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Alerta

Em equipes, alunos prepararam as cestas. Visa Sacra por Luisa B, 7ªC

Ano letivo começa com melhorias 
na estrutura física e pedagógica

Ano letivo começa com melhorias 
na estrutura física e pedagógica

Aulas de robótica, parques novos, salas climatizadas 
e equipadas, novas instalações no ginásio de esportes 
e reformulações dos laboratórios de informática foram 
algumas das novidades deste ano.  

O tema da CF 2013 
norteou as atividades 
de preparação para a 
Páscoa. Como um dos 
resultados, os  270 pa-
cientes da Fundação 
Pró-Rim receberam ces-
ta, carta  e a visita dos 
estudantes do CSA.  

Excesso de exposição a telas de 
eletrônicos diminui habilidade 

de atenção voluntária 
necessária à aprendizagem
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Órgão de divulgação do Colégio dos Santos Anjos

AgradecimentosAgradecimentosDestaqueDestaque

Convidamos a todos para 
contemplar o ano de 2013 
com muita confiança, mer-
gulhar livremente no mar do 
conhecimento, da observação, 
da curiosidade, da busca e da 
conquista.

Gostamos de valorizar este 
tempo mágico da escolarida-
de, principalmente daquelas 
crianças que iniciam uma 
trajetória de sonhos e fanta-
sias, nas séries iniciais, sem 
nos preocuparmos tanto com 
a quantidade, mas, sim com a 
qualidade das aprendizagens 
que devem ser significativas 
para o educando. Como nos 
fala Rubem Alves, “a escola 
não é só um lugar de soma de 
saberes. É lugar de metamor-
foses de saberes”.

Assim, iniciamos o ano le-
tivo com imenso entusiasmo, 
expectativas, desafios e muita 
tranquilidade. Aproveitamos o 
período de férias para melhorar 
a estrutura física do nosso uni-
verso escolar com ampliações, 

pinturas, reformas, atualização 
tecnológica, tudo aliado a uma 
coerência pedagógica renova-
da e consistente, firme, com o 
comprometimento da equipe 
administrativa e docente.

Com muito trabalho dos co-
laboradores, Irmãs, empresas, 
conseguimos deixar o Colégio 
do jeito de que todos gostamos, 
com novidades, atualizações e 
melhorias em todos os aspectos, 
para acolher com carinho nos-
sos queridos alunos.

Este é também o ano da 
juventude no nosso colégio, a 
partir da proposta da Campa-
nha da Fraternidade com o 
tema “Fraternidade e Juven-
tude”. Um tema inspirador 
que mobiliza a comunidade 
educativa, educadores, pais, 
amigos, a voltar seu olhar 
para os jovens em favor do seu 
protagonismo, mobilizando-os 
a serem agentes de transforma-
ção na sociedade.

Com nossos jovens do Ensi-
no Médio, queremos partilhar 

sonhos que valorizam a vida e 
tornam as pessoas mais felizes, 
em sintonia com a Jornada 
Mundial da Juventude que 
acontecerá em julho, no Rio 
de Janeiro.

Neste tempo  pascal, quan-
do celebramos  a ressureição 
de Jesus Cristo, entendemos 
que em todos os dias devemos 
ressurgir de nossas limitações, 
das nossas falhas para sermos 
merecedores das bênçãos do 
Cristo Ressuscitado.

 Proporcionar um clima es-
colar harmonioso, equilibrado 
em vista da formação acadêmi-
ca e, acima de tudo, da constru-
ção de atitudes e valores é nossa 
grande meta para o ano letivo, 
conjugando dinâmicas e proce-
dimentos que determinem uma 
rotina escolar leve, responsável 
e, cotidianamente, renovada.

Aos nossos queridos alu-
nos, colaboradores e famílias, 
desejamos um ano de muitas 
conquistas.

       Adelina Dalmônico

Expectativas, desafios e conquistas!

A aluna Júlia Bertelli, 1ºA EM obteve 
o 1º LUGAR, na Olimpíada Regional de 
Matemática 2012 de Santa Catarina. A 
estudante recebeu a única MEDALHA DE 
OURO, do estado no Nível2 (8º e9º Anos). 
Em 2011, ela ganhou medalha de prata-
Nível1, na Olimpíada Brasileira de Mate-
mática. Em 2012, ela participou também 
da Olimpíada Brasileira de Matemática.

JANEIRO 2012

01 - Confraternização Universal 
07 - Atendimento ao público

FEVEREIRO
01 a 08/02 - Jornada Pedagógica CSA 
04 - Jornada Pedagógica da SDP - Florianópolis
05 - Jornada Pedagógica do SINEPE - Florianópolis 
08 - Reunião de pais Ed. Infantil, 1º e 2º anos
12 - Carnaval
13 - Início do 1º trimestre
19 - Reunião de Professores do 3º ao 6º ano   
20 - Reunião dos Professores de Educação Física 
26 - Reunião de pais dos alunos do 3º, 4º e 6º ano matutino 
27 - Reunião de pais dos alunos do 3º, 4º e 6º ano vespertino  
 
MARÇO
05 - Reunião de pais dos alunos do 5º ano matutino 
06 - Reunião de pais dos alunos do 5º ano vespertino 
09 - Aniversário de Joinville 
11 a 13 - Exposição do Projeto Corujas Itinerantes 
12 - Reunião de professores do 7º, 8º, 9º ano 
18 - Reunião de Pais do 8º ano A, 9º ano A e C 
19 - Reunião de Pais do 7º A e B, 8º B, 9º B e D 
20 - Reunião de Pais do 7º C e D e 8º ano C 
26 - Reunião Pedagógica - Dia das Mães
25 - Reunião de Pais do 3º ano do EM 
29 - Paixão de Cristo
31 - Páscoa

Expectativas, desafios e conquistas!

Órgão de divulgação do Colégio dos Santos Anjos

ABRIL       
01 - Reunião de pais do 2º ano C do Ensino Médio 
02 - Prova 2ª chamada   - 
Seminário para colaboradores da SDP em Florianópolis 
03 - Reunião de pais do 1º ano A, B e C e 2º ano A e B do 
Ensino Médio
03 a 14 - Feira do Livro de Joinville
10 - Palestra para professores e alunos com Valther Maestro
19 - Aula de  Campo Recanto Nazaré - 6ºs, 7ºs Snod A e B
21 - Dia de Tiradentes
23 - Dia Internacional do Livro
24 - Viagem de estudos 5ºs Anos a São Francisco do Sul
28 - Dia da Educação

MAIO
01 - Dia do trabalhador 
07 - Prova de 2ª chamada
06 a 10 - Homenagem às mães 
12 - Dia das Mães
13 a 17 - Reavaliações
20 - Início do 2º trimestre
24 - Viagem  de estudos 7ºs Anos - Paranaguá, Morretes, 
Curitiba ( Trem para Serra do Mar)
27 a 29 - Conselho de Classe do 1º trimestre
30 - Corpus Christi

JUNHO
03 a 06 - Entrega de boletins do Ensino Fundamental 2 
04 - Prova de 2ª chamada
06 - Viagem de estudos dos 4ºs Anos para Pomerode e Corupá 
10 a 14 - Reunião de pais e entrega de boletins do EF 1
14 - Vestibular simulado para a 8ª série e Ensino Médio
21 - Viagem de estudos 6ºs Anos - Curitiba-Museu Egípcio e 
Planetário
22 - Festa Junina

JULHO
02 - Prova de 2ª chamada 
08 a 12 - XXXIX Olimpíada do Col. dos Santos Anjos
12 - Entrega das avaliações da Educação Infantil
15 e 16 - Formação de Professores
16 - Palestra: Habilidades e competências
15 a 26 - Recesso escolar 
29 - Reinício das aulas

Agradecemos a ajuda na organização do lanche (partilha) por 
ocasião  da celebração pascal dos 2ºs anos A e B:

À Karine Cidral da Costa dos Santos, mãe Arthur Marcel, 2ºA

À Elaine Gisela,  mãe do aluno Igor Tiago (2ºA)

À Marina Dedekind, mãe da aluna Maria Eduarda D.Mendes (2ºB)

À Lilian Rocha, mãe e à Zildete Rocha, avó do aluno Leoni (2ºB)
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Aprovações  - 2012

Murilo -EF 
Quero que você tenho uma saúde 
muito boa.
Eduardo, 2ºB

Matheus S., 7ªA
Foi muito legal te conhecer ami-
guinho. Nem conheço, mas já 
considero pokas hahahahaha...   
nós amamos você.
Gabriela G. e Vitória, 2ºA -EM

Stefanni Sara, 1ºA
Vê se estuda e presta atenção na 
aula de “espanhol”. Beijos
Rafaela B., 2ºC -EM

Luciane, Mãe
Minha guerreira, saiba que te amo 
mais do que tudo nesse mundo. Eu 
sempre vou te amar meu tudo!
Nathália G. de Jesus, 2ºC -EM

Haydee, 2ºB-EF
Primeiro as amigas.
Maria Eduarda, 2ºB

Igor Heart, 3ºA-EM
Você é o melhor amigo que eu já 
tive, passamos já muito tempo 
juntos e já vivemos muitos coisas 
difíceis. Valeu.
Carlos H. C., 3ºA

Amanda,  Leticia, 1ºB-EM
Amo muito Vocês gatas, que esse 
ano seja melhor do que os outros!
Ana Paula, 1ºB

Mamãe
Te amo muito.
Thyago, 2ºB-EF

Eduarda V. Lucas H., 7ªC
Obrigada por me apoiarem sempre 
e estarem sempre do meu lado me 
ajudando. Beijos meus anjinhos. 
Amo vocês.
Eduarda M., 7ªC

Eduarda Maria Martins, 4ºD
Gosto muito de você!
Mariana, 2ºD-EF

Renata, 8ºC
Você sempre vai ser uma das 
minhas melhores amigas. Te amo 
muito viu?!?!
Leticia, 8ºC

Ramon, 2ºB-EM
Obrigado por tudo. Você é um 
amigão. Continue sempre no 
caminho de Deus e seja essa 
pessoa maravilhosa para todo o 
sempre. Abraço.
Diogo, 2ºB

Renato, 1ºA-EM
Handebol e futsal, tá pra nós! 2ºB 
Campeão geral das olimpíadas 
2013!!
Lucas, Giovanne, Victor e José, 2ºB

2ºB-EM
Muito obrigado por tudo. Vocês são 
muito importantes pra mim, amo 
todos vocês principalmente a Julia.
José Vitor Tondo, 2ºB

Alyson Lorenzi, 2ºC EM
Como estão as gravações do Era do 
Gelo 5? Espero que estejam boas. 
Cuidado com as motos.
Diogo L. Corrêa, 2ºB

Lucas Rumpf, 2ºB-EM
Parceiro, tamo junto sempre. 
#Best
Victor H. Poli, 2ºB

Ivete
Te amo muito e nunca vou te 
deixar.
Laura, 3ºD

João Pedro, 5ºA
Beleza? Quer ir lá na minha casa 
algum dia desses? Fala com a 
tua mãe.
Vitor, 5ºA

Maria Julia D. V., 8ºA
Queria lhe dizer que te amo muito 
e que nada nessa vida mudará 
meu amor por você! Amo-te guria!
Pietra, 8ºA

O fãs dos simpsons
Adoro os simpsons. Eles são muito 
engraçados, gosto tanto deles 
que fiz uma pesquisa sobre eles. 
Resumindo, eu amo eles.
Raphael, 4ºD

Heloísa, 6ºA
Gosto muito de você e do seu 
irmão (aquele fofo). Você é muito 
legal.
Julia Wais, 6ºA

Amigos do 2ºA, B e C-EM
Amo muito vocês! Nossa amizade 
será para sempre! Beijos!
Mariana Lara, 2ºB

Profª Elisangela
Te amo! Te adoro! Beijos.
Ana Julia Siqueira, 2ºD-EF

Heitor, Ed. Infantil
Eu amo você!
Letícia, 2ºD-EF

Heloisa
Beijos! Gosto de você.
Fernanda, 2ºE

Luisa B., 7ºC
Você me conquistou de uma forma 
especial, está em meu coração. 
Você é e sempre será minha 
amiga! Te adoro.
Heloisa C. de O., 7ºC

Rafaela e Dirceu, 2ºC-EM
Parceria que nunca acaba, me-
lhores aulas de “espanhou” com 
vocês... saudades!
Stefanni Souza, 1ºA

Professora Berenice
Obrigada por ser tão legal com 
a turma.  Fique com Deus linda! 
Beijos.
Mariana Krüger, 3ºA-EF
Você esta sendo uma das melhores 
professoras deste mundo.
Natalia F. S. G., 3ºA-EF
Te amo muito. Você já pensou na 
ideia da aula livre?? Beijos.
Lais Prazeres, 3ºA

Professores do CSA fizeram 
cursos em Florianópolis

Classificados
Vendo Nintendo DS XL, em ótimo estado e com o manual. 
Vitor Franco, 6ºB

Vendo jogos de Nintendo Wii desbloqueados em ótimo estado. 
Favor ligar: 3027-7047
Carlos E., 8ºB

Malu C., Heloisa e Maria Luiza
Adoro vocês. Vocês são minhas 
melhores amigas!
Gabriela, 7ºC

Marcos Jeanine, 2ºE
Amo você!
Marcos,2ºE

Anna C., 7ºB
Sentimos sua falta na sala. Ama-
mos você. 
Kiara, 7ºC

Leonardo Klein. 4ºA
Você sempre foi bem legal comigo. 
Sempre me apoiou!
Luiz F. R., 4ºA

Vovó e vovô
Eu amo muito vocês!
Ariély, 2ºE

Amanda P. e Victória, 6ºA e B
Vocês são as melhores amigas que 
eu já tive! Amo vocês e espero ficar 
com vocês pra sempre!
Luiza M. Pereira, 6ºA

Guilherme Maitan, 5ºA
Obrigado por você ter me aceitado 
para ser meu amigo.
Pedro, 5ºA

Davi, 3ºA-EF
Tenha um ótimo ano e que ique 
cada vez melhor.
Gabriel Hardt, 3ºA-EF

Amanda 3ºA
Você é muito querida e meiga. Amo 
ter você como  amiga!
Paula, 3ºA

Luiz F. R., 4ºA
Você é meu amigo. Te adoro ami-
gão!
Leonardo K., 4ºA

João Ricardo, 1ºB-EM
Oii gatinho! Se eu colocar uma bola 
no topo de uma pirâmide será que 
rola?? Beijos para você musculoso!
Stefanni, 1ºA

Um total de 49 professores e coorde-
nadores do CSA participaram, no dia 4 
de fevereiro, da Jornada Pedagógica SDP 
– Provincialado Coração de Jesus, que 
reuniu, em Florianópolis, os professores 
dos quatro colégios da rede Sociedade da 
Divina Providência. No dia seguinte, tam-
bém na Capital, os professores continuaram 

a preparação para mais um ano letivo na 
Jornada Pedagógica do SINEPE.

Participaram de cursos e palestras sobre 
tecnologia, raciocínio lógico na Educação 
Infantil, leitura e escrita, disciplina e indisci-
plina, avaliação e sobre os novos paradigmas 
para uma educação visando a conexão com 
o futuro.

Professores do CSA fizeram 
cursos em Florianópolis

Professores se prepararam para ensinar ainda melhor em 2013
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Mauricio 7º
Ele é meu melhor amigo.
Bru8no Weber, 3ºA

Leonardo, 3ºB-EF
Você é muito legal e divertido. Você 
é meu melhor amigo.
Lucas, 3ºB

Alessandra, 4ºA
Adorei  te conhecer. Os meus pais te 
adoraram também. Te amo.
Kemilly F. L. A, 4ºA

Giovanna D. M., 9ºA
Eu amo muito vocês minhas lindas. 
JB amo-te! 
Julia L., 9ºA

André, 3ºB
Você é meu ídolo! LMSY
Brayann, 3ºB -EM

Leonardo Nielsen, 2ºA
Po cara... que pena que tu reprovou. 
Estude bastante! Abraços do seu 
bonitutzke!
Lucas B., 3ºA

Samia, 4ºB
Você é engraçada e exagerada, mas 
mesmo assim te adoro.
Beatriz, 4ºB

Professora Kelly
Você é super legal, divertida, 
inteligente, etc... Você é uma boa 
professora.
André, 4ºC
Gosto muito de você. Você é uma 
ótima professora. Deus te abençoe, 
ilumine e que você seja sempre 
legal e amorosa. Beijos!
João Paulo, 4ºC
Gostei muito de você. Seria uma 
pena perder uma aula sua.
Filipe, 4ºC

2º A e B
Obrigada por fazerem meus dias 
letivos mais divertidos e loucos. 
Amo vocês Otakus Power.
Natalie, 2ºA-EM

Sophia, 4ºA
Gosto muito de você. Quero te 
desejar um ano muito bom.
Ana Clara, 4ºA

Leticia C., 2ºE
Você é muito linda!
Letícia, 2ºE

Júlia D., 8ºD
Saudades de você! Agora que 
a Fê esta de volta vamos curtir 
ainda mais!
Isabela B. e Maria, 8ªC

Thaís e Eduarda, 9ºA
Amo muito vocês, meninas!
Luíza, 9ºA

LauraB., Desireé e Luana, 2º e 8ªC
Amo muito vocês princesas.
Gabrieli, 8ªC

Maria Alice, 2ºE
Gosto da sua letra e do seu 
desenhar.
Maria Eduarda, 2ºE

Vitória A, 4ºC
Você é muito legal, amiga, com-
panheira, amorosa, gentil e boa 
amiga. Beijos!
Bruna, 4ºC

Professora Simone, 3ºC
Só queria desejar que você seja 
feliz e que você tenha paz, amor 
e alegria.
Bruna, 3ºC-EF
Guilherme Kaluf, 3ºC
Você é um amigo em tanto. Você 
é muito engraçado e legal. Para-
béns pelo seus vídeos.
João Pedro, 3ºC
Você é legal, muito divertido e é 
um grande amigo.
Maria Julia Vieira, 3ºC

Georgia, 3ºD
Você é mujito linda, fofa, estu-
diosa e legal.
Vítali, 3ºD

Márcio, 6ºA
Valeu por existir. Você é muito 
legal e engraçado. Vamos bater o 
recorde daquele joguinho? Valeu.
Luis Gustavo, 6ºA

Amigos
Vocês são minhas melhores 
amigas
Helena, 3ºD

Maria Clara, 4ºC
Você é muito legal, bonita, en-
graçada e educada. Beijos da sua 
melhor amiga.
Laura Martinelli, 4ºC

Gabriela Müller, 4ºD
Te adoro! Você é a melhor amiga 
do mundo.
Maria Isabela, 4ºD

Família
Gosto muito de vocês. Adoro 
passear com vocês e fazer qual-
quer coisa.
Mariana, 3ºD

Alissa, 2ºE
Você é minha amiga do coração!
Helena, 2ºE

Sofie, 2ºC
Te amo muito!
Eduarda, 2ºE

Letícia, 7ºC
Você é uma amiga muito especial. 
Fico Feliz em ter você como 
amiga. Deus te abençoe!
Renata, 7ºC

Gabriela Gata, 9ºA
Bom anjo, faz pouco tempo que 
nos conhecemos, mas já te amo 
muito!! 
Laura B., 1ºC

Layne Ribeiro, 1ºC
Chata que me faz pagar os maio-
res micos e compra “croquete”, 
hahaha.  Já amo você, sua gata!
Leticia Wippel, 1ºC-EM

Júlia Borduchi
Direito – Acafe

Karla Klaus
Psicologia – ACE

Kawane Toazza
Direito – PUC- SC

Kethlyn da Silva
Biomedicina – PUC- SC

Laís de Andrade Kress
Jornalismo – Acafe

Laís Stela Carlini
Comércio Exterior – Acafe

Larissa Beatriz de Souza
Farmácia – Acafe
Farmácia – UFSC

Larissa Rodrigues
Biomedicina – PUC- SC
Letras – Acafe

Leonam Roberto Hopfer
Direito – Acafe
Direito – PUC- SC (2º Lugar)

Letícia Schadeck
Pedagogia – Udesc
Psicologia – Acafe

Lucas Inácio
Biomedicina – PUC- SC
Odontologia – Acafe

Lucas Michels
Engenharia Elétrica – PUC- SC
Engenharia Química – Acafe

Lucas Silvano Buzzi Silva
Engenharia Mecânica – PUC- SC

Maísa Mara Leite
Engenharia Química – Acafe

Maria Antônia Fogaça Nocetti
Direito – ACE
Direito – Acafe
Direito – PUC- SC

Maria Augusta B. Guimbala
Biomedicina – PUC- SC
Fisioterapia – ACE

Alyssa Caldeira Mendes
Administração – Acafe
Administração – FCJ (1º Lugar)
Administração – Sociesc

Amanda Palmeira
Engenharia da Produção – Udesc
Engenharia da Mobilidade - UFSC

Arly Klein Júnior
Comércio Exterior – Acafe

Bruna Borsalli
Engenharia Química – Acafe

Bruna Lidvina Hoepers
Engenharia Ambiental – Acafe

Bruna Melchioretto da Silva
Educação Física – Acafe

Caroline Devegili
Direito – Acafe

Caroline do Rosário Mafaldo
Engenharia Elétrica – PUC- SC
Engenharia Elétrica – Udesc
Engenharia Mecânica – Acafe

Christofer Pereira Guimarães
Engenharia Mecânica – Acafe

Dafne Beatrice de Bittencourt
Direito – Acafe

Daniella Martins
Direito – Acafe
Direito – PUC- SC

Flávia Hinterholz Lauschner
Biomedicina – PUC- SC
Odontologia – Acafe-UNIVILLE

Gabriel dos Passos Béz
Direito – Acafe
Direito – PUC- SC

Gabriela Fontes Robledo
Educação Física – Acafe

Gabriela Thamires Kotschella
Direito – Acafe
Direito – PUC- SC
Direito – FCJ

Gabriela Yori Monteiro Shoji
Arquitetura e Urbanismo – Acafe

Gilberto Rodrigues Pinto Neto
Engenharia da Mobilidade – UFSC

Grazielle Dutra da Silva
Direito – PUC- SC
Odontologia – Acafe

Guilherme Kricheldorf
Ciências da Computação – Udesc
Sistemas de Informação – Acafe

Guilherme Tavares Tomaschitz
Arquitetura e Urbanismo – PUC- SC

Gustavo Maurício Lenzi
Direito – Acafe
Direito – PUC- SC

Henrique Dela Giustina
Administração – Acafe

Isabelle Maria Buzzi
Arquitetura e Urbanismo – PUC- SC
Design de Moda – Acafe (3º Lugar)
Direito – ACE

Jessé Elienai de Souza
Engenharia Civil – Udesc

Jéssica da Costa
Fisioterapia – ACE

Aprovado em seis vestibulares, 
Alexandre escolheu o curso de 
ENGENHARIA QUÍMICA na UFPR

VESTIBULAR 2012

Engenharia Mecânica – PUC- SC (1º Lugar)
Engenharia Mecânica–UTFPR=SISU–1ª Chamada
Engenharia Química–Acafe(1ºLugar) 3ºGERAL
Engenharia Química–UFPR
Engenharia Química – UTFPR=SISU
Engenharia da Mobilidade – UFSC (2º Lugar)

Alexandre Felipe de OliveiraAlexandre Felipe de Oliveira

Arquitetura e Urbanismo – PUC- SC (1º Lugar)
Arquitetura e Urbanismo – UFSC
Arquitetura e Urbanismo – UTFPR =SISU – 1ª Chamada

Carlos Henrique 
optou pelo curso 

de ARQUITETURA E 
URBANISMO na UFSC

Carlos Henrique de 
Carvalho Silva Corrêa

Carlos Henrique de 
Carvalho Silva Corrêa

Maria Carolina de Azevedo
Farmácia – Acafe

Mariana Cristina Machado
Direito – Acafe
Relações Internacionais – Unicuritiba

Marina Daros Trentin
Engenharia Civil – Udesc

Mateus Tondo
Engenharia Elétrica – Sociesc

Micheli Lara Leite Avi
Direito – Acafe
Direito – FCJ

Mylena Raquel Corrêa
Design PP/PV – Acafe (3º Lugar)

Paola Masçaneiro Pereira
Arquitetura e Urbanismo – PUC- SC

Rebeca Vieira
Música – EMBAP

Renan D. Stano
Engenharia da Mobilidade – UFSC
Engenharia de Produção – Udesc

Renan Maccari da Silva
Engenharia Química – Acafe

Ricardo Novaes Dagios
Administração – Acafe
Administração – PUC- SC

Sabrina da Cunha Payão
Administração – Acafe

Sarah Rosana Alves dos Santos
Serviço Social – Acafe

Sérgio Tiago Lourenço
Engenharia Mecânica – Udesc

Thais Karolini Cardoso Lazzari
Arquitetura e Urbanismo – PUC- SC

Thiago de Oliveira Françozo
Direito – Acafe

Valéria Fernanda Serpa Steinke
Biomedicina – PUC- SC
História – Acafe (2º Lugar)

Victória Hoorn
Direito – Acafe
Direito – PUC- SC

Destaques
Destaques

Júlia, 3ºD
Você é linda, fofa, gata e muito 
mais. Você é minha melhor amiga.
Caroline, 3ºD

Natalia Pavanello, 5ºA
Você é a minha melhor amiga. 
Quero que nossa amizade nunca 
se acabe.
Gabriela, 5ºA

Heloisa, Isabelle, Gio B., Ana, 
Thayna, 9ºA
Amo vocês! Suas fofas lindas, 
sempre!!
Giuliana, 9ºA

Maria Elisa Gobi, 5ºA
Gosto muito de você. Adoro a 
matéria de Ciências, mas suas 
aulas de Matemática superam as 
de Ciências.
 Beatriz, 5ºA

3ºC
Quero agradecer por ter Esso 
turma legal!
Letícia, 3ºC

Camile, 1ºE
Que Deus te abençoe. Um abraço.
Aline, 3ºD
Beatriz, 5ºA
Você é muito bonita, elegante, ma-
gra de barriga e de corpo e rosto.
Luísa Flores, 5ºA
Queria te desejar muitas feli-
cidades.
Ana, 5ºA

Alunos 3ºD
Oi queridos alunos! Esta sendo 
muito prazeroso estar com vocês 
nesse ano. Que possamos caminhar 
e aprender juntos. Beijos.
Professora Elisangela, 3ºD

Professora Elisangela
Quero agradecere por tudo. Muito 
obrigado.
Thales, 3ºC

Gabriele, 4ºC
Você é muito especial. Amo você. 
Beijos de sua.
Bianca, 4ºD
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Toda criança é um artista
O olhar artístico sobre a realidade que 

nos cerca precisa ser desenvolvido, pois toda 
criança é um artista. E para termos artistas 
adultos é preciso despertar o talento natural 
de cada um, especialmente, nos primeiros 
anos de vida. 

Despertar a criatividade e o olhar artís-
tico, desenvolver as habilidades e o talento 
dos artistas Integral 1 e 2 são alguns dos 
objetivos das professoras ao propor O pro-
jeto: Toda Criança é um artista, que teve 
início no mês de março, e a obra de Juarez 
Machado, artista genuinamente joinvilense 
como inspiração, no mês em que a cidade 
festejou seus 162 anos de fundação.  

Após conhecer a obra, a turma do perí-
odo matutino realizou uma interferência na 
obra: Cabide. Os alunos do turno vespertino, 
revisitaram a história do livro “Ida e Volta”.

Ciranda cirandinha
A criação de obras de arte são incentiva-

das em todos os níveis de ensino  e à  medida 
que vão avançando em seus conhecimento 
e no projeto institucional de incentivo à lei-
tura  esta arte de expressão em letras passa 
também a ser inspiração. 

  Assim, o 1ºAno, estudou a obra Ciranda 
Mista, da artista Sandra Guinle. Além de 
relembrar, experimentar e brincar com as 
cantigas de rodas, os estudantes fizeram 
representações desta brincadeira que faz o 
dia a dia das crianças mais alegre há muitas 
gerações.  

Explorar o mundo 
pelas sensações 

As obras de artes são expostas em um varal e na "galeria de artes" do Colégio

A água-nossa  da  a legr iaA  água-nossa  da  a legr ia

Para vivenciar de forma concreta, sig-
nificativa e divertida o "DIA MUNDIAL 
DA ÁGUA", 22 de março, as crianças do 
Infantil 2 vespertino, tiveram o tão espe-
rado "Dia de Piscina". Os alunos puderam 
brincar  e explorar um dos bens mais pre-
ciosos, a nossa água.

Além de trabalhar aspectos relacionados 
aos cuidados com a água e o sol no verão, 

como a necessidade de usar protetor solar 
todos os dias, não somente na praia e na 
piscina. A brincadeira serviu também 
para mostrar aos pequenos a importância 
do banho e os cuidados necessários ao 
tomarem banho de piscina. Aprender foi 
pura diversão!

Infantil 2B e C em atividade

O projeto “Pequenos Artistas de Plan-
tão” que orienta as atividades do cotidiano 
das crianças do Infantil 1 e 2 e tem como 
objetivo ensinar por meio da exploração 
das cores, sons, aromas e sabores, co-
locando os talentos em movimento! As 
experiências concretas proporcionam às 
crianças o contato com novas sensações 
e resultam em autonomia ao expressarem 
seus sentimentos e pensamentos por meio 
de suas atitudes e da linguagem. 

O projeto leva em consideração todas 
as áreas do conhecimento. Pintura, expe-
riências criativas, dramatizações, teatros 
e contações de histórias são exemplos de 
interações que estimulam a imaginação 
e desenvolve a linguagem dos pequenos.  

A criança sente-se segura quando é 
estabelecida uma rotina que atenda suas ne-
cessidades fisiológicas, como alimentação, 
hidratação, higienização e esta segurança 
resulta em melhor relacionamento e desen-
volvimento individual.

Em uma experiência tátil, as crianças 
puderam sentir a temperatura e 
fizeram pinturas com gelo colorido. 

Explorar o mundo 
pelas sensações 
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"Eis-me aqui, envia-me!"CF-2013  "Eis-me aqui, envia-me!"

Esta é a segunda vez que a Igreja católica 
elegeu a juventude como tema da Campanha 
da Fraternidade. O objetivo é  incentivar o 
jovem, para que com sua voz forte,  repleto de 
sonhos e com grande autoestima, se coloque à 
disposição para ajudar a todos a navegar pelo 
mundo virtual, próprio de sua idade.

O texto base da CF afirma: o jovem tem 
muito a nos dizer! Mais do que nunca podemos 
afirmar: se nossa opção pelos jovens não for 
consciente, intencional, efetiva, teológica, de-
vemos fazê-la por uma urgente necessidade de 
sobrevivência! Se aproximarmos este novo dos 
jovens com a experiência que o mundo adulto 
tem, muitas coisas poderão mudar e melhorar! 

Assim como acontece todos os anos, o 
planejamento pedagógico do CSA contempla 
o tema da Campanha da Fraternidade 2013. As 
professoras de ensino religioso, Luciara Baraú-
na e Débora Siqueira, além de orientarem os 
estudos sobre o tema, utilizando o texto base, 
o cartaz e o slogan da Campanha; coordena-
ram uma campanha solidária que resultou na 
entrega de 270 cestas de páscoa aos pacientes 
da Fundação PRÓ-RIM. 

Preparação para a Páscoa

Cartazes, textos, filmes, teatro, solidarie-
dade, espiritualidade,  muita reflexão e ora-
ção foram alguns dos materiais de apoio na 
preparação dos mais de 1600 alunos do CSA 
para a vida nova que se inicia na Páscoa.  

Todos os alunos do 2º Ano do Ensino 
Fundamental ao Terceirão em equipes e con-
tando com a ajuda dos familiares, montaram 
cestas de Páscoa que foram entregues pelos 
maiores, do 6ºAno ao 3ão, durante visita na 
Fundação Pró-Rim. 

Além de entregar as cesta, os estudantes, 
pais e professores fizeram oração, cantaram 
e conversaram com os pacientes levando 
esperança, alegria e ânimo para  continuarem 
o tratamento. 

Os visitantes retornaram da visita com 
mais alegria de viver e certos de que o peque-
no gesto de solidariedade mudou suas vidas. 

“Antes da visita, preparamos os estudan-
tes para não se chocarem com a situação dos 
pacientes e, no retorno, os próprios estudan-
tes relataram que foi muito importante a 
preparação, porque não é fácil ver as pessoas 
ligadas à máquina fazendo a hemodiálise. É 
uma situação comovente”, relatou a profes-
sora Débora Siqueira. 

“O maior de todos os trabalhos e o que 
mais está ligado ao verdadeiro sentido da 
páscoa, da CF e da Quaresma, tempo de 

solidariedade, a maior oração 
é esta: a  visita aos enfermos. 

É a oportunidade de os 
estudantes vivenciarem todo 
o espírito da Páscoa, da nova 
vida e de responder pronta-
mente ao chamado que esta 
no cartaz da CF: Eis-me 
aqui, envia-me!. Estes nossos 
jovens foram enviados para  
levar solidariedade, alegria 
e conforto com a oração 
aos pacientes”,  registrou a 
professora Luciara Baraúna 
satisfeita com os resultados. 

Os pequenos do primeiro 
e segundos anos tiveram uma 
celebração de Páscoa especial 
este ano. A preparação foi 
feita pelas próprias profes-
soras em sala e, no dia 26 de 
março, sob a coordenação de 
Irmã Eliete, os integrantes 
do Infância Missionária 
apresentaram um teatro onde um professor, 
o coelho e um cordeiro, relembram o ver-
dadeiro sentido da Páscoa, a ressurreição de 
Jesus para uma nova vida.

Lição de vida e cidadania   

A artista Nelsi Kurz, voluntária da Pró-
Rim enviou e-mail agradecendo às profes-
soras e à Irmã Eliete. “..belíssimo trabalho 
social realizado pelo Colégio Santos Anjos 
na entrega das “Cestas de Páscoa” aos 
pacientes renais da Fundação Pró-Rim.  
Agradecemos a motivação, organização e 
o comprometimento demonstrado por vocês 
juntamente com os alunos (as) durante os 
períodos de entregas das cestas de páscoa. 
Também queremos agradecer a todos os fa-
miliares que acolheram o projeto da parceria 
escola, Pró-Rim e pacientes.

Reafirmamos a importância da parceria 
social entre o Voluntariado da Fundação 
Pró-Rim e o Colégio dos Santos Anjos e nos 
colocamos a disposição para realização de 
outros eventos”.

Reportagem e fotos da visita dos estu-
dantes e entrega das cestas foram postadas 
no site http://www.prorim.org.br/site/no-
ticias/novidade/i/486. A voluntária postou 
fotos em seu blog http://arteducadoranbk.
blogspot.com.br

Rosana Agostini, mãe de Raquel 
A.Ferreira, 2ºC-EM, parabenizou a ação 

social de Páscoa. “A minha filha participou 
da confecção de uma cesta e da visita ao 
Pró Rim. A mesma foi impactante para ela, 
uma verdadeira lição de vida! Ficou mais 
de hora contando tudo como aconteceu e 
de como ficou impressionada com a força 
de vida das pessoas que estavam passando 
por aquele momento tão frágil de saúde. Da 
esperança de um transplante e sobretudo da 
grande fé inabalável em Deus. Uma grande 
lição que jamais será esquecida! Algo que 
horas de sala de aula não podem construir 
no caráter destes jovens, uma simples visita 
fez, ao menos para minha filha. Agradeço 
de coração pela oportunidade dada a ela e 
que esta se repita ao longo do ano. Existem 
muitos lugares que eles poderiam visitar, 

ajudar e exercer a sua cidadania. São 
os pequenos gestos que podem fazer 
o Brasil melhor!".

Cartazes e vídeos

As professoras Luciara e Débora 
selecionaram itens diretamente rela-
cionados aos alunos para tratabalham 
nas aulas de ensino religioso visando 
a preparação espiritual dos estudan-
tes superarem e protagonizarem a 
transformação da sociedade para uma 
civilização do amor e do bem comum.     

Os alunos da professora Luciara, do 9º 
Ano ao Terceirão refletiram sobre o impacto 
da mídia nas relações familiares e os conflitos 
de gerações. Os estudantes foram levados a 
refletir sobre a influência e interferência das 
tecnologias nas relações familiares e  sociais. 

O objetivo é que os jovens compreendam 
melhor seus pais e usem mais adequadamente 
as tecnologias para promover uma aproxima-
ção maior com seus pais, amigos e nas relações 
com os humanos. 

“Constantemente, aqui mesmo na escola, 
temos que administrar conflitos gerados pelo 
uso inadequado das redes sociais, da internet e 
dos celulares. Muitos jovens são influenciados 
pela visão deturpada da cultura midiática. Eles 
querem postar comentários sobre os colegas, 
mas não querem que postem nada sobre si. E 
esta cultura tem impacto direto sobre os rela-
cionamentos”, comenta Luciara. 

A história de jovens da bíblia e outros 
ligados à. Igreja e que tiveram coragem e 
determinação para viver uma vida regrada 
pela fé e devoção a Deus, foram apresentadas 
aos estudantes como forma de incentivar o 
protagonismo juvenil na evangelização e mo-
dificação da sociedade para melhor.  

As atividades, realizadas durante  a Qua-
resma, tempo de preparação para a nova vida, 
proporcionaram um encontro pessoal dos jo-
vens com os ensinamentos de Cristo e levaram 
à reflexão sobre a necessidade de construír seu 
projeto pessoal de vida que inclua a missão de 
ser agente da transformação da própria vida, de 
sua família e da sociedade para uma civilização 
do amor e do bem comum.

O jovem, sua força e seus sonhos de construir um mundo 
melhor são o tema da campanha da fraternidade deste ano. O 
reconhecimento da Igreja Católica do valor do jovem, provocando 
nele o compromisso de ser comunicador da vida e da verdade 
que liberta os filhos de Deus de todas as amarras, escravidões 
e condicionamentos é o objetivo primeiro da Campanha da 
Fraternidade do ano em que o Brasil sediará a Jornada Mundial 
da Juventude. 

 

=> Jovens entraram na igreja portando a cruz, 
uma representação de que é possível viver a 
juventude e manter-se firme na fé (fotos 1 e 4).
  
=> Os pequenos do 1º e 2º anos celebraram a páscoa 
com a Irmã Eliete e o grupo Infância Missionária que 
apresentou um teatro (Foto 3). 
 
=> Além das Cestas, estudantes  levaram alegria, 
oração, entusiasmo e incentivo para os pacientes 
da Pró-Rim (foto2). 

=> Os pacientes e a Fundação Pró-Rim  enviaram 
carta de agradecimento (Foto5)

1
2

3 4

5

Giovanna Mizael, 6ºD

Refletindo sobre 
o ter e o ser

As turmas dos 1º ano do Ensino Funda-
mental tiveram um momento privilegiado 
para a reflexão sobre a Campanha da Fra-
ternidade. O cartaz, um slide e o hino da 
campanha foram materiais de apoio para a 
conversa sobre o que é crescer em sabedoria, 
tamanho e graça. A conversa incluiu ainda a 
reflexão sobre o que é importante valorizar: 
o bem material ou o ser.  

A participação do jovem na sociedade foi 
o tema da entrevista com a auxiliar de classe 
Fátima Delourdes Leite. A jovem falou de 
sua vida profissional e pessoal e relatou que 
além de trabalhar e estudar, é envolvida em 
uma missão com um ministério de canto na 
igreja e ajuda seus familiares na organização 
de seu lar. Este bom exemplo de juventude 
alegrou o grupo, que expressou a aprovação.

Já os alunos do 9º Ano, da professora 
Luciara recriaram o cartaz da CF, explicando 
a sua criação com base nas reflexões sobre o 
uso e a influência das tencologia nas relações 
pessoais e sociais, especialmente entre os 
jovens. As reflexões e ações dos alunos con-
tinuará até a confecção de uma grande colcha 
de retalhos, na qual o jovem do CSA dará a 
resposta ao grande chamado: Senhor, Eis-me 
aqui, envia-me! (Is 6,8)!. Esse trabalho será 
desenvolvida ainda neste primeiro semestre 
em conjunto com a disciplina de filosofia.

 A professora Debora aprofundou a discus-
são sobre o femônemo juvenil com seus alunos 
de 5º e 8ºAnos. Em grupos, os mesmos que 
montaram as cestas de páscoa para doação, 
os estudantes do transformaram o cartaz da 
CF-2013 incluindo elementos presentes no 
seu dia a dia. 

Os cartazes reforçam a possibilidade do 
jovem de fé ser feliz e vivenciar as coisas 
típicas de seu tempo de forma verdadeira na 
presença de Deus.  

As desigualdades, a espiritualidade, o 
compromisso com o recriar as relações e com 
a transformação da sociedade, abrindo-se para 
uma relação mais próxima com Deus foram os 
temas abordados nos vídeos, músicas, traba-
lhos multimídia e cartazes pelas equipes.  Os 

Mural e slogan como motivaçãoMural e slogan como motivação

trabalhos deveriam ainda fazer um convite à 
participação na Jornada Mundial da Juventude 
que será realizada este ano, no Rio de Janeiro, 
com a presença do Papa Francisco.

Os alunos dos 5º e 6º anos recriaram ainda 
a Via Sacra. As 14 estações foram estudadas 
e desenhadas. A reflexão sobre o caminho 
doloroso de Jesus, da  condenação à ressur-
reição, culminou na análise sobre o sentido da 
quaresma e da páscoa. 

(ACIMA)  Cartaz criado por  Cássia Millnitz, Júlia 
Marques e Monise Volinger Corrêa, 8ºD. 
A cruz no centro do cartaz representa a 
religião no cotidiano dos jovens. As palavras, 
positividade. O céu azul representa Deus, 
acima de nós, nos observando e cuidando. E 
as imagens representam os bons momentos e 
a alegria da juventude. 

Ana GabrielaM. Granado, Giuliana C. dos 
Santos, Heloísa Helena de Camargo e Isabelle 
Cristine P. de Oliveira, 8ºA.
Uma jovem com a boca semiabeta em oração 
com Deus. O fundo, representando os vitrais 
da igreja, e bem colorido para representar a 
alegria e vitalidade da jovem. Em seus olhos, 
um destaque para mostrar o brilho especial que 
há nos olhos de cada jovem. 

Páscoa

Refletindo sobre 
o ter e o ser

Recriação dos cartazes das alunas Heloisa Hang da Rocha e Fernanda Limas Schein,1ºB-EFI. 
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Carolina Rocha, 2ºA
“As pessoas entram em nossa vida 
por acaso, mas não é por acaso que 
permanecem”.
Matheus M., 2ºA

Iago O, 6ºB
Você é  muito legal e engraçado. 
Adoro ser seu amigo.
Pedro A, 6ºB

Luisa P., Brienda, Victória, 6ºA
Amo vocês D+. Vocês são as mi-
nhas lindas.
Gabriela de Morais, 6ºB

Claudio Patricio, 4ºA
Beleza? Você é um amigão do 
coração, sempre amigo. De um “oi” 
à tua família.
Eduardo A N., 6ºB

Bárbara, 2ºA
Obrigada por tudo! Conte comigo 
sempre. Te amo amiga!
Júlia, 2ºA

Arthur da Maia M., 8ºC
Você é legal. Quero que tenho 
muita saúde.
Vitor da Maia M., 6ºB

 Henrique, 6ºD
Espero que você tenha gostado 
da sua viagem ao Estados Unidos. 
Abraço!
Caio, 6ºC

Amanda, 3ºC
Você é linda!! Te adoro!!
Maria Clara, 3ºC

Parentes e amigos
Que Deus proteja vocês e principal-
mente meu pai Jackson.
Fernanda, 4ºA

Amigas do  4ºB e Família
Adoro vocês minhas amigas! Amo 
muito minha família também.
Giualia, 4ºB

Amigas do 6ºC
Obrigada por vocês serem fiéis na 
tristeza e alegria. Beijos!
Sílvia, 6ºC

Isabella, 6ºD
Você é muito legal, divertida e meio 
louca. Eu só quero dizer uma coisa: 
EU ADORO PAÇOCA!!
Giovanna Z. Mizael, 6ºD

Riba, Nati, Lara, José, Jonathan, 
Luís, 7ºD
Obrigado por existirem. Amo vocês!
Nycolle Bet, 7ºD

Mateus Constantino, 3ºA
Obrigado por me dar suporte nos 
estudos. Por sempre estar do meu 
lado quando eu preciso.
Francine K., 3ºA-EM

Julia C., 7ºD
Você é muito especial para mim. Te 
adoro... Espero que quando eu for 
embora você continue minha amiga.
Fernanda Andrade, 7ºD

Professora Elisangela, 3ºD
Te adoro, te amo e você é ótima 
professora. Beijos!
Eduarda, 4ºC
Você é minha flor do campo. Nunca 
vou deixar de te amar. Beijos!
Sofia, 3ºD

Fernanda 7ºD
Queria mandar um beijo para minha 
BDD favorita!!
Julia, 7ºD

Beatriz e Alana, 6ºD
Adoro vocês amigas. Somente 
vocês me entendem. Gosto muito 
de vocês.
Bruna, 6ºD

Eliane, minha babá
Desejo melhoras, porque aliás. Você 
ganhou a Érika e eu vi as fotos. Ela 
é muito fofa!
Rafaela, 4ºD

Mãe e Pai
Amo vocês do fundo do meu co-
ração.
Gustavo Becker, 4ºB

Amigos(as), 1ºC
Queridos(as) amigos(as), obrigado 
por me ajudar em meus momentos 
difíceis. Amo vocês.
Camila, 1ºC-EM

Ana Luiza, 4ºB
Você é a melhor amiga do mundo!!
Eduarda Rosa, 4ºB

Júlia, 6ºA
Olá, gosto muito de estudar com 
você. Beijos.
Heloisa Stachon 6ºA

Thalita, 3ºA
Te conheci a pouco tempo, mas já 
te considero uma grande amiga. 
Obrigado por todo o seu suporte!
Matheus, 3ºA -EM

Cyntia, 3ºA
Para sempre amiga, para sempre 
irmã do coração!
Louise, 3ºA -EM

Professora Sandra
Você é a melhor professora que eu 
já tive de matemática. Te adoro!
Isadora Mariáh, 6ºA

Nathalia, 6ºA
Obrigada por ser a minha melhor 
amiga. Te adoro tanto que gostaria 
de te dizer que te amo muito. Você 
esta no meu coração.
Camila Anderle, 6ºA

Max Emiliano Kinke, Mãe
Você é muito legal, divertida e 
criativa.
Luiz Agatti Neto, 3ºC

Amigas do 6ºC
Vocês são pessoas muito especiais 
para mim. Obrigada por tudo!!!
 Ana Carolina, 6ºC

Guilherme Jerke, 6ºB
Adoro-te! Feliz Páscoa... Muitas 
Felicidades!
Victória Rodrigues L Pereira, 6ºA

Professor Ademir-EM
Dias melhores virão.
Silas, 2ºA-EM

Gabriela, 6ºB
Amo-te! Você é D+ minha amigui-
nha fofinha.
Rebeka V. da Silva, 6ºB

Julia, 3ºB-EF
A nossa amizade é muito grande! 
Você é muito legal!
Alexandra, 3ºB

Larissa K., Rebeca e Maria Eduarda
Amo vocês suas lindas! Obrigada 
por serem tudo e mais um pouco 
para mim.
Luana H., 3ªº B -EM

Amigas do 1ºC
Vocês que estão me ajudando 
todos os dias, não esqueçam que 
eu amo vocês.
Rafaela, 1ºC-EM

Stephanie, Beatriz, 8ºC
Obrigado por serem minhas amigas! 
Amo vocês!!
Guilherme C., 8ºC

Fernando, 7ºA
Você é muito legal e sempre está 
comigo Brow. Valeu.
Lucca, 7ºA

Exposição de corujas quer 
educar para o pensar 

A coruja tem uma visão diferente
O Infantil 4, da professora Fernanda 

Fiamoncini, investigou a coruja e descobriu 
que ela tem hábitos noturnos e que esta 
capacidade de enxergar no escuro a trans-
formaram no símbolo da filosofia, a ciência 
do conhecimento e da sabedoria. 

As mães excessivamente zelosas com 
seus filhos também são chamadas de corujas. 

Com as pesquisas, os pequenos apren-
deram que cada animal tem seu habitat e 
hábitos diferentes. O texto "A gulosa", de 
autoria de Regina Siguemoto complementou 
os estudos sobre o animal e a leitura inspirou 
a decoração da dobradura de uma coruja. 

Os alunos rasgaram e colaram papel de 
seda marrom para representar a plumagem, 
utilizaram cola colorida, lápis e canetinhas 
coloridas para desenhar os olhos e o nariz 
da coruja. 

As corujas do I 4 participarão do projeto 
Corujas Itinerantes foram expostas no CSA 
e seguirão com as corujas confeccionadas 
pelos alunos maiores em uma grande ex-
posição itinerante que percorrerá diversas 
cidades de Santa Catarina.

Alunos do Infantil 4 investigaram, 
estudaram e confeccionaram corujas 

A coruja tem uma visão diferente

Exposição itinerante

	 O	CSA	 está	 participando	 do	 projeto	 	Exposição	
Corujas	 Itinerantes:	Refletindo	Símbolos	 e	Sinais	 promovi-
do		pelo	Centro	de	Filosofia	Educação	para	o	Pensar		e	que	
envolve	dezenas	de	escolas	parceiras		do	programa	Educação	
para	o	Pensar.		O	projeto	prevê	a	montagem	de	uma	exposição	
itinerante	de	corujas	que	percorrerá	o	estado	durante	o	ano.

O símbolo da filosofia - a coruja, 
ave que consegue enxergar durante 
a noite, diferentemente dos outros 
pássaros. Esta habilidade de ver o 
que os outros não conseguem ver, 
o estado de vigilância contínuo é  a 
principal característica dos filósofos. 

Entre os objetivos da exposição 

está o desmistificar e aproximar alu-
nos, professores e pais  ao conteúdo 
da disciplina de filosofia- o pensar. 

Ao analisar a realidade e os 
princípios que norteiam as rela-
ções sociais, a disciplina ensina 
um modo de pensar diferenciado 
e que dá suporte a todas as demais 
disciplinas do conteúdo curricular.

Após estudar a simbologia e 
compreender as razões da escolha 
do pássaro como símbolo, os es-
tudantes produziram corujas que 
integrarão a exposição itinerante. 
Em meio à discussão filosofia da 
significação dos símbolos para a 
humanidade, a professora  Daiane 
Cristine Nichele levou seus alunos 
do 5º ao 9º ano, e em parceria 
com a professora de artes, Juliana 
Z. Cecato,  a confeccionarem as 
corujas. 

Em Joinville, o CSA e o Colé-
gio Machado de Assis permutarão 
a exposição em um primeiro mo-
mento. Em seguida, a exposição 
seguirá para Blumenau, Lages, 
Florianópolis e outras cidades.

 
Materiais alternativos

As professoras dos 3ºs anos,  ini-
ciaram os estudos do símbolo da sabe-
doria, com a contação da história “O 
Segredo da Coruja”.  Após a discussão 
filosófica e de explicar aos alunos que 
a Coruja Minerva-símbolo filosofia, 
corresponde à deusa romana  Minerva 
ou, na cultura grega, Athena, a deusa 
da sabedoria que tinha uma coruja de 
estimação.

Fami l i a res  par t i c ipa ram da 
confecção da coruja pela equipe 
formada por Augusto Max de Souza, 
Gabriel Wippel Gomes e Vinicius 
Almeida, 9ºA

Ana Beatriz Souza, Gabriela V. de Moraes, 
Júlia F. B. Rosa, Maria Eduarda M. Traguetta, 
Maria Júlia S. Guimbala, 7ºA, esculpiram as 
corujas em argila.

Coruja de metal  trabalho de Caren 
Odebrecht, Sheila Borba Schuh, 
Arthur Damaia Machado e Gabriel 
Moroni, 8ªC

Alunos do Infantil 4 investigaram, 
estudaram e confeccionaram coruja 

Thales Rodrigues Schulze 
(acima) e Bianca Melissa 
Steffens (abaixo), 3ºC - 

Exposição de corujas quer 
educar para o pensar 

Samantha, 8ªC
Você é muito legal e linda. És uma 
ótima amiga. É muito bom contar 
com você. Você é uma pessoa mara-
vilhosa e de coração enorme! Além 
de querida é solidária e sempre me 
faz feliz! Beijos.
Gustava, 8ªC

Sílvia, 6ºC
Te adoro!!
Davi, 6ºC

Professoras Marilia e Sandra
Marilia, adoro suas aulas. Sandra, 
te adoro!
Gustavo, 7ºA

Julia, Mari, Tainá, 7ªB
Fofas! Obrigada por tudo. Amo 
vocês. Beijos.
Vitória, 7ªB

Bruna, 4ºC
Você é muito legal e divertida. Te 
adoro! Beijos e abraços.
Vitória, 4ºC

Família
Amo muito vocês!
Gabriel Hellmann, 7ºB

Camila, Karol, Gabrielle e Bruna, 
7ºB
Amo vocês! Vocês são D+!
Laressa, 7ºB

Luis Gustavo, 6ºA
Obrigado por tudo que você já fez 
por mim. Quero ser seu amigo 
assim como você é pra mim.
Márcio, 6ºA

Layne, Letícia, Barbara, Rafaela e 
Maísa, 1ºC
Obrigada por me agüentarem 
adoro vocês.
Fernanda da S., 1ºC -EM

Maria Fernanda 8ªC
Estou muito feliz que você veio 
estudar comigo de novo, espero 
que você continue tirando essas 
notas boas, etc.
Ana Luisa, 8ªC

Ducineia, Mãe
Te amo!
Caio Miranda A, 7ºB

Queridas Crianças! Estou muito 
orgulhosa de vocês. Mil beijocas!
Professora Adenise, 4ºD

Gabriela, 6ºB
Adoro muito você e sempre vou 
adorar. Você é muito legal, conti-
nue assim.
Luisa, 6ºA

Professora Sandra
Gosto da escola e de você.
Nelson, 6ºB

Todos
Comecei este ano de manhã e estou 
adorando, pretendo ficar.
Orian C. R. Fritz, 6ºA

Leticia, 3ºB
Adoro você demais. Muitos beijos!
Beatriz, 3ºB

Karolini, 8ºA
Você é a melhor amiga que já tive! 
Pode contar comigo sempre!
Lyandra, 8ºA

Isabella Clara J., 5ºA
Você é minha melhor amiga, e 
sempre será! Beijos!
Milena K. Fernandes, 5ºA

Beatriz, 7ªC
Vou sentir muito a sua falta! Você 
é uma grande amiga com quem 
sempre posso contar nos momentos 
mais difíceis. Vou sentir saudades...
Beijos!
Ana Paula, 7ªC
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Saúde & Qualidade de Vida

Exposição às telas diminui capacidade de 
prestar a atenção voluntariamente

Algumas pessoas conseguem dormir 
só se o quarto estiver complemente 
escuro. O ideal é um ambiente calmo, 
com luz apagada ou mínima, mas 
isso não funciona bem para algumas 
pessoas", explica.

A médica informa também que o 
adolescente, em geral tem uma ne-
cessidade maior de sono (de 8 a 12 ou 
até 14 horas por noite). “Quanto mais 
tarde for dormir pior, porque se tiver 
que acordar cedo para ir para à escola 
ficará sonolento, irritado, agressivo, 
terá enxaqueca, distúrbios do humor, 
dificuldade de concentração e de 
aprendizagem", acrescenta Luana. 
Ficar em frente ao computador ou 
televisão antes de dormir aumenta a  
ansiedade e a excitação vai dificultar 
o sono.

 
Hiperatividade

"Este aspecto, isolado não con-
tribuiu para um comportamento 
agitado. Estudos demonstram que 
o ambiente interfere no comporta-
mento. O TDHA está muito vulga-
rizado. Muitos pais vêm consultar 
porque o filho é muito agitado, mas 
não raro são famílias que tem muita 
dificuldade para impor limites para 
a criança que vive num ambiente 
agitado", sentencia.  

“O diagnóstico do TDAH é 
clínico. É preciso haver repetição 
de comportamento em pelo menos 
três ambientes diferentes, para ser 
caracterizado TDAH. Por esta 
razão, o profissional da saúde, 
neurologista ou psiquiatra, preci-
sará trabalhar diretamente com a 
família e a escola, antes de finalizar 
o diagnóstico. 

	 Pesquisas	 recentes	 mostram	 que	 a	
exposição	excessiva	e	crescente	às	telas	de	com-
putadores,	televisão	e	aparelhos	eletrônicos	está	
diminuindo	nos	jovens,	adolescentes	e	crianças	
a	capacidade	de	manter	a	atenção	voluntária,	
as	relações	interpessoais	e	a	comunicação	ver-
bal.		

Os neurocientistas estão muito 
preocupados com o tempo excessivo 
que as pessoas, especialmente os 
mais jovens, passam diante das telas.
Pois, por terem movimento, luzes e 
som, atraem a atenção involuntária, 
e a capacidade de manter a atenção 
voluntária, aquela necessária para a 
aprendizagem ou no trabalho, dimi-
nui geração após geração. 

A diminuição significativa na ca-
pacidade de organizar uma resposta 
verbal, elaborar uma narrativa e fazer 
e manter amizades que não sejam 
virtuais também foi constatada. 

A neuropsicóloga Patrícia Volpato 
orienta os pais para que não permi-
tam exposição maior do que duas 
horas por dia, especialmente para os 
menores de seis ou sete anos.

Patrícia explica que a atenção que 
temos diante de uma tela de compu-
tador, TV ou do celular é involun-
tária e automática. Na sala de aula, 
precisamos é da atenção voluntária. 

O estudante precisa focar a aten-
ção no professor, na explicação, ela-
borar o raciocínio, se concentrar no 
livro para compreender a explicação 
e fazer o exercício. E é exatamente 
esta a capacidade que está sendo 
diminuída pela exposição excessiva 
às telas.

 
Pais devem disciplinar

"Pensa no professor em sala de 
aula. Ele terá de lidar com a dimi-
nuição da capacidade de atenção 
voluntária nos alunos e usar as telas 
como alternativas para conseguir 
a atenção involuntária, que não é 
suficiente para consolidar a apren-
dizagem", explica. 

"Os pais precisam ajudar, esta-
belecendo horário e disciplinando 
o tempo de exposição dos filhos às 
telas", completa. 

"Outro dia eu estava num restau-
rante e observei uma família no carro 
aguardando o pedido. O pai estava 
no celular, a mãe do lado no celular 
também e o filho com o próprio 
celular. Então, estavam juntos, mas 
cada um com sua tela individual. Não 
havia interação", critica.

Cada vez mais, a tecnologia 
carrega a humanidade para a frente 
das telas. Já o desenvolvimento 
das habilidades básicas necessárias 
não somente à aprendizagem, mas 
à vida em sociedade e ao trabalho, 
está regredindo. Por outro lado, em 
decorrência da falta de atividades 
físicas e exposição excessiva, cada 
vez mais cedo crianças e adolescen-
tes são acometidos por problemas de 
postura, de articulação e de visão. 

"Os jogos ajudam a desenvolver 
a capacidade de planejamento men-
tal, raciocínio lógico e a linguagem, 
especialmente a leitura. No entanto, 
em boa parte das vezes, o adolescente 
consegue ler, mas não interpreta e 
não consegue elaborar e escrever 
uma resposta mais longa e consis-

tente", explica a especialista.  
E sentencia, "o dedo para desligar 

o botão do computador, do celular, 
do tablet, da TV é o da mãe e do 
pai. Mas, para a criança ter as duas 
horas no computador, ela tem que ter 
feito todas as atividades previamente 
combinadas, como tarefas escolares, 
brincadeiras de interação com outras 
criança, ler, etc", orienta a psicóloga. 

"Cabe aos pais colocar as regras 
estabelecendo um tempo para cada 
atividade do filho, porque é pre-
ferível chorar agora e não chorar 
depois. Se chego em casa e vou para 
o Facebook e deixo minha criança 
brincando sozinha, é o modelo que 
ela vai seguir. Isso é uma queixa de 
muitas crianças que vem ao consul-
tório", completa. 

E continua: "Às vezes a gente não 
se percebe diante da situação. Mas 
tudo tem que ter o seu equilíbrio. Os 
pais é quem tem que perceber pois, 
tanto à criança quanto ao adolescente 
falta a capacidade de controlar o 
tempo no computador.", enfatiza 
Patrícia. 

"Os pais deveriam se perguntar: 
como desejo ver meu filho daqui a 
alguns anos? Quero que seja alguém 
preparado, que consegue lidar com 
essas experiências que não são virtu-
ais? Pois tudo tem que ter um limite e 
esse limite cabe somente aos pais es-
tabelecer. É difícil, com certeza, pois 
vou ver o resultado, daqui a algum 
tempo, mas é necessário", enfatiza.

 
Sono é prejudicado

Além da diminuição da capaci-
dade de prestar atenção, a exposição 
às telas após as 19 horas, prejudica 
o sono. O cérebro estimulado e a 
excitação provoca ansiedade. O 
desejo de passar de fase no jogo, por 
exemplo, ou continuar uma conversa 
na rede social, não possibilitará um 
sono tranquilo, necessário à consoli-
dação da aprendizagem. E não raro, 
o indivíduo sequer consegue dormir 
ou tem insônia, acordando diversas 
vezes na noite. 

O sono desempenha papel pri-
mordial na qualidade de vida dos in-
divíduos, possibilitando não somente 
o repouso corporal, mas preparando 
a mente para os desafios que estão 
por vir. É durante o sono que os 
neurônios formam as redes que vão 
estabelecer as conexões entre os co-
nhecimentos recebidos durante o dia. 
É no sono REM, o sono profundo, 
que o aprendizado é consolido. 

Se o estudante estudar um conte-
údo na sala de aula e for privado do 
sono à noite, não haverá tempo para 
o cérebro consolidar essas aprendiza-
gens e se preparar para o aprendizado 
do dia seguinte. 

É à noite que os hormônios do 
crescimento atuam. A cicatrização da 
pele e de machucados são algumas 

das ações deste hormônio 
durante o sono. Por esta 
razão, as atividades físicas 
devem ser feitas durante o 
dia ou antes das 19 horas. 

É importante estabele-
cer uma rotina para o sono. 
O ideal é a criança, por 
volta das 19 horas, tomar 
um banho, vestir seu pijama 
e relaxar. Pode pintar, ler, 
jogar um jogo de tabuleiro 
com os pais ou assistir a um filme 
calmo, E, por volta das 21 horas, é 
hora de dormir. 

As crianças que estudam à tar-
de, muitas vezes, passam a manhã 
jogando e à tarde vão para a escola 
pensando no jogo. Este é mais um 
complicador para a aprendizagem.

  
Agitação e TDAH

Uma pesquisa envolvendo dois 
grupos de jovens com a mesma 
capacidade intelectual comprovou 
o prejuízo da privação de sono.  Ao 
final de uma semana, o grupo que 
teve sono regrado consegui aprender 
e fixar os novos conteúdos. O grupo 
que foi privado do sono, não apren-
deu.  A mesma pesquisa mostrou 
também que a privação do sono por 
longo período provoca a morte de 
neurônios. . 

"A plasticidade dos neurônios é 
muito estudada hoje. Por volta dos 
dois anos de vida, há uma perda 
neuronal. A fase de zero aos dois 
anos é quando começam a se abrir as 
janelinhas da aprendizagem. Aqueles 
neurônios que não foram estimulados 
e não formaram as redes são perdi-
dos. No bebê muito novinho essas 
redes são muito maleáveis, por isso 
os bebês se adaptam facilmente às 
situações", explica a neuropsicóloga

Na adolescência acontece outra 
perda neuronal. Por volta dos 16 
anos, as redes neuronais pouco usa-
das são perdidas, é a chamada poda 
sináptica. Ao manter-se exposto 
às telas e deixar de desenvolver 
outras habilidades, o adolescente 
está deixando inativa parte de seus 
neurônios. 

A s o l u ç ã o , 
por tanto ,  es tá 
com os pais. O 
adulto não conse-
guirá trabalhar se 
não tiver a capa-
cidade de atenção 
voluntária desen-
volvida. 

A diminuição 
da atenção volun-
tária pode levar a 
um diagnóstico 
errado de Trans-
torno do Déficit 
de  Atenção  e 
Hiperatividade-
TDAH. A neuro-
logista pediátrica, 

Luana G. Dalla Rosa lembra explica 
que o problema pode estar na quími-
ca cerebral, mas que a maioria dos 
casos tem no fator social a principal 
causa. 

A criança que vive num meio mais 
agitado, tem mais chance de ser agi-
tada e ser diagnosticada com algum 
tipo de distúrbio ou transtorno. O 
Transtorno Opositor Desafiador é um 
exemplo de distúrbio que pode inter-
ferir diretamente na aprendizagem. 

Os prematuros, o uso de drogas 
lícitas e ilícitas pela mãe durante a 
gestação e a rotina agitada são apon-
tadas como possíveis causas. "Entre 
os prematuros, o número de casos 
de hiperatividade são muito maiores. 
Não se sabe o motivo. Acredita-se 
que o meio interfira", alerta a médica. 

"As famílias mudaram os hábitos. 
Hoje, a maioria das crianças tem 
rotina em função das mães que são 
profissionais e trabalham o dia intei-
ro. Então, a criança fica ou na casa 
de um ou de outro, ou na escola. A 
mãe chega em casa,  após um dia de 
trabalho, e continua a rotina agitada 
é  preciso fazer um relatório, lavar, 
fazer comida e criança vive nesse 
meio, então será agitada também.  

"Para o hiperativo, a organização 
e a rotina são muito importantes. Ele 
precisa ter hora de jantar, a hora de 
dormir, de acordar, para brincar, para 
estudar, etc", orienta a neurologista.

Dormir é necessário 
Cada pessoa tem uma necessidade 

diferente de sono e a qualidade do 
sono vai interferir no humor e na 
aprendizagem. "O ambiente ade-
quado ao sono também é relativo. 

Exposição às telas diminui capacidade de 
prestar a atenção voluntariamente

	 E	além	disso,	cada	vez	mais	cedo,	aparecem	
problemas	 posturais,	 nas	 articulações,	 visão	 e	 os	
distúrbios	do	sono	devido	a	falta	de	atividade	física.	
Fatores	que	prejudicam	não	somente	a	aprendizagem	
e	 diminuem	 a	 capacidade	 de	 relacionar-se	 com	 o	
mundo	real,	mas	comprometem	a	qualidade	de	vida	
e	o	futuro.
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administrar juntas

Entretanto, como já diziam nossas avós, 
"a criança cega a gente". E, o mais impor-
tante é, quando ocorrer, o adulto que estiver 
na supervisão, deve ser firme, repreender 
imediatamente e demonstrar que a mordida 
machuca e dói muito na outra pessoa e que 
este não é um comportamento adequado. 
Além disso, é preciso desestimular a criança 
não cedendo ao que ela quer no primeiro 
momento.   

Pais e professores devem entender que 
morder faz parte do processo de desenvol-
vimento, uma forma de proteção. Mas é 
preciso evitar. E ambos devem ser firmes 
com a criança na hora em que ela morder. 

E, preferencialmente, estar em sintonia, 
usando inclusive a mesma abordagem e lin-
guagem, seja em casa, seja na escola.   "Seja 
firme, fale de forma clara e com poucas pa-
lavras que a criança vai entender. É preciso 
falar, sim.", enfatiza a Patrícia. 

A profissional que atua exatamente com 
crianças reforça que é importante que se fale 
na hora, porque 30 minutos depois, a criança 
dessa idade não vai mais conseguir associar 
a repreensão com a mordida.

"A escola deve fazer uma aliança entre 
o professor e a família. É preciso conversar 
com os pais. Saber como eles falam com 
a criança em casa, quando ela morde. E, 
é importante que os pais estejam sempre 

Eduarda M., 8ºC
Desde quando eu cheguei no colégio, você 
foi uma das minhas melhores amigas... te 
amo demais!
Victória, 7ºD

Gabriela de Morais, 6ºB
Quero que saiba que eu te amo! Você é uma 
ótima amiga!
Brienda Porn, 6ºA

Minhas amigas do 4ºB
Amo muito vocês!!
Samia, 4ºB

Maria Julia, 3ºC
Você é a minha melhor amiga do mundo. Te 
adoro de montão.
Patricia, 3ºC

Alunos 4ºD
Querida turma, eu amo vocês e sempre quero 
estar perto de vocês.
Beatriz, 4ºD

Sem vocês não saberia o que fazer. Vocês são 
tudo na minha vida.
Isabela, 4ºD

Camila, 6ºA
Você é D+. Você é minha melhor amiga. 
Adoro-te. Beijos.
Nathália, 6ºA

Guilherme C., Ana Paula e Beatriz, 8ºC
Vocês são os melhores amigos que eu poderia 
ter. Queria agradecer por vocês terem me 
apoiado, me ajudado e me feito rir quando 
estava triste.
Stephanie, 8ºC

Laura, 4ºC
Você é muito legal, divertida, engraçada, bonita 
e muito mais. Beijos!
Maria Clara, 4ºC

Maria Eduarda Menegon e Julia Fernanda
Amo vocês suas lindas!!
Gabriela O, 7ºA

Aiiii que bonitinho... 
dá vontade de morder...

“A boca é o princípio de tudo. É pela boca 
que se recebe e rejeita o alimento, desde a 
amamentação. As primeiras experiências 
da criança são pela boca.  Morder, seja 
como defesa ou demonstração de carinho, 
é normal, faz parte do desenvolvimento da 
criança, mas é uma fase que deve passar 
por volta dos dois anos de idade", explica a 
neuropsicóloga PatríciaVolpato. 

"Antes de falar, muitas crianças usam os 
dentes para se comunicar. Nos Infantis 1 e 2, 
a fase das mordidas entre as crianças sempre 
causa muita confusão. Os pais da criança 
que mordeu se sentem constrangidos e cul-
pados. A família da criança que foi mordida 
se sente agredida e questiona com relação 
aos cuidados que o filho está recebendo no 
ambiente escolar. Muitos professores con-
vivem constantemente com o choro de dor 
de uma criança e a reclamação de um pai 
indignado. Apesar de comum, é um assunto 
delicado para pais e educadores, um desafio 
na Educação Infantil. Educadores e pais, pre-
cisamos lidar juntos com a situação", reitera 
a professora  Elisabete de Oliveira Carvalho.

Rotina e segurança

Sempre que mudar de rotina, inclusive 
quando vai à escola, a criança precisará de 
um período de adaptação, para então conse-
guir se adequar às novas regras de convivên-
cia. Na escola, ao mesmo tempo em que terá 
de aprender a dividir tudo, desde o espaço 
e a brincadeira ao brinquedo e a atenção da 
professora e dos colegas, a criança precisará 
construir o próprio universo e espaço. 

"Uma criança mais impulsiva, que já 
está insegura pela mudança de rotina e de 
ambiente, vai responder rapidamente com a 
mordida", explica Patrícia. A neuropsicóloga 
alerta ainda para o fato de que aos pais e 
professores cabe perceber qual situação de-
sencadeia esta reação na criança para evitar 
que ela ocorra. 

 Escola e família devem 

diferenciar entre  a 'mordidinha de carinho' 
e, na escola vai morder seu coleguinha como 
forma de demonstrar afeto. 

Por esta razão, os pais devem ficar atentos 
em casa, se há alguém na família que brinca 
com a 'mordidinha' ou a lutinha.  Às vezes, é 
uma tia ou uma pessoa que cuida da criança 
noutro momento e não tem noção das con-
sequências que isso pode trazer", reitera. 

Tanto a professora, quanto a psicóloga 
reforçam que esta é uma fase normal no 
desenvolvimento da criança, porém não deve 
permanecer. É normal, mas não é aceito. 
Então, tão logo desenvolva melhor a lingua-
gem, a criança desenvolver a linguagem e 
começar a falar, deverá resolver as situações 
conversando.

O que fazer
"Um fato muito importante é saber qual o 

ela aprender a se defender. Segundo, devem 
preparar a criança perguntando: como você 
fará para que um colega não faça isso com 
você?  E enfatizar que juntos "a gente vai 
resolver'. 

“Para os pequenos, o ideal é orientar a 
pedir ajuda à professora e juntos encontrar 
uma solução”, orienta a psicóloga. 

Patrícia sugere ainda usar "a técnica de 
reforço positivo. Na escola, a professora 
pode providenciar um cartaz com carinha 
triste ou alegre, e se não houver comporta-
mento inadequado, todos ganham a carinha 
feliz. A mordida deve ser somente uma 
das questões, devem ser incluídos outros 
comportamentos esperados das crianças. 
Atitudes simples como tratar bem o amigo, 
respeitar o amigo e aguardar sua vez para ir 
no escorregador, pedir o brinquedo, lavar 
as mãos, etc. Técnicas de interação ajudam, 
mas às vezes, a professora tem que trabalhar 
a crianças individualmente.  E caberá à 
professora, dentro da realidade que observa 
em sala, estabelecer como a atividade será 
encaminhada", enfatiza. 

Alerta aos pais

A neuropsicológa finaliza dizendo que se 
a atitude de morder persistir após a criança 
desenvolver a linguagem, quando já deveria 
conseguir se expressar de forma clara, será 
preciso procurar um profissional de psico-
logia para tratá-la. E enfatiza ainda que é 
preciso cuidar da criança que morde e da 
que é mordida, mas cuidar para nunca criar 
um rótulo em nenhuma delas. 

"É preciso ter calma. Com o tempo, 
conforme a criança vai aprendendo a se 
comunicar melhor através da linguagem, 
começa a trocar as mordidas pelas palavras, 
conseguindo aos poucos, organizar e ex-
pressar seus sentimentos e insatisfações de 
outra forma. Administrar bem as mordidas 
favorece o desenvolvimento infantil e a in-
teração entre os colegas, ajuda as crianças 
a perceberem outras formas de expressão 
e impede rótulos e estigmas infundados", 
completa a professora Elisabete.

O que dizem os estudiosos

O psicólogo francês Henri Wallon escre-
veu que é assim a criança constrói seu "eu 
corporal". A descoberta do próprio corpo 
seria um dos motivos para a criança morder.

Desde o aparecimento da dentição até por 
volta dos 2 anos, eles mordem brinquedos, 
sapatos e até os próprios pais, professores 
e amigos para descobrir sensações e movi-
mentos. É nessa fase, em que a criança testa 
os limites do próprio corpo, descobre onde 
o dela acaba e começa o da outra pessoa. 
E os dentes que estão nascendo estão em 
evidência. 

Sigmund Freudtambém ajudou a enten-
der as dentadas. O fundador da psicanálise 
definiu como fase oral o período em que a 
criança sente necessidade de levar à boca 
tudo o que estiver ao seu alcance, pois 
o prazer vital está ligado à nutrição. Ela 
experimenta o mundo com o que conhece 
melhor: a boca.

	 Desde	que	começou	a	mamar,	a	criança	usa	a	boca.	
Nos	primeiros	dois	anos	de	vida,	leva	tudo	à	boca	para	experimentar.	Cada	
criança	tem	seu	modo	de	reagir	diante	do	que	sente	e	do	que	acontece	ao	seu	redor.	
Quando	contrariadas	ou	nas	disputas	por	brinquedos,	algumas	choram,	esperando	
que	um	adulto	interceda,	outras	reagem	instintivamente,	batendo	ou	mordendo.	
A	mordida	é	o	primeiro	ato	instintivo	do	ser	humano.	Nos	pequenos	de	até	
dois	anos	de	idade,	que	ainda	não	desenvolveram	completamente	a	linguagem,	a	
mordida	pode	ser	tanto	uma	reação	de	defesa,	quando	de	afeto. 

Aiiii que bonitinho... 
dá vontade de morder...

"Amor e carinho também podem ser expostos com uma mordidela, 
como fazem os adultos ao afagar os bebês.

O professor busca perceber qual sentimento está 
em jogo para agir sem drama.

 
Não brigue com a criança, mas 
seja firme.
Explique que ninguém gosta 
de sentir dor e peça a ajuda da 
criança para curar o machucado 
do colega.
Descubra o que motivou o 
comportamento e mostre outras 
formas de expressão.
Mudar o foco e envolver a 
crianças nas diversas atividades.

disparador dessa mordida, qual é o gatilho.
Se for a disputa pelo brinquedo, estar perto, 
chamar a atenção, observar para que a situ-
ação não aconteça. Mas, tão logo a mordida 
aconteça, conversar, repreender e direcionar 
a criança para outra atividade, para outra 
tarefa, outra brincadeira tirar daquela situ-
ação", explicam a psicóloga e a professora.   

A adaptação escolar é o período em que as 
mordidas mais aparecem. Nessa época, a in-
tervenção das professoras é maior. "Pedimos 
à criança que mordeu que ajude a massagear 
a outra, a pôr gelo no ferimento. O colega 
mordido vai se sentindo melhor até parar de 
chorar. Compreender essas questões pode 
ajudar professores e pais. Mas, ainda assim, 
o desafio permanece", explica a professora 
Elisabete.

Outra dica para aliviar as tensões das 
mordidas, após mediar à situação é mudar 
o foco dando ênfase a atividades, jogos e 
brincadeiras que envolvam a todos. O brin-
car é sempre um momento de descobertas e 
conquistas.  É brincando que as crianças tro-
cam experiências, compartilham sensações 
e emoções, brincar auxilia na construção 
de uma identidade autônoma, corporativa 
e criativa.

Evitar rótulos

"Os pais, ou a professora, da criança que 
foi mordida, primeiramente, não devem ver 
a criança como uma coitadinha. Porque esta 
também é uma experiência importante para 

perguntando como esta o 
comportamento do filho, 
para não serem pegos de 
surpresa. Porque os pais da 
criança que morde, sofrem 
muito também. Eles se 
sentem culpados", esclarece 
Patrícia.

Por outro lado, os pais 
devem estar atentos tam-
bém aos familiares, pois 
alguns constumam usar a 
mordida como forma de 
expressar carinho ou como 
brincadeira. E esta atitude 
pode contribuir para que a 
criança morda os colegas. 

"É a mesma coisa que 
brincar de lutinha, ele vai 
acabar levando para outros 
ambientes aquilo que vi-
vencia em casa. A criança 
pequena ainda não sabe 
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Heloisa e Beatriz, 1ºC
Vocês são lindas, minhas melhores amigas. 
Amo vocês, obrigada por tudo.
Larissa, 1ºC-EM

Lara L., Isabella P., Ana Luiza, Isabella B., 8ªC
Amo vocês minhas lindas. Obrigada por 
estarem ao meu lado. Beijos.
Sheila B., 8ªC

Toxics, 1ºA
Obrigada por me apoiarem e ajudarem! Por 
serem minhas MELHORES AMIGAS! Amo vocês!
Pâmela, 1ºA

Bruna Vitória, 8ºB
Você esta sendo uma grande amiga para 
mim. Obrigada!
Elisa M. K. Pereira, 8ºB

Beatriz, 6ºD
Saudade de você na sala. Você é D+. Te adoro.
Heloisa, 6ºC

Heloisa Stachon, 6ºA
Obrigado por ser minha amiga! 
Camilly Del Claro, 6ºA

Carmem e Vilson, 2ºA
Vocês são as estrelinhas que iluminam meu 
dia, amo vocês. Hihihi kkk S2
Thayná, 2ºA -EM

7ªB
Ler é tudo para mim. Estimula a minha imagi-
nação e eu recomendo o mesmo para todos.
Mariana F. E., 7ªB

Nathália, Pamela, Jéssica, 2ºC
Gente, mais um ano juntas! Estou muito feliz 
por nossa amizade estar mais forte! Desejo 
um ótimo ano a todos vocês!
Maria Helena, 2ºC -EM

Artur Lucio do S., 6º
Nós estamos com muita saudades.
João Artur, 6ºA

Fernanda, Natielle, Ana Carolina, Nicole, 
Julia e Yane, 8ªB
Gosto muito de vocês! Pagando promessa! 
Zoei!
Natália Marinha, 8ªB

Batman/Lucas, 9ºA
Parabéns cara! Muitos anos de vida e blá, blá, 
blá. Lú, Gi e Cindi amo vocês!
Thiago Frederico, 9ºA

Matheus, 9ºA
Te adoro muito, sabia? 
Líliam, 9ºA

Giovanna Stules
Te amo linda! Vou te perseguir até o fim do 
mundo minha BFF que eu amo.

Maria L. M., 7ºC
Nicolle P. e Yasmin. N., 7ªC
É até legal de manhã, mas não tanto quanto 
era de tarde,  sério. Amo demais vocês. Beijos.
Natálie Rocha, 7ªB

Natalie, 7ªB
BFFs (mas a Vitória também é minha) :D
Giulia, 7ªB

Heloísa e Giuliana, 9ºA
Vocês são excelentes amigas! Amo vocês! 
Cutty!
Isabelle Paim, 9ºA

Gabriela de Morais, 6ºB
Espero que você passe de ano.
Gusthavo Ferrari, 6ºA

Justin Bieber
Você é o meu anjo que caiu do céu e deu sen-
tido a minha vida. Te amo muito. Obrigada!!
Giovanna D., 9ºA

Todos 
Saudades dos amigos e professores! Sejam 
bem vindos todos, a mais este ano que 
está por vir.
Fernanda Cardozo, 9ºD

Professora Gabriela
Obrigada pelas forças que você me dá e pelas 
ótimas explicações que você faz. É bom ter 
aula com você.
Julia C., 9ºB

Gustavo Klein, Thiago, Vitória, Eduarda M., 
Maiara, Nicole, Fernanda e Arielle, 9º D, 
8ºC e 9ºB
Obrigada por tudo, vocês são muito importan-
te na minha vida! Eu amo vocês!
Luana, 9ºB

Julia Pessati e Pamela Pereira, 1ºA-EM
Parabéns lindas! Feliz 15 anos!! Amamos 
muito vocês!!
TOXICS

Fernanda K., Rafaela, Pamela, Julia P. e 
Fernanda M. e Mariah, 1ºA-EM
Amo vocês lindas! Obrigado por tudo. Só vai 
dar a gente nas festinhas. Beijos!
Letícia Gomes, 1ºA

Mãe e Pai
Se vocês não tivessem vindo na minha vida 
eu não seria nada.
Luis Felipe, 6ºA

Guilherme M. C., 5ºA
Obrigado por ser meu colega e amigo. Você 
é muito legal.
Gabriel Serafim 5ºA

Maria Clara, Ana Luiza, Julia, Camila, 1ºA
Vocês são amigas muito legais, continuem 
sempre sendo esses amores de pessoas. 
Estarão sempre no meu coração.
Ana L. L., 1ºA-EM

Raphaela Ferrari, 3ºA-EM
Sabe Raphaela, tamo junto poh!! Beijos sua 
linda, haha!!
Eduardo Sampaio, 1ºB

Júlia Maciel, 7ªB
Você é minha melhor amiga desde pequena e 
eu gosto muito de você espero que continua-
mos sendo amigas para sempre.
Júlia Lopes, 7ªB

Meus pais 
Amo muito vocês, obrigado por existir.
Amanda, 7ºA

7ªB
Começo mais um ano e a gente só na conver-
sa. Amo vocês, cada um é muito importante 
para mi, espero dar muitas risadas com vocês.
Maria Vitória, 7ªB

Carlos Sampaio, 1ºB-EM
Bons estudos!
Matheus I. Correa, 1ºB

Maila Palmeira, 2ºA-EM
Obrigado por tudo, seus abraços reconfortan-
tes me motivaram a seguir lutando!! Te amo!
Anthonny, 1ºB

Luara e Milena-EM
Amo vocês!! Obrigada por tudo!
Júlia Lemke, 1ºC

Maísa, Camila e Fernanda, 1ºC
Oi minhas lindas!! Mais um ano juntas e 
muita bagunça, né? Estou feliz por ser amiga 
de vocês!!
Kathelyn C. dos Passos, 1ºC-EM

Fernanda B. e Rafaela, 1ºC
Lindas da minha vida, obrigada por tudo. 
Amo vocês!
Maísa Lorena, 1ºC-EM

Nycolle B. D., 7ºD
Adoro-te! Nossa amizade é muito boa, espero 
que fique cada vez melhor.
Malcolm, 7ºC

Louise, 3ºA
“Aquilo que é bom, de verdade, forte e 
importante – coisa ou pessoa – na sua vida, 
isso não se perde”. Te amo! Que mais anos 
venham pela frente. UH É TERCEIRÃO!!
Cyntia, 3ºA-EM

Eloiza Fernandes, Mãe
Parabéns Mãe! Muitas felicidades e muitos 
anos para pegar no meu pé! Linda!!
Isabelle Fernandes, 8ºA

Luis Carlos Maresana, 3ªºB
Obrigada irmão por estar sempre comigo. 
Amo você!!
Rosana Vieira, 1ºC-EM

6ºA
Está sendo ótimo estudar de manhã! Gostei 
muito! Está sendo muito melhor do que 
de tarde.
Otávio, 6ºA

Bruno, 7ºB
Você é um grande amigo! Espero ter sempre 
sua amizade.
Rodrigo, 7ºB

Pietra, 8ºA
Obrigada por fazer parte minha vida. Por ser 
companheira, amiga e etc. Te amo demais.
Maria J. D., 8ºA

Alunos do 3ºB-EF
É muito bom ter vocês como amigos, espero 
estar sempre junto à vocês. Beijos e abraços.
Letícia Maria M. Mendes, 3ºB

Maria Beatriz, Escola Bolshoi
Conta sempre, irmã! Te amo!
Sofia Araldi, 1ºC-EM

Letícia Wippel e 1ºC
Obrigado por existir e por aparecer na minha 
vida. E 1ºC continue assim, os melhores 
do CSA S2
Layne, 1ºC-EM

Amigos do 2º A e B-EM
Palavras não expressam a alegria de obter 
amigos tão queridos, de obter sempre a 
parceria de vocês. Os amo muito. Para 
sempre. Beijos.
Annie

Thayna, 2ºA
Você é o sol que ilumina minha vida.
Carmem, 2ºA -EM

Larissa, 7ºB
Você é uma amigona para mim. Um beijo!
Figia, 7ºB

Maria H., Nathália e Jéssica, 2ºC
Suas chatas lindas, mais um ano que esta 
chegando, mais luta e risadas ao vento... 
Amo vocês, bests.
Camila B., 2ºC -EM

Brayann, André, 3ºB
Tamu junto irmãos!!
Luis, 3ºB  -EM

Thaís e Luíza, 9ºA
Adoro vocês demais, minhas fofas!! Sempre 
juntas.
Eduarda, 9ºA

Comissão
Calma galera, vai dar tudo certo!!
Heloisa Estevam, 3ºA -EM

Stefani, 1ºA
Sempre sendo engraçada e querida...continue 
sendo assim! Louquinha!
Luiza Grilli, 2ºA-EM

Maria Luiza e Mariah, 7ºB
Amo muito vocês! Obriada por sempre 
estarem comigo. Vocês são minhas melhores 
amigas!
Caroline, 7ªB

Luana, Ana Carolina, Fernanda, Nathália 
Strehl, 8ºB
Amo vocês. Amigos assim não encontramos 
em qualquer lugar.
Raisa, 7ºB

3ãoA
UHUL! Nosso último ano! Vamos aproveitar 
o máximo!
Rafaela Ferrari, 3ªº A -EM

3ãoB
Encontro vocês na FEDERAL!! Beijos.
Sabrina, 3ºB -EM

Talento especialTalento especial

4ºD compartilha 
conhecimento

Os alunos da professora Adenise Cos-
ta Reis, do 4ºD  pesquisaram, discutiram 
e estudaram  sobre o Sistema Solar, para 
a disciplina de ciências. Em seguida, 
compartilharam o conhecimento com 
os colegas de outras turmas, fizeram 
maquetes.  

Com a ajuda dos pais e familiares 
e utilizando materiais alternativos as 
maquetes ajudaram a demonstram que 
realmente aprenderam o conteúdo. Du-
rante a exposição das maquetes para os 
colegas, cada aluno explicou como pes-
quisou o conteúdo, escolheu o material 
e o processo de montagem da maquete. 

Durante a exposição 4ºD comparti-
lhou o conhecimento com os colegas das 
demais turmas.

4ºD compartilha 
conhecimento

Brayann B. P. Soares, do 3ão B é um 
estudante cheio de energia e musicalidade. 
O violão que o acompanha à escola e reúne 
os amigos na roda de música durante o re-
creio, não é o único instrumento que toca. 
Ele é integrante da banda LET ME SHOW 
YOU - LMSY composta por André Victor 
Schneider, Luis Carlos Maresana, Marcos 
Felipe Alves, João Victor Paul. A banda 
surgiu na sala do 2ºB no ano passado onde 
todos estudavam e foi uma das 30 finalistas 
do festival de talentos, It's My Way, realiza-
do em Florianópolis, no dia 15 de setembro 
de 2012, com uma composição própria.  

A música entrou em sua vida aos sete 
anos de idade, quando iniciou as aulas de 
bateria. A mudança do professor levou-o 
para as aulas de violão. Depois vieram a 
guitarra, o piano, o baixo e o teclado, ins-
trumentos para os quais sequer precisou de 
aulas, é autodidata. 

A partir da leitura dos desenhos das notas 
na tablatura, o estudante, que está pratica-
mente decidido a estudar administração de 
empresas e ser empreendedor, toca todas 
as músicas. 

As atuações em público também co-
meçaram no colégio. Na 8ª série cantava 
informalmente com uma amiga. No ano 
seguinte, começou a cantar nas missas e 
demais eventos do Santos Anjos. 

Em 2012, após formar a banda LET ME 

SHOW YOU -LMSY, os amigos fizeram 
apresentações em escola municipal e fes-
tivais. 

A participação final, como representante 
de Joinville entre os 30 finalistas do Festival 
It's my way – Coca Cola - da região Sul,  
rendeu reportagem de destaque.

Brayann participa do grupo musical 
coordenado pela Irmã Eliete, continua com 
a banda e, além de estudar muito, pois tem 
aulas inclusive no período vespertino,  en-
contra tempo para  fazer trabalho voluntário, 
praticar o skate e treinar handebol e karatê, 
esporte praticado também pelo pai. Os pais 
Lerci e Celoir são seus incentivadores.

 
Brayann aprendeu sozinho a 
tocar diversos instrumentos.

Música, solidariedade 
e muita alegria

Música, solidariedade 
e muita alegria
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Livro: Infância vivenciada
Autoras: Patrícia Couto Gimael e Selma 

de Aguiar
Editora Paulinas

Infância Viven-
ciada é um livro in-
dicado para pais e 
professores de pré-
escola e do ensino 
básico que perpas-
sa as diversas fases 
do desenvolvimen-
to infantil e indica 
diversas ativida-
des para cada faixa 
etária.  Trabalha 
com os conceitos 
e a prática de uma 
educação lúdica e 

de valores, através de versos, canções, tra-
balhos manuais, histórias, comemoração de 
épocas, sugestões de comemoração de aniver-
sário, confecção de brinquedos, alimentação 
saudável...

Indicação do coordenador pedagógico 
Adírio Schotten

Livro: Ela disse, Ele disse
Autora:  Thalita Rebouças 

Conta a história 
de dois adolescen-
tes: o Leo e a Rosa. 
Rosa veio morar no 
Rio de Janeiro com 
sua mãe, já Leo 
veio para o Rio de 
Janeiro morar com 
o seu pai. Os dois 
são novos na esco-
la. Rosa demora a 
fazer amizade com 
as outras meninas e 
fala primeiramente 
com o Leo que, ao 
contrário dela, fez amigos já no primeiro dia 
de aula. Numa das aulas, Rosa e Leo devem 
fazer um trabalho juntos. Ela gosta dele e ele 
gosta dela, mas nesse trabalho, eles acabam 
não se entendendo. Para piorar a situação, 
o pai de Leo deixa um arranhão no carro da 
mãe de Rosa, causando um tumulto na porta 
da escola. Será que ficarão juntos? Será que 
dará algum problema na escola?... 

Indicação de Ana Cecíclia P.V. Souza, 7ºB

Livro: Questões do Coração
Autora: Emily Giffin 

A autora conta a tragetória de duas mu-
lheres, uma   esposa de médico e mãe de dois 
filhos que deixou sua carreira para se dedicar 
à família e a outra é advogada e mãe solteira 
que sofreu uma decepção amorosa. Durante a 
história, suas vidas se cruzam.

Indicação da professora Sandra Kanzler 

Livro: Onde Deus Está? 
Autor: Mark Macleod

Não podemos ver Deus nem tocá-lo... Mas 
podemos sentir sua presença o tempo inteiro, 
nos mais diferentes lugares e momentos, nas 
coisas mais simples que fazemos. Este livro, 
sem falar de religiões específicas, vai despertar 
em seu filho a sensibilidade para as ações de 
Deus em nosso dia a dia. É uma leitura que 
responde de forma poética à natural curiosida-
de que as crianças têm em relação àquele que 
está por trás de todos os acontecimentos: Deus.

Indicação da auxiliar de biblioteca Aline 
Z. Gawron

Livro-Série: Como Treinar o seu Dragão
Autora: Cressida Cowell

A série é im-
pressionante e 
nela há várias ra-
ças de dragões, 
tribos Vikins, 
t r e inamentos 
rigorosos, mis-
sões malucas e 
muitas coisas 
interessantes. 
Não há nada 
massante. Infe-
lizmente, Solu-
ço Spantocicus 
Strondus III ra-
ramente é talvez 
ouvido pelo pai, 
um Vikin de grande tamanho. O dragão deste 
herói não tem dentes. Seus colegas deram um 
apelido horrível que virou seu Noé: Banguela. 
Esse é um dragão desobediente, bem irritante, 
além de ter bem menos da metade do tamanho 
dos outros dragões. Mesmo assim os dois pas-
sam por perigos inimagináveis, desde dragões 
do tamanho de montanhas a traidores muito, 
muito espertos. Dragões, perigo e aventura 
estão na vida de Soluço. Espero que você goste 
dele e acompanhe-o em sua animada vida...

Indicação de Carlos A.D.R.Lima, 7ºB

Férias

Tempo de construir e 
promover melhorias

Anualmente, enquanto alunos e profes-
sores descansam de uma longa jornada pelo 
mundo do conhecimento e da sabedoria, as 
gestoras do CSA supervisionam as obras 
de melhorias estrutura física do CSA para 
tornar o ambiente ainda mais acolhedor a 
motivador ao estudo.

 Para este ano letivo além da pintura, tro-
ca de janelas e do elevador, implantação de 
projetores e equipamentos tecnológicos em 
salas de aula e da adequação de três novas 
salas de aula, os pequenos da educação in-
fantil ganharam salas climatizadas e novos 
parques, e o ginásio de esporte receberá 
instalações sanitárias novas.  

Durante as férias, foi preciso fazer 
remanejamento entre os diversos espaços 
do colégio para montar mais três salas de 

aula. “Estamos usando nossa capacidade 
máxima. Não temos mais espaço para 
abrir novas turmas. Tivemos que recusar 
matrícula para continuar atendendo a todos 
os nossos 1510 alunos com a qualidade de 
ensino e conforto que são o diferencial do 
Santos Anjos”, assegurou a gestora Adelina 
Dalmônico.   

Apesar de ter iniciado ainda em 2012, as 
obras dos vestiários e sanitários na área es-
portiva ainda não estão prontas. A previsão 
é que em algumas semanas tanto os alunos, 
quanto os professores e os funcionários dos 
serviços gerais já estarão usufruindo das 
novas instalações que contemplam insta-
lações sanitárias e vestiários masculino e 
feminino, copa e área de convivência para 
os funcionários dos serviços gerais.

Melhorias pedagógicas
As melhorias na estrutura física sempre 

têm o foco no aspecto pedagógico, mas 
para atender ainda melhor às necessidades 
dos professores e alunos, foram totalmente 
reformulados os laboratórios de informática. 
Em um deles foram instalados  computadores 
e programas para uso exclusivo dos peque-
nos da educação infantil e séries iniciais. 
Móveis coloridos e em tamanho adequado 
complementam o espaço que já  está em 
funcionamento.

Após a instalação da tecnologia digital 
nas salas das séries iniciais, todas as salas de 
aula estão equipadas para promover ensino de 
qualidade. As reformas deste ano incluíram 
pintura e algumas adequações no espaço da 
biblioteca da escola.

 
Robótica e inglês

No campo pedagógico, a implantação de 
aulas de Inglês a partir do Infantil 4 até o 2º 
Ano e da robótica movimentam alunos e pais. 

As aulas extraclasse de robótica são mi-

Tempo de construir e 
promover melhorias

Os novos parques apresentam 
mais desafios e segurança

Pequenos ganharam computadores, 
programas e móveis novos

nistradas em dois cursos, o  “Gênius”  para 
os alunos do 1º ao 3º anos do EF, com 66 ins-
critos; e o Líder para alunos do 4º ao 8º anos, 
que está com 97 alunos. As aulas acontecem 
das 18 às 19h40min.

O programa utiliza a robótica educacional e 
os kits tecnológicos da LEGO Education como 
ferramentas de aprendizagem. O objetivo é 
estimular, de forma lúdica, o raciocínio lógico, 
o trabalho em equipe e o desenvolvimento 
de competências, entre elas a liderança e o 
empreendedorismo.

Além de desafiar o raciocínio, a robótica 
incentiva o trabalho em equipe.

Melhorias pedagógicas

Robótica e inglês

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


