ENEM e vestibulares.

Solidariedade

Doação para
crianças Haitianas
Durante uma aula a aluna Maria Eduarda S. Pereira comentou
com os colegas do 1ºAno A, da
professora Maria Tereza Zabot,
sobre as dificuldades das crianças no Haiti após o terremoto
que praticamente destruiu o país.
A menina ouviu os relatos do
pai, o capitão Ricardo Pereira
Barreto, comandante do pelotão
de soldados joinvilenses em
Porto Príncipe, que passava
um período de folga em casa. A
conversa aconteceu no mesmo
período em que a turma trabalha um projeto sobre valores
humanos.
Saber que há crianças passando fome, sem o carinho Sugestão da campanha partiu das próprias crianças, que
da família, sem roupa e sem também conversaram com os colegas das outras turmas.
calçado foi suficiente para que os pequenos se sejar que sejam felizes”, explicou a professora
solidarizassem e fizessem uma campanha, não Maria Tereza. No Haiti, as mensagens foram
somente na própria turma, mas envolvendo os traduzidas e os órfãos souberam também que
as mensagens eram de crianças brasileiras
coleguinhas dos três primeiros anos.
Os estudantes doaram 26 quilos dentre feitas especialmente para eles.
As roupas, calçados e brinquedos foram
roupas, brinquedos e calçados para as crianças
do orfanato Soldadinho da Paz, em Porto Prín- entregues pelos soldados brasileiros aos
cipe. Além das doações, cada aluno escreveu pequenos haitianos e muito bem aceitos pelas
crianças que, na maioria das vezes, sequer tem
uma cartinha com um desenho e mensagem.
“Foi uma maneira de expressar carinho e de- comida e água para beber.
brinco com você. Parabéns, ano que
vem fazemos 2 anos de amizade!
Te amo!

Você é muito carinhosa, te adoro. Você
é especial, às vezes meio mais ou menos, mas te adoro!! Demais!!:-) Beijos!
Beatriz, 3ºB
Eu gosto muito, muito de você! Beijos!!
João Pedro, 3ºB
Alunos do 3ºB
Vocês são fantásticos!! Beijinhos
doces.
Prof. Berenice
Sophia, 3ºA
Você foi a melhor amiga que eu já tive!
Camila, 3ºB
Alunos 3ºC
Está chegando o Natal. Que o menino
Jesus ilumine sempre o caminho de
cada um de vocês. Um abençoado
Natal a vocês e seus familiares.
Prof. Elisangela
Prof. Elisangela
Foi muito bom estudar com você este
ano. Feliz Natal!
Laura Martinello, 3ºC

Os 2ºs anos conheceram mais sobre a vida
no campo e os animais, especialmente os que
auxiliam o homem na produção rural.

Emanuele, 5ºB
Feliz Natal,mana. Abraços e beijos.
Rodolfo, 3ºC

06/11 - Para preparar a pesquisa apresentada na Feira de Ciências, os alunos dos
segundos anos fizeram vários estudos em
campo. Os 2ºs Anos A e B e as professoras Karin ______ e Sirlei____ visitaram o Rancho
Alegre, no Piraí, também dentro do Projeto
Viva Ciranda. A Aula passeio dos 2ºs anos
C e D, das professoras Elisangela _____ e
Jeanine________, foi no dia 12/11.
24 e 26/10/12 - O Projeto do ITTRANInstituto Trânsito e Transportes de Joinville
- Educação para o Trânsito foi aplicado para
os alunos dos 4º anos das Professoras Adenise C. Reis, Alessandra Ziemer e Luciane
Manske, na empresa Gidion.
31/10 - As 6ª séries A, B e C viajaram a
Curitiba para conhecer e aprender no Parque
da Ciência e na Usina de Reciclagem de
Lixo. As Professoras Daiane C. Nichele,
Fernanda Borba e Margarete Maria P. Costa
coordenaram a viagem pelo mundo da ciência e do saber.

Kalel, 3ºC
Você é meu melhor amigo, nós já
somos amigos há muito tempo e nada
vai separar essa amizade.
Filipe, 3ºC
Isabela, 3ºA
Desejo um feliz Natal para você e para
toda a sua família.
Ana Luisa, 3ºC

Prof. Simone
Eu gosto muito de você e quando
você fez a cirurgia eu senti muita
saudade.
Eduarda, 3ºD
Isabela, 3ºD
Você é muito legal, gosto muito de você. Você é carinhosa,
legal, engraçada, maravilhosa,
bonita, ...
Sarah, 3ºD

Bruna Pereira, 4ºA
Natália E., 4ºA
Te adoro, você é minha melhor
amiga e nunca quero me separa
de você.
Sofia, 4ºA
Gabriel Serafim, 4ºA
Cara, você é meu amigão. Sempre
que precisar estarei ao seu
lado! Conte comigo sempre que
precisar.
Guilherme Maiton, 4ºA

Maria Isabela, 3ºD
Você é uma super amiga, gosto
Natalia, 4ºA
muito de você. Beijos! Kakau
Eu gosto muito de você e você
Kauany, 3ºD
sempre foi minha amiga. Bjs.
Brenda, 4ºA
Prof. Simone e Prof. Karin
Eu gosto muito de vocês e sempre
soube que vocês se esforçaram Guilherme M.C., 4ºA
muito esse ano para ensinar os Eu gosto do Guilherme M.C., ele
é o meu melhor amigo!
alunos! Abraços.
Gabriel Serafim, 4ºA
Lucas G., 3ºD
Laíse, Manuela e Kauany, 3ºD
Vocês são minhas melhores
amigas e sempre vão ser. Beijos.
Ariele, 3ºD

Maria Eduarda C., 4ºC
Maria, você é minha melhor amiga. Estou combinando com minha
mãe um dia para nos divertirmos.
Gosto muito x 1000 de você.
Sara Luiza Boge, 4ºC

Nilcione, 4ºA
Mamãe, eu te amo e nunca vou
deixar de te amar. Bjs da Anna, Bruno, 4ºC
Bruno, você é meu grande amigo
a sua filha querida.
e por isso que não te maltrato e
Anna Clara D. 4ºA
quero o melhor para você.
Jonas, 4ºC
Isabella Gomes, 4ºA
Bela eu nunca vou me esquecer
de você, vou sentir muita sauda- Ana Cristina, 4ºC
Ana, você é muito legal, todo dia
de. Abraços da Brubru.

Mikaela, 4ºB
Você é minha melhor amiga! Te adoro,
você é a melhor amiga do MUNDO!!!!
Bjs! xoxoxoxo
Ana Julia, 4ºC
Sara Luiza, 4ºC
Sara, você é minha melhor amiga,
você é legal, inteligente e linda,
beijos.
Maria Eduarda, 4ºC
Isabel e Vitória Basílio, 4ºC
Amo vocês, vocês são legais, gentis,
engraçadas e são demais.
Te amo mãe.
Ana Cristina, 4ºC
Família
Obrigado por me colocar nesse
colégio maravilhoso, agradeço muito
a vocês.
César Eduardo de Souza, 4ºB
Alunos do 4ºB
Espero que vocês estejam junto
comigo no 5º ano. Abraços Heloisa.
Heloisa M. de M., 4ºB
Pedro Henrique, 4ºB
Amigo, sei que você vai embora de
Joinville mas, mesmo assim será
sempre meu grande amigo.
Marco Antônio Beck Giacon, 4ºB
Bruno, 4ºB
Bruno, obrigado por ser esse amigo
tão legal e ser tão sincero comigo.
Felipe, 4ºB
Ryan, 4ºB
Você é meu melhor amigo, gosto
muito de você.
Nicollas Medeiros, 4ºB

Amanda, 3ºC
Amanda, eu te adoro e sempre vou
adorar, e sempre lembre de mim.
Maria Eduarda, 3ºC
Pedro, 3ºC
Só perbemos o valor da água depois
que acaba.
Caetano, 3ºC
Horion e Tiago, 3ºD
Vocês querem ir na minha casa?
Luis Felipe, 3ºD
Turma 3ºD
Eu amo a minha turma, os meus
amigos, isso é tudo de bom.
Isabela L.,3ºD
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Saúde & Qualidade de Vida
Diabetes Tipo 1 é doença de criança e jovens
O dia 14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes, uma data importante
para quem convive com a doença. Mas o mais importante é ter uma data para a
divulgação e prevenção da doença que mais de 8% da população brasileira. Destes,
50% vão ter o dignóstico tardio devido às complicações decorrentes da doença.
Durante a Feira de Ciências A técnica de enfermagem Marcileia Wiese, mãe
da Maria Vitória, 6ºB, fez 70 exames de glicemia nos alunos e 50 apresentaram
resultados acima de 100. "É muito alto para crianças, apesar da maioria dos exames
terem sido feitos após o lanche. Gostaria de alertar os pais para refazerem os exames
nestas crianças". São três os tipos de diabetes: Tipo 1, Tipo 2 e gestacional.
A Diabetes Mellitus – tipo 1 – acontece
de forma abrupta em crianças, adolescentes
e adultos jovens de até 30 anos, sem causas
definidas. E a Diabetes Tipo 2, que acomete
pessoas obesas que poderão controlar a doença com mudança de hábitos alimentares,
exercícios físicos e medicação.
Devido às suas características e seguindo
sugestões de pais, de alunos e da médica
endocrinologista pediátrica Zuleica Zarabia, nesta edição, daremos maior ênfase ao
Diabetes Tipo 1. O objetivo é alertar aos
pais e estudantes sobre a importância do
diagnóstico precoce desta doença que pode
acometer qualquer criança de forma abrupta.

Diagnóstico deve ser precoce
Alguns dias antes de completar sete
anos de idade, Thaysa Elling, 2ºB, teve a
confirmação de Diabetes Mellitus (tipo 1),
também conhecido como diabetes insulinodependente e diabetes infanto-juvenil. Neste
tipo de diabetes, a produção de insulina do
pâncreas é insuficiente ou inexiste, pois suas
células sofrem uma destruição autoimune.
“Trata-se de uma doença que pode acontecer com qualquer criança, não tem causas
definidas e não é contagiosa. A escola é a segunda casa do paciente e deve compreender
algumas necessidades destas crianças sem
diferenciá-las da rotina normal dos demais
alunos”, alertou a médica Zuleica Zarabia.
“A maioria dos pais de crianças diabéticas
levam seus filhos em coma para o hospital.
Eu estou nos 20% que perceberam os sintomas e levei meu filho, com cinco anos de
idade, ao médico, antes que tivesse complicações”, registrou feliz a mãe de um aluno do
Santos Anjos que não quer ser identificada a
pedido do próprio filho, pois sofreu discriminação na escola em que estudava antes de
vir para o CSA.
“É muito importante a compreensão e a
participação dos professores. Um olhar a
mais, aquele olhar de mãe e pai, faz a diferença para o aluno. Tivemos muita sorte de
termos ao nosso lado um colégio como o
Santos Anjos. Desde o primeiro dia fomos
bem acolhidos. Gostaria de agradecer a
todos sem faltar nenhum. Obrigada, vocês
são parte de nossa vida!”
O adolescente faz tratamento com a chamada bomba de insulina. A família teve de
recorrer ao ministério público para conseguir
o tratamento. Trata-se de um pequeno dispositivo computadorizado, que colado ao corpo
do paciente, fornece insulina continuamente
ao longo do dia. Ela tenta imitar a liberação
de insulina do pâncreas normal. Poucos
pacientes no Brasil têm acesso ao tratamento
de alto custo e nem todos os diabéticos
podem ou querem usar, pois ela precisa ser
programada de acordo com a necessidade
de cada pessoa.

Doses de insulina

Os portadores de diabetes tipo 1 necessitam injeções diárias de insulina para manter
a glicose no sangue em valores normais.

O excesso de glicose, ou falta de insulina,
pode provocar danos ao rim, nos olhos e no
sistema nervoso e vascular. Há risco de perda
das funções renais e, nestes casos, o paciente
terá que fazer hemodiálise.
Embora ocorra em qualquer idade, este
tipo de diabetes é mais comum em crianças,
adolescentes ou adultos jovens. Acometendo geralmente pessoas magras, as causas da
doença ainda são desconhecidas. Estudos
mostram também que o fator hereditário
também não tem influência.
A médica, ex-aluna do Santos Anjos, Zuleica esclarece que o diagnóstico precoce é a
principal arma dos pais para evitar as complicações da doença. A injeção de insulina
antes de todas as refeições de acordo com os
valores de glicemia monitorados, exercícios
físicos e alimentação adequadas proporcionam uma vida normal aos portadores deste
tipo de diabetes.

Sintomas repentinos
O Diabetes Mellitus ou Tipo 1 ocorre de
forma abrupta. A criança apresenta sintomas
como:
- muita sede
- urina em excesso
- muita fome
- cansaço
- perda de peso sem explicação
- olheira profunda
- irritabilidade
- visão embaçada.
“O diagnóstico precoce é muito importante para evitar a evolução desse quadro
que leva a uma desidratação grave enquanto
não se inicia o uso da insulina”, acrescenta
a endocrinologista.

Pais devem ficar atentos
O pai, o administrador de empresas Rubens Elling, foi quem percebeu os sintomas
em Thaysa. “Meu pai lê muita reportagem
e sempre está ligado em coisas de doenças”,
lembra. O diagnóstico definitivo veio após
consulta com endocrinologista e exames
clínicos e de laboratório.
“Saí do consultório da médica direto para
uma clínica onde tomei a primeira dose de
insulina. Daquele dia até hoje, toda vez que
como, tenho que aplicar insulina. Desde
pequenininha, preferi aplicar sozinha. É na
barriga e rápido”, conta naturalmente.
“Eu não entendi o que isso significava e
também não entendia porque minha mãe não
deixava eu tomar refrigerante. Faço aniversário em 30 de outubro e o diagnóstico veio
em setembro. Alguns dias depois, na Noite
do Soninho, todas as crianças ganharam uma
Maçã do Amor e eu uma maçã normal. Eu
fiquei totalmente chateada porque a Maçã
do Amor era muito mais legal. Eu lembro
da minha mãe me dando a maçã. E foi bom
porque a professora pensou em mim, mas me
recusei a comer aquela maçã”, conta Thaysa.
Esta foi a primeira 'festa pública' sem

Kit é companheiro inseparável
dos diabéticos insulino
dependentes. A cada refeição
é preciso fazer exame.

doce da vida de Thaysa. Naquele dia, a
menina teve a primeira noção de que não
poderia comer doces. “No primeiro aniversário era um bolinho de morango e chantilli
diet. Naquela fase começaram a proibir, mas
depois fomos descobrindo que na verdade eu
posso comer de tudo. É praticamente a mesma coisa, só tenho que injetar insulina para
compensar. Então tenho que tomar muito
cuidado”, descreve com ar de seriedade de
quem conhece a fundo o problema.
Kit é companheiro inseparável - A estudante carrega um kit contendo o necessário
para o auto exame (fita de glicemia, a lanceta
para furar o dedo e medir o nível de glicemia
no sangue). Ao comer, faz o exame e aplica
insulina. Como não pode ficar sem a insulina, se esquecer o kit, precisa telefonar para
o pai trazer ou voltar para casa.
“No início eu era um pouco mais cuidadosa. Agora, quanto mais o tempo passa,
melhor eu me conheço, eu já não preciso
fazer o meu exame sempre. Já sei só de olhar
o alimento, nem precisa olhar a quantidade
de carboidrato na embalagem. Por exemplo,
se comer uma maçã, tenho que aplicar uma
unidade de insulina. Um copo de refrigerante
normal tem muito açúcar, então são duas
unidades”.
Desde os dez anos de idade, Thaysa
passou a se tratar com o endocrinologista
pediátrico de Curitiba, Mauro S. Pinto,
considerado um dos principais especialistas
na doença do Brasil.
Aluna do Santos Anjos desde o diagnóstico, a estudante nunca se sentiu discriminada.
“Sempre tive autorização, se precisar comer
alguma coisa na sala, porque a glicose está
baixa, eu como e os professores já sabem e
deixam. Os colegas também, todos já sabem
e eu nem ligo. Se estiver com glicose alta,
sinto sede e fico bem vermelha, injeto insulina na barriga. É normal”, relata.

Vida normal
“Eu posso comer de tudo, mesmo não
sendo diet. Só tenho que compensar tomando a insulina. Fui acostumando e aprendi a
controlar a glicemia e hoje levo uma vida
normal. Sempre que como, calculo a dose.
Participo de todas as atividades da escola,
inclusive na hora do recreio e nas aulas de
educação física. O exercício físico também é bom para controlar
a glicose”, acrescenta.
Seguindo uma rotina que
para ela já é natural, a estudante
faz atividade física regularmente. São duas sessões de natação
e duas de academia semanalmente.
“Faço o exercício físico também por uma questão da saúde,
porque quanto melhor está
minha saúde geral, melhor para
controlar a minha diabetes”.
A adolescentes e os pais

nunca conseguiram saber a razão da doença.
Os dois irmãos não têm qualquer problema
e não há histórico familiar.

Diabetes tipo 2
Em um país em que a população de
obesos está aumentando vertiginosamente,
os cuidados com a própria saúde e a dos
familiares, é essencial. Quando a insulina
produzida pelo pâncreas não é suficiente ou
não age de forma adequada para diminuir
a glicemia a Diabetes tipo 2 se manifesta.
Esta é a forma mais comum, ocorre mais
em adultos maiores de 40 anos e em pessoas
que tem familiares com diabetes e ainda está
associada ao sedentarismo e a obesidade.
Por esta razão, o aumento no número de
casos entre adultos jovens, devido aos maus
hábitos alimentares, ao sedentarismo e ao
estresse da vida urbana.
“O tratamento pode ser apenas com dieta
e exercício físico, mas, com o tempo, serão
necessários comprimidos, insulina ou a
associação dos dois”, alerta a endrocrinologista Zuleica.
De acordo com José A. M. Marcondes,
endocrinologista do Hospital Sírio-Libanês,
a metade dos portadores de Diabetes Tipo 2,
não sabem que possuem a doença, que atinge
8% da população brasileira.
"Eles só descobrem quando vão a algum
especialista, com problemas secundários e
até complicações crônicas, como problemas
de visão, de pressão arterial, renais e circulatórios. Daí a importância do diagnóstico por
outros especialistas", finaliza Marcondes.

Diabetes Gestacional
O diabetes gestacional geralmente começa no meio da gravidez. Todas as mulheres
grávidas devem fazer um teste oral de tolerância à glicose entre a 24ª e a 28ª semana
de gestação para verificar a ocorrência da
doença. A elevação da glicose no corpo da
mãe pode levar ao aumento de peso no bebê.
Corre maior risco de ter diabetes gestacional a mulher que estiver com mais de 25
anos ao engravidar, possuir histórico familiar de diabetes e estava acima do peso antes
de engravidar. Com frequência, o nível de
açúcar (glicose) no sangue volta ao normal
após o parto.
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TERCEIRÃO A e B - Rumo à universidade e à vida profissional!
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Congregação das Irmãs da Divina
Providência celebra 170 anos
A missa, celebrada no dia 4 de novembro
e transmitida pela Band TV SC, marcou a
comemoração dos 170 anos de fundação
da Congregação das Irmãs da Divina Providência e os 200 anos de nascimento do
fundador, Padre Eduardo Michelis.
Juntas, Irmãs, religiosos e fiéis rezaram
e renderam graças à Divina Providência por
todos os benefícios e graças recebidos durante os 170 anos de vida da Congregação em
missões em todos os continentes, nas áreas
da educação, da saúde, social e pastoral.
Em Santa Catarina, atualmente, são quatro colégios: Colégio Sagrada Família -Blumenau (1895), Colégio São José – Tubarão
(1895), Colégio dos Santos Anjos -Joinville
(1907) e Colégio Stella Maris - Laguna
(1911); e quatro hospitais: Hospital Santa
Isabel -Blumenau (1909); Hospital São José
e Maternidade Chiquinha Gallotti-Tijucas
(1942); Hospital e Maternidade São José -Jaraguá do Sul(1935); Hospital Nossa Senhora
da Conceição-Tubarão (1906) administrados
pela Congregação da Divina Providência.
Todas as Irmãs da Província do Coração
de Jesus participaram da celebração em
Florianópolis. E celebraram também, juntamente com os colaboradores e comunidades,
nas cidades em que atuam.

Atuação em Joinville
A professora universitária e historiadora
Raquel S. Thiago, em artigo publicado no
jornal A notícia, no dia 7 de novembro, disse
que “não por acaso se denominou Divina
Providência a congregação de irmãs fundada
em 1842 pelo padre Eduardo Michelis, na
Alemanha, 61 anos antes da fundação da
Colônia Dona Francisca”.
E continuou, “é possível estabelecer
uma relação de dedicação e trabalho entre
a trajetória da colônia, futura Joinville, e
a da congregação que neste ano completa
170 anos. Somente quando pesquisei para
escrever sobre os cem anos do Lar Abdon
Batista, de Joinville, foi que me dei conta
da dimensão da obra das Irmãs da Divina
Providência no começo do século 20 na
cidade”, registrou.
E explica, “foi num tempo em que a assistência religiosa se sobrepunha aos saberes da
medicina nos hospitais, e nos asilos somente
a ela cabia a tarefa de substituir o aconchego
dos lares junto a órfãos pobres e anciãos
abandonados”.
E esta é a história da presença das Irmãs
da Divina Providência nas cidades em que
atuam há quase dois séculos.
“Em Joinville, sua obra teve início
quando o novo prédio do Hospital de Caridade foi inaugurado, em 1906, e o então
prefeito Procópio Gomes de Oliveira pediu
à Congregação a colaboração de três Irmãs
para coordenarem os trabalhos que então se
seguiriam. É relevante lembrar e exaltar o
papel das Irmãs da Divina Providência no
desenvolvimento de Joinville”, finalizou.

Da Alemanha para o mundo
Atualmente a Congregação, que foi
fundada em Münster, na Alemanha, conta
com mais de 1,5 mil Irmãs desenvolvendo
atividades em todas as partes do mundo.
Sediadas no Brasil desde 1895, as religiosas
da Divina Providência atuam, desde o início,
com o atendimento social em lares de crianças, abrigo de idosos, hospitais, orfanatos,
colégios, pastorais e em todos os lugares
onde as desigualdades fossem gritantes e ne-
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Vitória, 3ºC
Amo você e você é linda! Te adoro.
Marina, 2ºD
Theo, 1ºE
Gosto muito de você, meu amigão.
Ainda bem que você é da minha
topique. Tchau!
Vinicius, 2ºD

Momentos
especiais na
missa e exposição
histórica no
CSA registram
a jornada de
dedicação e fé das
Irmãs em missões
pelo mundo nestes
170anos

cessitasse de atendimento às pessoas
“menos favorecidas”.
Em Santa Catarina, a Sociedade
Divina Providência foi fundada em
novembro de 1911, para coordenar
os trabalhos pastorais, comunitários,
educacionais, sociais e de saúde das
Irmãs que já atuavam no estado desde 1897. As Irmãs da Congregação
mantêm hospitais, colégios e obras sociais.
Na área social, a SDP desenvolve projetos próprios e outros em parceria com
instituições de terceiros, além de uma série
de trabalhos voluntários que beneficiam
milhares de pessoas nos hospitais e colégios
que a Instituição mantém.

Exposição histórica
No hall de entrada do Colégio está
montada uma exposição com trabalhos de
todas as turmas contando a história da vida

Gabriel Martins, 3ºC
Você é um ótimo primo, um dos
melhores. Obrigado por tudo
isso, te adoro.
Luiz Gustavo, 4ºB

Bruno, 4ºC
Bruno, você é meu grande amigo e
por isso que não te maltrato e quero
o melhor para você.
Jonas, 4ºC

Mãe
Eu amo muito você, te adoro! Beijo
no seu coração.
Giovanna, 5ºB

Mateus,2ºA
Você é muito legal! Continue assim e
terá muitos amigos.
Igor D., 2ºA
Fernanda, 7ºB
Te adoro, você foi minha melhor amiga nesse ano, mas por favor não saia.
Yane Alleno, 7ºB
José Vitor Tondo, 1ºB
Você é um amigão. BFF! Beijinhos
Julia Alves, 1ºB

Reconhecimento estadual

1ºC
Obrigada a todos por mais um ano
de companheirismo e amizade.
Que Deus abençoe a todos. Sentirei
saudades nas férias!
Jaqueline, 1ºC
Ana Luiza, lara Liss, Isabella, Isabella e Juliana, 7ºC
Adoro muito vocês, minhas lindas.
Um beijo.
Sheila Borba, 7ºB
Sara Luiza, 4ºC
Sara, você é minha melhor amiga,
você é legal, inteligente e linda,
beijos.
Maria Eduarda, 4ºC
Julia Marques, 7ºD
Tenha muitos anos de vida, vai
virar adolescente, feliz aniversário
minha BFF
Cássia M.. 7ºD
Cássia, 7ºD
Você é minha BFF, quero sempre estar
ao seu lado, para sempre. Caju
Júlia Marques, 7ºD
Isabel e Vitória Basílio, 4ºC
Amo vocês, vocês são legais, gentis,
engraçadas e são demais.
Te amo mãe.
Ana Cristina, 4ºC
Família
Obrigado por me colocar nesse
colégio maravilhoso, agradeço muito
a vocês.
César Eduardo de Souza, 4ºB

Foto acima - Apresentação do Grupo Musical do
Santos Anjos na abertura do evento foi emocionante.
Foto ao lado - Gestora Adelina recebeu a placa
em nome do Colégio.

No dia 2 de outubro, a Família Santos
Anjos realizou, na Catedral de Joinville, a
missa dos 105 anos do Colégio e 170 anos da
Congregação da Divina Providência.
Irmãs, professores, funcionários, alunos,
pais, ex-alunos, ex-professores e comunidade celebraram mais um aniversário do
Colégio mais antigo de Joinville.
A pequena escola paroquial, fundada
pelas Irmãs da Divina Providência, em 1907,
transformou-se no Colégio com mais de
mil alunos e sempre inovando pedagógica
e tecnologicamente.
Há cinco anos sob a gestão da pedagoga
Adelina Dalmônico, o Colégio vem experimentando um crescimento anual do número
de alunos na ordem de 10% e a aprovação

dos estudantes do Terceirão em vestibulares, é de 98%.
O Conselho Estadual de Educação prestou reconhecimento público ao
Colégio dos Santos Anjos pelos serviços
educacionais de qualidade nestes 105 de
bons serviços educacionais prestados aos
catarinenses.

Homenagem

A apresentação Grupo Musical do Santos Anjos, da Banda Marcial do colégio
São José, de Tubarão; da Orquestra do Colégio Cônsul Carlos Renaux, de Brusque;
do Coral da Escola de Educação Básica
(EEB) Lauro Muller, de Florianópolis; e
do Instituto de Dança do Instituto Estadual
de Educação iniciaram a solenidade.
O secretário de Estado da Educação,
Eduardo Deschamps afirmou que "nenhuma escola ultrapassa 100 anos de idade
sem estar conectada com as evoluções e
preocupada com a educação".

Maria Isabela, 3ºD
Você é uma super amiga, gosto
muito de você. Beijos! Kakau
Kauany, 3ºD

Isabella, 5ºC
Oi Isa, gostei muito de conhecer
você, você é elástica, legal e ingraçada e etc...
Gabriela, 5ºC

Vitor, 2ºA
Você é legal, bonito, inteligente,
um amigão.
Thiago, 2ºA

e dedicação do Padre Michellis e da Congregação das irmãs da Divina Providência
que atuam em todo o mundo.
A exposição é a culminância de um
trabalho coordenado pela Irmã Eliete que
envolveu todos os alunos desde a educação
infantil ao Terceirão.
Cada turma estudou um período da vida
de Eduardo Michellis ou da história da Congregação das Irmãs da Divina Providência
e ilustrou de forma criativa para socializar
os conhecimentos na exposição.

Pedro Henrique, 4ºB
Amigo, sei que você vai embora de
Joinville mas, mesmo assim será
sempre meu grande amigo.
Marco Antônio Beck Giacon, 4ºB

Sala 8ªC
Aeh, galera, o ano tá acabando e
quero ver todo mundo descontraindo
ano que vem todos juntos novamente, com todos as broncas de direito.
Maísa Lorena, 8ªC
Leticia Maria, 2ºB
Você é engraçada, inteligente e
boa amiga!!
Maria Clara, 2ºB
Tauanny, 8ºB
Você é muito importante pra mim. Eu
te amo muito e gosto de você.
João G., 2ºB
Claudio D., 3ºB
Oi, tomara que você tenha bons
aigos.
Julia P. D., 2ºB
Maísa, 8ªC
Te adoro, obrigada por tudo e no
ano que vem ensino médio, é nós
ano que vem.
Fernanda, 8ªC
Alunos do 4ºB
Espero que vocês estejam junto
comigo no 5º ano. Abraços Heloisa.
Heloisa M. de M., 4ºB
Luiza M. Pereira, 5ºA
Luiza, você é uma grande amiga,
obrigada por me ajudar em matemática. Te adoro, valeu amiga.
Amanda P.,5ºA

Turma do 5ºB
Vocês me ajudaram muuito neste
ano e foram meus amigos.
Artur, 5ºB
Mãe
Eu te amo, sempre vou te amar.
Quando você está longe sinto um
vazio dentro de mim. Esperoque
você seja uma ótima professora.
Nathália, 5ºA
Mariana Meyer, 8ºA
Te adoro : D beijos!
Maria Lauro, 8ºA
8ª B
Obrigada por todos os momentos
que passamos. Amo muito vocês!
Bruna, 8ºB
Camila da Silva 9ºA
Gosto muito de você. Você é muito
legal e divertida, te amo. Beijos.
Alexandra, 2ºB
Mariana, 2ºA
Você é boa miga, é linda, animada,
divertida e a melhor amiga que
alguém pode ter.
Sofia C., 2ºA
Profª Sirlei
Gosto de você. Você é muito legal.
Espero que seja sempre essa boa
professora!
Letícia, 2ºB
Gabi e Lu, 5ºA
Vocês são minhas melhores amigas, eu amo vocês e espero que
nada nos separe.
Brienda, 5ºA
Isabela, 3ºA
Desejo um feliz Natal para você e
para toda a sua família.
Ana Luisa, 3ºC
Roseli
Mãe, parabéns!! Que Deus sempre
esteja com você.
Sara, 8ºA
5ºA e Amanda, 5ºA
Vou sentir muita saudade de
vocês e, principalmente, da melhor
amiga do mundo, Amanda.
Luiza M. Pereira, 5ºA
Artur, 5ºB
Nós estamos sentindo muita saudade do nosso amigo, espero que
também esteja.
João Artur, 5ºC
Todos os alunos do 2ºB
Para todos vocês, sucesso e muita
alegria e aprendizado no 3º ano.
Amo vocês! Estudem bastante!
Profª Sirlei, 2ºB
Natalia, 4ºA
Eu gosto muito de você e você
sempre foi minha amiga. Bjs.
Brenda, 4ºA
Pais
Quero mandar um beijo para
minha mãe e meu pai, que sempre
me ajudaram.
Gustavo, 5ºC
Prof. Simone
Eu gosto muito de você e quando
você fez a cirurgia eu senti muita
saudade.
Eduarda, 3ºD
Cassiano, 6ºB
Você é meu amigão de coração
desde quando eu entrei na escola
você é o meu melhor amigo. Valeu
amigo!
Gabriel Hellmann, 6ºB
Colégio, 6ºA
Um bom final de ano para todos,
muita felicidade.
Helena, 6ºA
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XVI Feria de Ciências

Qualidade de vida,
preservação e saúde
Todas as equipes que participaram da XVI Feira de Ciências, com o tema Fraternidade e Saúde,
realizada em três etapas, receberam o certificado.
No entanto, somente as equipes que utilizaram
material reciclado e, ao final da exposição, deram
destino adequado a todos os materiais, receberam
o selo ECOENGEL, instituída pela coordenação
para premiar as equipes que já demonstram na
prática a consciência ecológica.
No dia 4 de outubro, os alunos do segundo
ao quinto ano socializaram os conhecimentos e
pesquisas com os colegas das demais séries. Os
trabalhos das equipes de alunos do 6º Ano ao Terceirão foram conhecidos no dia 1º de novembro e
na semana seguinte, de 4 a 8 de novembro, todos
os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer
a exposição de culminância dos projetos desenvolvidos com os pequenos da educação infantil.
As pesquisas desse ano novamente contemplaram temas ligados à saúde física, mental e
social. Alimentação equilibrada e dieta adequada
para atender às necessidades de cada indivíduo, a
importância do exercício físico, do uso de filtro
solar, do banho de sol, do uso de medicação na
dosagem correta, de preservação ambiental, do
consumo consciente e, principalmente, de cultivar
bons hábitos de higiene, alimentação e de vida
tornaram a XVI Feira de Ciências a grande festa
da qualidade de vida.
As séries iniciais trabalham com tema único
por turma. Este ano, as três turmas de quarto ano
uniram-se numa grande equipe e criaram caminho
ecológico, uma espécie de túnel do tempo da natureza que foi sendo modificada pelo homem. No
corredor de sabedoria, os estudantes explicaram
sobre os animais e vegetais em extinção em Santa
Catarina e como cada um pode agir no seu dia a
dia para contribuir ou destruir a fauna e flora. O
principal objetivo foi educar para a preservação.
No mesmo dia, a mãe da Maria Vitória
Wiese,6ºB, a técnica em enfermagem Marcileia,
mediu a pressão arterial e fez 70 testes de glicemia,
dos quais mais de 50 apresentaram resultados
muito acima do esperado, mesmo tendo sido feitos
após as refeições.

Manter hábitos alimentares, de higiene
e de vida saudáveis, com atividade física
regular e de consumo consciente são as
principais sugestões das pesquisas
apresentadas durante a XVI Feira de Ciências

“Minha filha comentou que estava preocupada
porque os colegas comem muita doçura. E pediu
para eu fazer o teste na feira. A pressão arterial de
várias crianças também está alta, mas a glicemia é
mais preocupante. Gostaria de alertar os pais para
levar os filhos para fazer exames complementares
com urgência”.
A constatação levou o conselho editorial
do JSA a produzir a reportagem sobre diabetes
publicada na página 5 desta edição.
No segundo dia de feira, 1 de novembro,

Culminância dos projetos da EI

Equipes certificadas
com o selo ECOENGEL
TURMA
2º A
2º B
2º C
2º D
3º A
3º B
3º C
3º D
4ºA
4ºB
4º C
5º A
5º B
5º C
6ªC
7ªC
8ªB
2ºA
6ª A
6ª B
6ºA
6º B

TURMA
6º C
6º D
7ª A
7ª B
7ª D
8ª A
8ª C
1º A
1º B
1º C
2º B
3ãº

TEMA

MÉDIA

Pirâmide alimentar 		
Flores que curam 			
Sementes comestíveis 		
Alimentos orgânicos 		
Plantas nocivas à saúde 		
A saúde do solo e a coleta seletiva
Doenças infantis 			
Atividade física 			
Vegetais em extinção 		
Educar para preservar 		
Animais em extinção 		
Vitamina b 			
Vitamina a 			
Vitamina c 			
A vida a partir dos vegetais
Sistema imunológico 		
Saúde da Audição 		
Automedicação 			
Remédios 			
As principais doenças brasileiras
Alimentação 			
Ambiente e Saúde			

TEMA

9,806
9,810
9,843
9,800
9,829
9,829
10,000
9,768
9,939
9,942
10,000
9,652
9,939
9,663
9,929
9,65
9,65
9,47
9,532
9,405
8,97
8,98

MÉDIA

Sol um astro que influencia na vida
A vida a partir da terra 		
Sistema nervoso 			
Sistema circulatório 			
Hábitos que fazem a diferença 		
Proteção contra raios UV 		
A ciência nos esportes 		
Medicina Alternativa 			
Drogas 				
Doenças respiratórias 		
Aditivos Químicos 			
Experiências 			

os alunos do Terceirão ocuparam o laboratório
de ciências para demonstrar experimentos aos
colegas menores.
Entre as pesquisas, a que alertava para a alta
incidência de câncer de pele na região sul do Brasil e a necessidade de usar filtro solar em todas as
partes do corpo que ficam expostas, como o dorso
da mão, o pescoço e os braços, mesmo em dias
nublados, pois embora encoberto, o sol continua
emitindo os raios que provocam queimaduras e
câncer de pele e olhos.

9,21
9,22
9,36
9,34
9,47
9,49
9,11
9,02
9,01
9,39
9,44
9,37

Na educação infantil, a Feira
de Ciências é uma mostra dos
projetos desenvolvidos ao longo
do ano. A cada ano, a participação
efetiva dos pais na construção do
conhecimento dos alunos, está
mais evidenciada. Desenvolver
hábitos saudáveis
Nesta faixa etária, os pais
relembraram seus heróis da infância, pesquisaram e registraram os
Heróis da Vida Real e criaram seus
próprios heróis com o Infantil 4.
Ajudaram na criação da escala do
crescimento, pelo Infantil 1 e na
compreensão dos significados de
desenvolver hábitos de alimentação, higiene e vida saudáveis pelo
Infantil 2.
Coube aos pais investigar e
montar maquetes para que os
filhos do Infantil 3 compreendessem melhor o mundo, a diferença
entre dia e noite e ajudar a confeccionar os elementos da criação
utilizados no Túnel da Criação
montado na Feira.
O infantil 5 levou para a feira,
as poltronas, o castelo e os personagens e demais objetos criados
para efetivar o projeto “No mundo
da imaginação”. Durante o ano

Matheus Morais, 8ªB
Valeu por me ajudar nas aulas, ter me
ensinado japonês, por ter paciência
comigo e sempre estar do meu lado!
Valeu!
João Pedro

Classificados
Vendo X-Box 360 slim, desbloqueado + 60
jogos não originais + bateria rock band
+ 2 controles + kinect + estabilizador.
Contato:Vitor Clemes, 6ºB,
Fones: 34259455 e 99645227
Quero compra um i-phone, pode ser usado
ou não, deve ser 4, 4S ou 5. Contato:
Matheus, 6ºD, Fone: 34630410

Policial Delbo
Todo o 5º ano vai sentir muito a falta do
PROERD e de você. Beijos.
Natália, 5ºB

Amanda Gabriele, 2ºB
Eu te amo sua linda. Obrigada por tudo
mesma, vou sentir muito a sua falta. Todos da 6º C
Valeu por vocês fazerem esse ano muito
Amanda Ribeiro, 2ºB
especial.
Bruno Ornelas, 6º C
Ana Cristina, 4ºC
Ana, você é muito legal, todo dia brinco
com você. Parabéns, ano que vem Os Rebeldes
fazemos 2 anos de amizade! Te amo! Lua, Arthur, Mel, Chay, Sophia e Micael,
amo demais vocês, meu sonho é conheIsabel, 4ºC
cer vocês. Rebeldes para SEMPRE.
Gabriela Leite, 6º C
Prof. Ademir
A matemática é maravilhosa, ela é
Mariah, 6ºB
muito linda!
Foi muito bom te conhecer! Nos conheBruna, 8ªB
cemos há pouco tempo, mas já somos
melhores amigas, te amo!
Pais
Eu amo muito vocês. Obrigado por Caroline, 6ºB
existir.
Victória, 1ºA
Amanda, 6ºA
Amizade verdadeira mesmo, sou muito
grata por você ser minha amiga.
Maria Luiza, 6ºB
Amiga, você é muito importante para Glenda, 1ºA
mim, conte sempre comigo! Te amo!
Victória, 6º B
Bruna Vitória, 6ºB
Você é uma grande amiga, espero que
nossa amizade dure para sempre.
Pedro, 3ºC
Só perbemos o valor da água depois Laura Baptista, 6º C
que acaba.
Luis e Vinícius M., 6ºD
Caetano, 3ºC
Vocês são meus melhores amigos e
também são muito confiáveis e meus BFF.
Horion e Tiago, 3ºD
Gilvam
Vocês querem ir na minha casa?
Digo, Ana, Duda, Nadi, Lara, Maju, Jeni,
Luis Felipe, 3ºD
Fê, Julia C.M., Luis e Jhonatan, 6ºD
Vocês são as pessoas mais especiais na
Turma 3ºD
Eu amo a minha turma, os meus amigos, minha vida. Eu amo vocês!
Ny, 6ºD
isso é tudo de bom.
Isabela L.,3ºD
Amigos do 1ºA e B
,Mamãe, eu te amo e nunca vou deixar Amo muito vocês, obrigada por sempre
de te amar. Bjs da Anna, a sua filha estarem do meu lado me apoiando.
Contem sempre comigo.
querida.
Nátalie, 1ºA
Anna Clara D. 4ºA
Isabella Gomes, 4ºA
Bela eu nunca vou me esquecer de você,
vou sentir muita saudade. Abraços
da Brubru.
Bruna Pereira, 4ºA

Jenifer Paullini, 6ºD
Você é minha melhor amiga e que pena
que você vai viajar para Balneário.
Fernanda Andrade, 6ºD

Letícia, 8ºB
Você é muito especial, beijos.
Larissa, 6ºB

Prof. Aline
Gosto muito de você e não é pra puxar
saco, continue sempre assim. :-)
Gabriela G., 7ºA

Minha família
Que fique tudo bem com vocês, que
Deus os abençoe, principalmente
minha mãe.
Felipe, 6º C

Professores
Caros professores, muito obrigada por
tudo que vocês fizeram por nós e tudo
que nos ensinaram.
Emanuele, 5ºB

"Família Lagrimas"
Obrigada por tudo, vocês são minha
BFF's, nunca vou esquece das nossas
maluquices. Adoro vocês!
Kiara, 6º C

Luana, Ana Carolina e Nathalia A.,
Raisa, 7ºB
Amo vocês, minhas melhores amigas S2
Raisa, 7ºB

Alunos 3ºC
Está chegando o Natal. Que o menino
Jesus ilumine sempre o caminho de
cada um de vocês. Um abençoado Natal
a vocês e seus familiares.
Prof. Elisangela

letivo, além de levar a Sacola da Contação para
ler em família, os alunos aprenderam enquanto
se divertiam.
“ Olhe que perfeição, nem eu consigo fazer
uma coisa assim”, falou um dos alunos do 6º Ano
enquanto apreciava os animais criados com material reciclável, confeccionados dentro do projeto
“Curiosos por natureza” dos primeiros anos.
A “Bruxeti”, mascote do projeto A saúde da
Bruxa - conhecer para prevenir, desenvolvido
pelo Integral, agora com todas a carteira de
vacinação em dia, mais magra e com educação
realimentar também esteve na exposição como
prova de que é possível ser feliz e
saudável ao mesmo tempo. Os hábitos
que resultam em saúde foram o tema de
estudos das turmas do Infantil.

Marina, 7ºA
Te amo, minha linda.
Gabriel W., 7ºA

Alessandra, Mãe
Gosto quando você me ensina a ser
inteligente. Mamãe amo muito você.
Gabriela, 2ºA
Oitava B
Nós conseguimos!! Obrigada por todos
os momentos! Boas férias.
Letícia Santos, 8ºB

Prof. Elisangela
Foi muito bom estudar com você este
Eduardo, 2ºB
ano. Feliz Natal!
Você é um grande amigo. Um amigo que
Laura Martinello, 3ºC
nunca achava que eu ia ter.
Vitor, 2ºB
Amigos
Queria agradecer a todos os meus
amigos por me acolherem tão bem este Henrique e Victória, 1ºB
ano. Eu quero que todos os amigos que Melhores momentos com vocês! Risadas
e constrangimentos inesquecíveis.
fiz este ano durem para ... sempre!
Maila, 1ºB
Lucas, 6º C
Todos da Raisa, 7ºB
Agradeço esse ano, todos os momentos
especiais, a todos vocês. E que o
ano que vem as coisas só melhorem!
Abraços!
Natália Marinho, 7ºB

Felipe Xuz, Felipe, 7ºD
Mesmo vocês sendo muito cones, vocês
são meus amigos cotocos.
O Xuz nem com mouse do Roger e Bob
nem de alejo.
Leonardo, 7ºD

Jornal do
Santos Anjos
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Talento especial

VALE A
PENA LER

Ler, escrever e dar opinião

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

As aulas de produção textual
estão entre as favoritas de
Alexia C. T. Machado, 1ºBEM. Leitora assídua e
admiradora de escritores como Clarice
Lispector, William
Shakespeare e Lya
Luft. Além destes
autores, o livro O
mundo de Sofia é
sua paixão. “Amo
filosofia. É uma das
matérias de que mais
gosto”, acrescenta.
“Gosto de escrever
e sempre tive o hábito de
leitura. Acho que uma coisa
está interligada à outra. Lembro
quando, com 6 e 7 anos, na compra do mês
com meu pai, eu ficava ansiosa para ganhar o
gibi no caixa. Aos poucos fui mudando meu
gosto e hoje leio livros. Em casa, quanto vejo
ou leio uma reportagem ou quanto estou
irritada com alguma coisa, escrevo. Tenho
alguns arquivos com meus textos. Na maioria das vezes eu volto, leio e não gosto do
que escrevi por isso não publico. Acho que
é porque leio muitos livros”, analisa.
“Hoje penso assim. Mas gosto bastante
de escrever. O problema é que sou muito
inconstante, porque começo a escrever sobre
uma coisa e começo a pensar em outra e
desvio do assunto. Então, se quiser publicar
um livro, terei que aperfeiçoar meus textos,
porque são só rascunhos, tenho muitas coisas
a melhorar na escrita”, registra demonstrando muita consciência.
Assim como seus autores favoritos, Alexia constrói personagens com marcas psicológicas fortes. A preferência pelas aulas de
produção textual vem do gosto pelas coisas
mais subjetivas e que a permitem emitir
opinião. O gênero conto é seu preferido tanto
para a leitura, quando para a escrita.
“Eu vivo meus personagens, entro na vida
deles. Nem todas as pessoas são iguais e
algumas pessoas acabam não se enquadrando muito bem nas regras da sociedade e se
tiver uma pessoa que não tem esse padrão de
comportamento, as outras ficam frustradas”,
acrescenta.
“Acima de tudo, quando estou escrevendo, quero passar uma mensagem para as
pessoas, gosto de colocar alguma reflexão.

Barbara, 1ºB
Depois de tantos momentos felizes, você se
afastou tanto! Mas, eu te amo. Conta comigo
pra tudo.
Gabriele, 1ºB
1ºB
Obrigado turma por tantos momentos de
alegria, e felicidade amo vocês.
Gabriele, 1ºB
A todos os Professores e amigos
O fim do ano está chegando, mesmo não
podendo mais ver alguns de vocês eu não me
esquecerei!!!
Fernanda Cardozo, 7º D
Fernanda Koch, 8ºA
É, Fer, não tenho muito pra falar, só que te
amo e quero te desejar um feliz aniversário.
Parabéns!!!
Pâmela Pereira, 8ºA

Quero que meus personagens
sejam vistas como pessoas
normais, pois querendo
ou não, fisicamente
somos parecidos,
os hábitos é que
são diferentes.
Mas o que é ser
normal?”, questiona. E continua, “não existe
um padrão de
normalidade. Na
verdade, a sociedade é que cria
um padrão. E todos
temos qualidades e defeitos. Eu também tenho
minhas qualidades e meus
defeitos”, sentencia.
Alexia prefere escreve histórias. Garante
que sua maior dificuldade é escrever poesia
com rimas. “Gosto de poema, mas sem rima
e de escrever textos sobre a sociedade e as
pessoas. Já participei de um concurso sobre
sustentabilidade, em 2011, e fui até a primeira etapa”, registra.

ERRATA: O livro Desperte o milionário que há em você, publicado na última
edição, é indicação da professora Berenice
Fernandez.
Livro: Mentes Ansiosas
Autora : Ana Beatriz Barbosa Silva
No livro, a psiquiatra autora fala sobre os
transtornos causados pelo medo e a ansiedade. A diferença entre os dois sentimentos, e
como eles podem dominar a vida das pessoas, são algumas das questões tratadas pelo
livro.“Até que ponto o medo é necessário
para a nossa sobrevivência? Qual a dose de
medo saudável? Quando o medo vira uma
doença?” A partir destes questionamentos
sobre sentimentos comuns a todos os seres
humanos, a autora, com base em sua experiência clínica, inicia o livro em busca de
respostas.
Indicação da professora Laila Tomazoni

A história

No texto publicado, queria principalmente
passar três mensagens. A de que as pessoas
devem compreender as demais como são,
devem ser felizes e se esforçar para tornar o
mundo melhor e a da consciência ecológica
e da sustentabilidade.
“O professor Maurício Palmeira passou
um poema em que o personagem morria no
final. Nós tínhamos que produzir uma história. Comecei a produzir na sala, mas não
estava muito inspirada. A inspiração é muito
importante, sem inspiração não consigo
escrever. E o poema não dizia muita coisa
só que no final ele morria. Eu queria que ele
ficasse feliz, que tivesse uma experiência de
felicidade antes de morrer”, descreve.
Alexia encaminhou o texto para o jornal
via internet. “Eu fiquei muito feliz de ver publicado o que eu tinha escrito sem pretensão.
A minha mãe ficou feliz e me deu parabéns”,
conta entusiasmada.
A estudante pretende estudar psicologia.
“Porque sou muito de analisar as pessoas e
o veredito a pessoa que está sendo analisada
constrói, finaliza a estudante que pretende
ajudar a construir um mundo melhor por
meio de seus textos.

Fernanda Koch, 8ºA
Irmãs de mães diferentes, obrigada por tudo.
E aproveita muito a tua festa, 15 não se faz
todo dia. Te amo!
Letícia Gomes, 8ºA

Ana Clara, 3ºA
Obrigada por ter me apoiado nesse anos, que
a nossa amizade nunca termine.
Marcella F., 3ºA
Prof. Sirlei
Obrigada por me ensinar muitas coisas.
Sophia, 3ºA

Natália E., 4ºA
Te adoro, você é minha melhor amiga e nunca
quero me separa de você.
Sofia, 4ºA

Amanda A., Letícia S. e Letícia O., 8ªB
Meninas, obrigada pelo ano maavilhoso do lado
de vocês. Amo vocês.
Ana Paula, 8ªB

Larissa, 6ºB
Você é uma amiga para mim, você foi a
primeira menina que ficou a minha amiga,
obrigada! Beijos.
Fígia, 6ºB

Ao Colégio
Foi muito bom estudar aqui, vou sentir saudade
da professora de matemática e português.
Davi, 5ºB

Gabriele, 1ºB
Eu não sei porque te amo tanto, sem sua
amizade não seria nada.
Fernanda, 1ºB

Amigas
Vocês são muito especiais, para mim vocês
são D+.
Heloisa, 5ºB

Livro: Perdas e ganhos
Autoria: Lya Luft
A autora busca dar um testemunho pessoal sobre a experiência do amadurecimento.
Convoca o leitor para ser seu
amigo imaginário: cúmplice
e companheiro de reflexões
que vão da infância à solidão
e à morte, ao valor da vida
e à transcendência de tudo.
Divaga, discute e versa, com
ímpeto, compaixão, e muitas
vezes bom humor, sobre velhice, amor, infância, educação,
família, liberdade, homens e
mulheres, gente de verdade... e conclui que
o tempo passa mas as emoções humanas não
mudam, revelando que é preciso reaprender
o que é ser feliz.
Indicação da Professora Adenise C. Reis
Livro: O pagador de promessas
Autor: Dias Gomes
Excelente escolha de leitura principalmente para aqueles que preferem livros mais
diretos, rápidos, pois o roteiro se passa ao
longo de apenas um dia. Conta a história
de um homem simples e campestre, Zé
do Burro, que tenta cumprir sua promessa
de carregar uma cruz durante um grande
percurso, após seu melhor amigo, um burro
chamado Nicolau, ter sido curado. Seu objetivo era colocar a cruz dentro da Igreja Santa
Bárbara. Acontece que, pelo fato ter feito a
promessa num terreiro Candomblé, o padre
não deixa Zé entrar na Igreja.
Indicação: Mariana de Oliveira, 2ºA

- EM
Livro: Você é Especial - Uma Estória
para Todos
Autor: Max Lucado – Editora Hagnos
A história dos Xulingos, homens e mulheres
de todos os tamanhos que foram formados da
matéria-prima madeira, pelo Carpinteiro Eli.
Eli tinha sua oficina no alto da colina, e desenhara a cada xulingo de forma única e especial.
Marcinelo era um dos xulingos que não sabia
fazer grandes coisas e por isso recebia de
outros xulingos adesivos cinzentos. Algumas
pessoas passavam por Marcinelo e decidiam
que ele era um mau xulingo, até que essa
mentira passou a ser uma verdade entranhada
no interior de Marcinelo.
Indicação da Profª Alessandra Ziemer
Livro: Futebol da Bicharada
Autor: Edson Gabriel Garcia
Este livro faz o leitor imaginar uma partida
de futebol de bichos, na qual tudo pode acontecer. Espie só: bichos de cá versus bichos de
lá, tartaruga no apito, minhoca e elefante no
gol, jacaré de terno na torcida, centopeia em
pose de massagista e até tatu-bola dando um
embolado pontapé inicial. O jogo é narrado
pela lagartixa poeta e fotografado pela esperta
borboleta! Uma mais que engraçada aventura
futebolística contada na forma de diferentes
tipos de textos: poesia, classificados, regras,
glossário... Até dicas de "poetação"! Pode?
Indicação profª Elisabete Carvalho (Beth)

Livro: A Pirâmide Vermelha
Autor: Rick Riordan
Série: As Crônicas dos Kane
É o primeiro livro da série. Conta a história
de dois adolescentes que são irmãos, Sadie
e Carten Kane. Sadie mora com os avós
maternos, desde que a mãe faleceu. Carten
"mora" com o pai. Na realidade, Carten passa
a maior parte do tempo viajando com o pai,
um arqueólogo famoso, estudando o mundo
Egípcio. De repente, a vida dos dois muda
completamente. O pai desaparece em uma
explosão causada por ele mesmo no Museu
Britânico. Os irmãos têm menos de uma
semana para tentar salvar o pai, se conhecer
realmente, aprender a usar magia, entender
sobre os deuses egípcios, fugir do caos e
salvar o mundo.
Indicação Profª Silvia V.Sarnowski
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Letícia S., Ana Paula, Amanda A., Bruna e
Fernanda M., 8ªB e A
Obrigado por todo o tempo que eu passei
com vocês. Amo vocês demais. Contem
sempre comigo, suas lindas.
Letícia Luiza, 8ªB
Joice, Jéssica, Gdo, Larah, Nath´s, Julia,
Camila e Ana B., 8ªB
Vocês são muito especiais para mim, nunca
irei esquecê-las.
Andreza, 8ªB
Letícia S., Letícia O., Ana Paula e 8ªB
Obrigada por tudo, amei o ano com vocês.
Amanda Alves, 8ªB
Andreza, Joice, Gabriela, Lara, Julia, Nathaly
V., Nathaly,e Jéssica, 8ªB
Amo vocês, obrigada por tudo!
Camila Eliza, 8ªB
Amigas, 7ºA
Meninas, obrigado por tudo! Não sei o que
seria de mim sem vocês.
Thaís Fernandes, 7ºA
Oitava B
Passamos um ótimo ano. +MJ GALERA! Beijo
para as gatas.
Gustavo Schil, 8ªB
8ªC
Mais um ano terminou e ainda estamosunidas, amo vocês, amigas!
Julia Lemke, 8ªC
Artur, 5ºA
Você vem para esta sala ano que vem. Dia
12 vou convidar você para minhja festa.
Igor, 5ºC
Arthur, Enzo e Otávio, 5ºC
Obrigado por serem amigos de verdade,
tomara que vocês continuem nesse colégio.
Lucas Vianna, 5ºC
Luiza,
Esperei muito tempo por você e agora
chegou; minha irmã, faz 1 aninho sábado.
Gustavo, 6ºD
Natália, 6ºD
Você é como uma irmã para mim. I love you.
Lara, 6ºD
Amanda, Thalia e Rafaela, 8ªC
Obrigada, minhas lindas!, por serem tão
sinceras... haha.. amo vocês incondicionalmente! Beijos, até ano que vem!!
Layne, 8ªC
5ºC
Aí amigos do 5ºC, obrigado por não fazermos
brincadeiras do PROERD, mas além disso
fizemos bagunça!
Bruna Gesser, 5ºC
Daiane Britto, Escola Bolshoi
Você é uma das maiore
s presentes que já recebi na vida te amo,
amiga, irmã!
Sofia Araldi, 8ªC
Prof. Marília
Adoro sua aula.
Henrique José, 6ºA
Minha mãe
Mãe, eu sei que estamos em momentos
difíceis, mas saiba que eu sempre estou
aqui com você! Te amo muito! Com amor,
sua filha...
Maria Vitória, 6ºB
Julia Lennert, 7ºA
Julia, você é uma ótima amiga! Te adoro!
Beijos, Isah.
Isabelle Paim, 7ºA
Turma 8ªC
Acabou o ano e talvez não veremos algumas
pessoas ano que vem, mas foi bom conviver
com essa turma muito louca.
Vinícius Kammes, 8ªC
Gabriela L., 1ºA
Por mais que somos diferentes, você é uma
grande amiga! Sempre continue com esse
sorriso lindo e essa simpatia toos os dias,
pq todos te adoram!
Luiza G., 1ºA
Amiga, só tenho a agradecer por nossa
amizade, que ela se fortaleça cada vez
mais! Saiba que podes contar comigo.
Obrigada por tudo!
Glenda, 1ºA
Júlia G., Tainá e Mari, 6ºB
Minhas fofas, minhas irmãs, obrigado
por tudo!
Vitória Cristina, 6ªB
Glenda, 1ºA
Amizade verdadeira sempre!!
Victória, Rafaela, Bárbara, Julia R., 1ºA
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Quarteto Fantastico, 1º B
Obrigado gatinhas, por tudo amo muito
vocês. Beijocas.
Flavia L., 1º B
Rafaela Bara, 1ºC
Cada um que passa em nossa vida, cada
pessoa é única, especial igual a você, valeu
por tudo!!
Stefanni, 1ºC
Gilberto, 3ºB
Lindo, te amo maninho!
Carmem, 1ºC
Heloisa, Miline, Isabelle Julia L e Giovanna
D., 7ºA
Minhas fofas, esse ano foi muito divertido,
espero que ano que vem tenha muito mais
aventura e loucura em nossa vida!!!
Giuliana, 7ºA

Dona Adelina
Muita saúde e tudo de bom para você.
Fernanda, 3ºA
João Gustavo, 2º
Você tem notas muito boas e sei que vai conseguir tirar vota boa nessa prova de Inglês.
Vinicius T., 2ºB
Família e amigas
Gosto da minha família e das amigas!
Mariana, 2ºD
Carolina e Jeanine
Carolina, você é minha melhor amiga.
Beijos! Prof. você é a melhor prof. que eu
já tive. Beijos.
Sofia, 2º
Júlia, Integral
Você gostaria de ir para minha casa?
Maria Luiza, 2ºD

Gabriela, 5ºC
Gosto muito de você, você é legal, divertida
e outras qualidades. Te adoro! Você é minha
melhor amiga.
Maria Júlia, 5º

Profª Karin, 2ºA
Você é uma boa professora. Parabéns por ser
assim, você merece ser feliz.
Mateus, 2ºA

abriel Zabot, 7ºA
Gosto muito de você, que é muito especial
para mim.
Ana Gabriela, 7ºA

Rodrigo, 2ºA
Gosto muito de você. Você é forte e é meu
amigo.
Vitor, 2ºA

Carlos Henrique Costa, 2ºA
Nos conhecemos este ano, mas pelo pouco
que já falei contigo sei que você é especial.
Thayna,1ºC

Nicollle, Ana, Julia, Maju, Maite e Duda, 6ºD
Gente, eudesejo um 2013 maravilhoso para
vocês! Amo vocês!!
Rodrigo, 6ºD

Ana Luiza de Freitas, 1ºC
Minha panguinha linda, o ano está acabando
e só quero te agradecer por tudo, risos,
choros, por sempre estar comigo. Tyh amuh!
Ana Paula Dias, 1ºC

Pai e Mãe
Amo muito vocês, nunca vocês vão sair da minha vida, muito obrigado por vocês existirem.
Francisca, 6ºD

Prof. Simone e Prof. Karin
Eu gosto muito de vocês e sempre soube
que vocês se esforçaram muito esse ano
para ensinar os alunos! Abraços.
Lucas G., 3ºD
Bruno, 4ºB
Bruno, obrigado por ser esse amigo tão legal
e ser tão sincero comigo.
Felipe, 4ºB
Ryan, 4ºB
Você é meu melhor amigo, gosto muito
de você.
Nicollas Medeiros, 4ºB
Família
Eu gosto muito da minha família e quero
que ela viva feliz.
Ryan Richter, 4ºB
Stefanni, 1ºC
Ou Louca! A parceria nunca acaba e nem a
nossa amizade! Te amo.
Rafaela, 1ºC
Camila Bertelli, 1ºC
Foi muito bom ter te conhecido. Você é
muito especial, que Deus te ilumine na tua
caminhada. Nunca esquecerei das risadas,
micos e conversas...tá!
Maria Helena, 1ºC
Amanda Ribeiro, 2ºB
Te agradeço por tudo amiga! Vou sentir
muitas saudades. Beijos.
Amanda Fisher, 2ºB
Mikaela, 4ºB
Você é minha melhor amiga! Te adoro, você é
a melhor amiga do MUNDO!!!! Bjs! xoxoxoxo
Ana Julia, 4ºC
José, 2ºB
Eu gosto de você porque você é um primo
legal.
Leonardo, 2ºB
Minha família
Oi família, amo muito vocês. Um beijo.
Cauê, 3ºA

Natália Pagano e Sara Minatti, 6ºD
Muito obrigada por me aguentarem e serem
as melhores sempre, amo vocês!
Maria Julia, 6ºD
Théo Rhoden, 6º C
Você é o melhor amigo do mundo é muito bom
ter você como amigo, abraços.
Matheus B. 6º C
Junior e Thaís, 7ºA
Amo muito vocês dois, vocês me ajudaram
quando ninguém mais queria. Eu AMO VOCÊS,
meus lindos do coração.
Eduarda, 7ºA
Nicolle Floriani, 6º C
Obrigado por estar no meu lado em todo
tempo e me fazer rir nas horas difíceis. Beijos.
sra.Kaneswaran.
Yasmin Naji, sra. Horani, 6º C
Maria Laura, 6º C
Muito obrigada por estar sempre do meu
lado e me apoiar. Você é uma grande amiga,
que eu amo muito, beijos! Você mora no meu
coração, minha BFF.
Giovanna Lovato, 6º C
Gabriela Leite e Maria Luisa S., 6º C
Vocês são minhas melhores amigas, gosto
muito de vocês, continuem sempre sendo
minhas amigas.
Heloísa F. Salvador, 6º C
Eduarda M. e Yam, 6º C
Obrigado pela verdadeira amizade de vocês,
espero que isso não perca tão fácil outra vez.
Arthur Hüttl, 6º C
Yasmin Naji, 6º C
Mimi, você é a pessoa mais louca, mais engraçada, mais estranha e mais avoada da vida.
E é por isso que eu te amo,sua directioner!
Nicolle F., 6º C
Ana Beatriz, 6º C
Você é uma das minhas melhores amigas
e você é muito importante para mim e eu
adoro os momentos em que nos divertimos,
vou sentir saudades.
Stephanie, 6º C

Jornal do
Santos Anjos

Resultado da
XXIII OLICRISA
Turmas destaques:

Matutino-5ºAnoA e Vespertino-3ºAnoC

Jornal do
SANTOS ANJOS
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Férias é tempo de melhorar a estrutura
Durante as férias de janeiro, tradicionalmente acontecem as obras de manutenção
preventiva como pintura, troca de móveis,
fechaduras, higienização, dedetização,
limpeza das caixas da água, verificação
do sistema elétrico e hidráulico, estrutural
e segurança. O objetivo é garantir que
o colégio esteja com todas as condições
de segurança, saúde e higiene para receber os alunos no primeiro dia de aula.
Este ano, além das obras de manutenção preventiva, outras melhorias transformarão o espaço educativo ainda mais aconchegante e seguro.
A substituição do elevador está entre as prioridades para 2013. Outra obra já contratada é a climatização
das salas de aula da educação infantil.

por alumínio. No início de 2012, foram trocadas as do piso superior e para o próximo
ano serão trocadas as demais esquadrias.
Uma nova reforma no terceiro piso resultará
em uma sala de aula a mais.

Informática

"Nosso objetivo é melhorar sempre mais a nossa estrutura, tanto
física como organizacional e inovar também na área pedagógica e
tecnológica, para iniciar o novo ano letivo com tudo em perfeita
sintonia", registra a gestora Adelina Dalmônico.

Sanitários no Ginásio
O aumento de 12% no número de alunos
em 2012 e a perpectiva de um novo crescimento por volta de 10% para este ano,
resultou na sobrecarga das dependências
utilizadas principalmente para as aulas de
educação física.
"As instalações sanitárias, já não atendem
bem às necessidades. Vamos construir vestiários e sanitários feminino e masculino e
um adaptado para deficientes no ginásio
coberto. Então, a principal melhoria na
estrutura física será na área desportiva",
explica a gestora.
As obras de construção já estão em andamento. Além dos banheiros e vestiários,
o projeto em execução contempla uma área
de convivência para os funcionários dos
serviços gerais, lavanderia e depósito de
materiais.
A sala atualmente utilizada pelos funcionários, no piso térreo, será remodelada e
transformada em sala de aula para abrigar
uma turma de educação infantil.
A área de serviços e convivência para
a equipe de 15 pessoas, responsáveis pela
higienização, segurança e manutenção terá
também instalações sanitárias exclusivas,
cozinha e refeitório.
A equipe trabalha muito para manter
a limpeza de todos os espaços da escola,
inclusive dos corredores e pátio externo,
onde os estudantes costumam sentar durante
o recreio para conversar com os amigos.
"Embora tenha bancos e fosse bom que os
alunos caminhassem e se movimentassem
na hora do recreio, eles costumam sentar
para conversar, fazem o lanche e em seguida
começam a correr. Nossos alunos também
tem o hábito de jogar papel no lixo. Então,
mesmo após o recreio, tudo fica praticamente limpo. Temos o cuidado de manter uma
constância, quando qualquer coisa estraga,
um trinco, por exemplo, arrumamos imediatamente para criar a cultura da limpeza
e higiene do espaço escolar. E temos conseguido bons resultados", acrescenta Adelina.
Também durante as férias escolares, será
completada a troca das esquadrias de ferro

O Recanto Nazaré terá dois novos
moradores: um casal de pôneis

cada aluno é consequência das atividades
desenvolvidas em todas as aulas e por meio
dos diversos projetos já implementados e
que continuarão no próximo ano, como o
Ecopedagógico e os Dias de Formação, desenvolvidos no Recanto Nazaré; o projeto
institutucional de incentivo à leitura e à
escrita; o voluntariado e as palestras específicas já programadas para o próximo ano.
O objetivo é repetir e até melhorar os altos
índices de alfabetização e de aprovação nos
vestibulares, perto de 98%. O que comprova
a eficácia do trabalho pedagógico desenvolvido no colégio pelos professores e toda
equipe pedagógica.

Material de
inglês da
Pearson é
interativo

DDFs realizados no Recanto Nazaré integram
projeto Vida e Realização

Projeto Lego será
extra-curricular

Um dos laboratórios de informática será
remodelado e transformando num espaço
tecnológico com equipamentos de última
geração, tela digital interativa e móveis
coloridos e adequados para as crianças da
educação infantil e primeiros anos do ensino
fundamental.

Robótica e Inglês
Implantação de aula de língua inglesa a
partir do Infantil 4. A partir do 3º Ano do
EF 1 serão duas aulas semanais de Inglês.

O período integral terá o currículo enriquecido com aulas de música, artes, culinária, inglês e mais contato com a tecnologia,
principalmente no novo laboratório de
informática. Mas a grande novidade são
as aulas extra-curriculares de robótica para
os alunos do ensino fundamental, com a
implementação do Projeto Lego.

Projeto de Vida
O Projeto Vida e Realização que visa a
cultivar valores será intensificado e ganhará maior visibilidade. O projeto norteia as
ações pedagógicas desenvolvida com todas
as turmas, em 2013, dará ainda mais ênfase
ao tema da Campanha da Fraternidade 2013
– o Ano da Juventude.
Aspectos que dizem respeito aos jovens,
como prevenção ao uso de álcool e drogas
e projetos de vida e orientação profissional,
bem como a preparação para a universidade, serão reforçadas com novas ações,
palestras e eventos de formação.
"O projeto de vida será o centro de nossas
ações, porque o jovem que tem um projeto
de vida não se perde no caminho", enfatiza
Adelina.
"Os profissionais da universidade visitarão a escola para dar palestras sobre suas
profissões e continuaremos também com
o projeto de orientação profissional, tanto
com o contato direto com as universidade –
nós visitando as universidades quanto eles
vindo ao Colégio – como com o psicólogo
fazendo as sessões de orientação profissional', explicou o coordenador pedagógico,
Adírio Schotten.
A construção do projeto de vida por

"O maior número de reprovação é no
primeiro ano do ensino médio. E mesmo
com o trabalho de nivelamento realizado
nos meses de abril, maio e junho, as aulas
de recuperação e de reforço e a reavaliação, não conseguimos promover 100% dos
alunos, pois temos o foco no aprendizado.
E tudo é feito para promover o aluno com
conhecimento, pois não é só promover para
a próxima série, é preciso aprendizagem",
salienta Adírio.
"Gostaríamos de ter resultado ainda
melhor, mas o trabalho continua e 98%
dos conteúdos previstos, são realmente
trabalhados durante o ano letivo e, como
disse um pai, 'no começo do ano a gente
vê aquela pilha de livros e no final do ano,
constatamos que está tudo realizado'. Então
cumprimos quase 100% das metas estabelecidas e vamos trabalhar para cumprir 100%
no próximo ano", afirma a gestora Adelina
Dalmônico.

Formação de Professores
Antes mesmo dos estudantes chegarem
à escola, no dia 13 de fevereiro, os professores, participarão da Semana Pedagógica
da Sociedade Divina Providência e do
congresso do SINEPE em Florianópolis.
Um total de 50 horas de formação serão
oferecidas a todos os professores durante
o ano de 2013. Neste ano de 2012, foram
mais de 60 horas de cursos, além de outros
eventos como do Dom Bosco e das reuniões
pedagógicas semanais.
Além dos cursos específicos, os professores participam também das palestras
programadas para os pais e alunos.

