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Alerta

Mudança no trânsito 
em frente ao CSA

Nas próximas semanas, o trânsito em frente 
ao CSA deverá sofrer alteração. Em audiência, 
realizada no dia 19 de abril, o prefeito Udo Dohler 
autorizou a transferência do ponto de ônibus para 
facilitar o embarque e desembarque dos alunos.

"Nossa esperança é que se retire o cor-
redor de ônibus nesse trecho", defende a 
gestora do CSA, Adelina Dalmônico.

Os pais devem continuar colaborando e 
permanecer parados, em fila única, nas vagas 
exclusivas, somente o tempo necessário para 
deixar ou buscar seu filho. 

Mudança no trânsito 
em frente ao CSA

Leia mais na pág. 4    Trecho deve receber nova sinalização.

PRÊMIO 2013

No dia 26 de abril, a gestora Adelina  Dal-
mônico e o coordenador pedagógico Adírio 
Schotten receberam o Prêmio TOP DE 
MARCAS 2013 conquistado na categoria 
COLÉGIO.

O Troféu é entregue anualmente à empre-
sas e profissionais que se destacam em uma 
pesquisa de opinião pública.  Este é o quarto 
ano consecutivo que o CSA é premiado.

PRÊMIO 2013

Festa Junina
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MAIO
01 -  Dia do trabalhador     
02 -  Visita-Museu de Imigração e Colonização-2ºA e E 
     -   Visita ao Museu Sambaqui - 6º ano A e D
03 -   Visita ao Museu de Imigração e Colonização-2ºB e C 
06 - Homenagem às mães - 1º ano - 
07 - Homenagem às mães - Infantil 4 e 5  
     - Passeio dos 4ºs anos A e B e 5º ano A   
08 - Homenagem às mães - Infantil 1, 2 e 3 
    - Prova de 2ª chamada
09 - Homenagem às mães - 2º ao 5º Ano vespertino 
10 - Homenagem às mães - 2º ao 5º ano matutino
05 a 10 - Homenagem às mães
12 - Dia das Mães
13 a 17 - Reavaliações
15 - Passeio na Agrícola da Ilha - Infantil 3 matutino
16 - Palestra Expogestão - 1º ano B
17 e 18 - Retiro de alunos do EM - no Recanto Nazaré
20 - Início do 2º trimestre
21 - Visita na RIC Record - 2ºs anos do EM
22 - Conselho de Classe do Ensino Fundamental 1
23 - Palestra sobre Questões Políticas - 2ºs anos
24 - Viagem de Estudos dos 7ºs anos - Paranaguá,      
 Morretes, Curitiba
    - Passeio na Estrada Bonita - Infantil 4
27 - Conselho de Classe do Ensino Fundamental 2 Mat.
     - Palestra sobre Água, Esgoto e Consumo Consciente  
 - 4ºs anos C e D     
28 - Conselho de Classe do Ensino Fund. 2 vespertino
     - Passeio no Rancho Alegre - Infantil 5 A e B  
29 - Conselho de Classe do Ensino Médio
30 - Corpus Christi     
    
JUNHO
03 - Reunião de Pais com a entrega de boletins - 2º ao  
 5º ano vespertino e 4º ano matutino.
04 - Entrega de boletins para o Ensino Fundamental 2
05 - Entrega de boletins para o Ensino Médio 
    - Passeio na Agrícola da Ilha - Infantil 3 vespertino
06 -  Viagem de Estudos - 4ºsAnos para Pomerode e   
 Corupá
06 - Reunião de Pais com a entrega de boletins - 2º, 3º  
 e 5º ano matutino
10 a 14 - Reunião de pais e entrega de boletins do EF 1
11 - Reunião de Pais e entrega de boletins do 1ºAnoEF  
12 - Aula de campo no Recanto Nazaré - 2ºs anos A e B  
 e 3ºs anos A e B  
     - Reunião Geral de Professores 
13 - Palestra sobre Água, Esgoto e Consumo Consciente  
 - 4ºs anos A e B
14 - Vestibular simulado para a 8ª série e Ensino Médio 
    -  Aula de campo no Recanto Nazaré-2ºs e 3ºs Vesp.
17 - Palestra: Efeitos do Consumo de Drogas - 
 Palestrante: Profº Ubirajara
18 - Visita da Diretoria da SDP ao CSA
    - Inauguração dos Vestiários do Ginásio de Esportes
18 - Prova de 2ª chamada
21 - Viagem de Estudos dos 6ºs anos para Curitiba -   
 Museu Egípcio e Planetário
22 - Festa Junina
21 - Viagem de estudos para Curitiba - Museu Egípcio e  
 Planetário - 6ºs anos
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JSA Expediente:Expediente:

Órgão de divulgação do Colégio dos Santos Anjos

Ao acompanharmos diariamente notí-
cias veiculadas por diversos meios de 
comunicação,deparamo-nos com relatos de 
denúncias de corrupção, desmandos e abusos 
de autoridade, mau uso do dinheiro público e 
muito mais.

 Por outro lado, sabemos que um dos antído-
tos mais eficazes para essa ameaça à liberdade, 
à democracia e à civilidade é a educação, sem 
sombra de dúvidas.

Tanto a educação que recebemos em casa, 
desde os primeiros anos de vida, com os pais, 
como também aquela transmitida na escola por 
professores comprometidos, os quais podemos 
chamar de mestres, na melhor acepção da pa-
lavra.

Por isso, educar seus alunos dentro dos prin-
cípios da ética e da cidadania é uma das grandes 
diretrizes do Colégio dos Santos Anjos. Acredi-
tamos que, quando se incutem na criança e no 
jovem tais conceitos, eles os seguirão vida afora, 
nos pequenos atos do dia a dia e nos grandes 
momentos de cidadania.

Para que tudo aconteça, contamos com a 
parceria responsável das famílias, quando os 
pais assumem com o colégio o compromisso de 
unir forças em prol de um ensino de qualidade.

Nós professores, coordenadores, colabora-
dores estamos unidos por compreendermos 
a relevância de manter a educação do nosso 
colégio em patamar de excelência e é em sua 
defesa que nos dedicamos com constante afinco, 
mesmo em momentos difíceis.

Também ouvimos sobre excelência de escolas 

de outros países, chamados de primeiro mundo, 
com tecnologias, professores especializados, 
resultados significativos. Tudo isso nós tam-
bém queremos e buscamos. Não obstante os 
resultados de diversas estatísticas nacionais 
e internacionais, temos também tecnologia, 
professores comprometidos e expectativas de 
altos resultados, num ambiente harmonioso e 
privilegiado para aprender.

A busca da excelência acadêmica perpassa 
todo complexo de atividades do Colégio dos 
Santos Anjos com base na excelência humana, 
mediante a realização de dias de formação, 
retiros, grupo musical, recuperação de estudos, 
atendimento individual, esportes e muito  es-
tudo, conforme a realidade da turma em cada 
faixa etária.

Assim, a segunda edição do Jornal Santos 
Anjos em 2013 procura dar visibilidade e va-
lorizar o que temos da vida escolar, para des-
frutar momentos inesquecíveis com todas as 
possibilidades que ela nos oferece, apreciando 
as atividades e produções dos educandos.

Sejamos, pois, construtores do nosso sucesso, 
acreditando, agindo e transformando porque 
aprender é um processo sem fim. Sempre esta-
mos ensinando e aprendendo. Aprendemos por 
necessidade, por admiração, por amor.

Portanto, prezados amigos, o aprendizado se 
constitui em oportunidades grandiosas, tempo 
de mudança, de crescimento. Não acontecerá 
por acaso, não está pronto, precisa começar já, 
dentro de cada um de nós.

   Adelina Dalmônico

Sejamos construtores 
do nosso sucesso!

Órgão de divulgação do Colégio dos Santos Anjos

S Ao Marcelo Hack - presidente da Comissão Organiza-
dora da Expogestão 2013, pelo convite para que o 1º Ano B EM  
participasse da sessão next generation, na manhã do dia 16/05.

 
S Socióloga Karolina Mattos Roeder pela palestra sobre 

POLÍTICA realizada a convite da professora Daiane da Disciplina, 
de  sociologia  para os  2os anos do Ensino Médio, no dia  23/5. 

S À Plataforma ITS pela palestra “Álcool e Juventude”,  
ministrada pelo professor Ubirajara,  da Universidade do Sul 
de Santa Catarina – Unisul.

S Silvano Silva,  Diretor Regional do  Grupo RIC SC  e 
Gabriela Stamm Pasa,  Coordenadora de Marketing / Eventos 
do GRUPO RIC JOINVILLE - SC pela oportunidade da visita 
dos alunos dos 2ºs anos  do Ensino Médio à RIC SC, na tarde 
do dia 21/05. 

S À mãe do Gabriel K. Milani, Infantil 4D, a  engenheira 
Ione da Silva K. Milani  que  trouxe lagartas para os pequenos 
do Infantil 4 acompanharem a transformação dessas lagartas 
em borboletas. 

 
S A Cia Águas de Joinville e aos profissionais Emanuele 

Cordeiro e Daniele de Oliveira pelas palestras sobre "Água, 
Esgoto e Consumo Consciente" para os alunos dos 4ºs anos 
Matutino e Vespertino.

Sejamos construtores 
do nosso sucesso!

AgradecimentosAgradecimentos
JULHO
02 - Prova de 2ª chamada 
05 - Formatura da Robótica
08 a 12 - XXXIX Olimpíada do Colégio dos Santos Anjos 
9, 10, 11   Passeio alunos do 2º ao 5º anos no Recanto Nazaré
12 - Entrega das avaliações da Educação Infantil
13 - Formação e Confraternização dos Professores e   
 Funcionários no Recanto Nazaré.
15 a 26 - Recesso escolar
29 - Reinício das aulas

AGOSTO
01 - Fundação do Colégio
05 a 09 - Homenagem aos pais    
11 - Dia do Estudante
    - Dia dos Pais
13 - Prova de 2ª chamada
19 a 23 - Reavaliações
23 - Palestra ENEM -8ªe Ensino Médio  Valther      
 Maestro
24 e 25 - Simuladão ENEM - Dom Bosco 
26 - Início do 3º trimestre
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Rendimentos 2013

I, F, V, R, L, MB
Beijos para minhas amiguinhas 
lindas Isa, Fernanda, Victória, 
Rebeca, Luana e MB
Sabrina Lopes 3º B EM

Minha Família
Amo todos vocês, pois nunca me 
deixaram na mão.
Mikaela F. K. B.
Agradeço à minha família que me 
criou com tanto carinho.
Luiza, 4ªB
Quero agradecer a todo o apoio 
que vocês me dão. Amo muito 
vocês.
Gabriela, 4ªB

Nadine Fuck 3º A EM
Foi muito bom me aproximar de 
você esse ano amiga, te amo!
Fernanda Lopes 3º A EM

Amanda P., 5B
Obrigada por estar comigo nas 
horas boas e ruins. Te adoro.
Amanda U., 5ªB

Johann, 6ª C
Vamos x1 de novo no Black Ops? 
Você vai perder de novo nub!
William, 6ªC

Maria Julia 3º C EM
Você é a melhor amiga que já 
existiu. Beijo!
Patricia Souza 3º C EM

Gabriela O.  Rodrigues 7ª A
Te amo, te amo, te amo! Obrigada 
por tudo feiosa. To contigo para 
sempre. Só você, amihga, para 
me entender.
Paula O. Santana 7ª A

Gabriela, 5ªB
Te amo muito. Você sempre me 
ajudou!
Brienda, 5ªA

Laurance, 1ªA
Legal que você estuda aqui.
Arthur M., 1ªA

Amigos do 2º A e B EM
Otakus Power! Esperamos pela 
viagem ^^  Com carinho
Annie e Nátalie 2º A EM

Todos
estou recebendo doações de li-
vros. Pode ser infantis, juvenis ou 
adultos, usados ou novos. Quem 
tiver para doar, tratar comigo.
Ana Gabriela 8ª A

Professores
Obrigado por estarem sempre aju-
dando e querendo nosso bem, vo-
cês são nossa segunda família. S2
Flávio 2º A EM

Professora Fernanda e Silvia e 
Heloisa C. e Julia
Adoro vocês suas lindas! Bjocas!
Luisa M. P., 5ªA

Laura Bach, 5ªC
Você é minha melhor amiga. Gosto 
muito de você.
Júlia, 5ªC

5ªC
Vocês são as melhore pessoas do 
mundo. São atenciosos, legais e 
bem divertidos.
Emanuele, 5ªC

Arthur M., 1ªA
Legal que você estuda com a gente 
e parabéns pelo seu aniversário.
Laurance, 1ªA

Amigos 7ª A
Ester, Maria Julia, Vinícius, Beatriz, 
Isabelle, Paula, Radassa, Carol, 
Ana Julia... Foi muito bom conhe-
cer vocês! Tomare que possamos 
viver mais aventuras juntos.
João Pedro Quintino 7ª A

Maria Luiza G., 6ª C
Te amo muito! Rebelde para sem-
pre! Você é uma das minhas 
melhores amigas!
Gabriela Leite , 7ªC

Família
Adoro vocês. São a melhor família 
de todos, amo todos vocês! Tchau!
Artur, 4ªC

Professora Juliana
Você é a professora mais legal que 
eu já tive. Você é muito especial.
João P. G., 4ªB

Pedro, 4ªC
Você é o meu melhor amigo.
Eduardo, 4ªC

Família Lágrima
Estou amando estar mais um 
ano estudando com vocês. Amo 
muito vocês!!!
Kiara, 6ª C

Francisca e Julia, 6ª D
Adoro vocês duas. Eu serei uma 
amiga muito verdadeira. Vocês 
são as melhores amigas do mundo.
Fernanda Andrade, 6ª D

Eduardo, 4ªC
Você é meu a melhor amigo e você 
é bem legal.
Pedro L., 4ªC

Julia, Sara, Fernanda, Francisca, 
6ª C e D
Vocês são muito importantes para 
mim. Não sei o que seria de mim 
sem vocês.
Victoria M., 6ª D

Renata K., 7ªC
Obrigada por tudo que você já 
fez por mim. Saiba que você vai 
ser sempre minha melhor amiga, 
nunca vou te esquecer. Te adoro.
Luisa Borges, 7ªB

Nycolle, Rolly, Natalia, Riba e 
Luis, 6ª D
Adoro vocês. Vocês estão no meu 
coração!!
Jonathan, 6ª D

Amigos da 7ªC
Adoro vocês. Vocês foram a melhor 
coisa que me aconteceu! Valei 
pelo apoio!
Bruno N., 7ªC

Classificados
Se alguém quiser  vender, jogos pirata de Xbox 360 
ou computador, estou interessado. Vendo mouse e 
teclado. Fone.: 9732 8115

Todos
Queria dar uma dica: 
Aproveitem o máximo que pude-
rem de seus pais. Vocês nunca irão 
saber quando irão partir.
André, 5ªC

Mavi, Malu, Carol, Bru, 7ªB
Cara, eu amo vocês obrigada por 
me fazerem rir sempre, por me 
fazer feliz. Amo vocês! Agradeço 
por serem minhas amigas. TMJ!
Eduarda M., 7ªB

Luiza M. P., 5ªA
Oi! Você é muito legal. Adoro você.
Heloisa S., 5ªA

Lucas, 4ªC
Obrigado por ser sempre meu ami-
go e que sempre seremos amigos.
Jonas, 4ªC

Giovanna S., 7ªC
Te adoro, mesmo que tenhamos 
seguido caminhos diferentes e 
quase não nos falemos mais, 
sempre vou te amar minha BFF.
Maria L. Malik, 7ªC

Luiza Grilli 2º A EM
Te amo rockeira linda, pfta do meu 
coração.Conta sempre comigo.
Gabriela Goetsh 2º C EM
Artur, 5ªC
Te conheço faz 4 anos e te acho 
muito legal! Que bom que somos 
amigas!
Sílvia, 5ªC

Fernanda, Francisca, 6ª D
Um beijo para as minhas BFFs, 
amo vocês.
Julia, 6ª D

Best Friends Minecraft, 5ªC e 5ªD
Fala pessoal! Beleza? Eu aconselho 
a vocês verem o vídeo do AW Coll 
Games sobre 5 construções do 
templo romano.
Caio, 5ªC

Amigas 5ªD
Adoro todas vocês. Só vocês me 
entendem e me ajudam.
Beatriz, 5ªD

CSA recebe certificado de  
Escola Solidária  10 Anos

O Colégio recebeu 
o  Certificado e o Selo 
Especial de Escola So-
lidária - 10 Anos. Em 
2013, o Selo Escola 
Solidária completa 10 
anos e 285 escolas, 
de todo o país, que re-
ceberam o selo em to-
das as cinco edições, 
receberam também o 
Selo Comemorativo - 
10 anos. 

A premiação é re-
alizada a cada dois 
anos. Trata-se do re-
conhecimento do Ins-
tituto Faça Parte às 
escolas brasileiras de educação básica 
comprometidas com uma educação 
solidária que desenvolve projetos de 
voluntariado.  

 O CSA inscreveu os projetos Horizonte 
& Caminho (realizado na comunidade do 
Morro da Formiga), e ao trabalho de volun-
tário na Fundação Pro-Rim, Lar de Idosos 

Lar Betânia e  Centro Educacional Dom 
Bosco,  que atende a crianças e adolescentes 
em situação de risco social. 

O Selo tem a parceria do Ministério da Educa-
ção (MEC), do Conselho Nacional de Secretários 
de Educação (CONSED), da União Nacional dos 
Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), 
da Organização dos Estados Ibero-americanos 
(OEI), da UNESCO e da UNICEF. 

CSA recebe certificado de  
Escola Solidária  10 Anos

Venha torcer por seu filho, sua 
turma e seus amigos. Participe 

de mais um evento em prol 
da saúde e desenvolvimento 

integral de nossos alunos.

 De 8 a 12  de julho
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6ªA
Juntos, venceremos os jogos!
Anna K., 6 ªA

Letícia Gomes 1º A EM
Mini! Saiba que amamos você! Beijo fã!
Roberto, Renato, Eriberto, Jerso 1º A EM

Lucas, Théo R. e Bruno N., 7ªC
Fala ae meus parceiros. Muito bom ter vocês 
como amigos. Obrigado por tudo. Abraços.
Matheus R., 7ªC

5ªB
Tô com muitas saudades de vocês! Povão 
da 5 ªB
Ana Carolina X., 5ªD

2º C EM
Obrigada a todos pela colaboração com a festa 
junina. Continuem sempre com essa força de 
vontade. Vamos que vamos!
Jaqueline 2º C EM

Meus pais 
Amo muito vocês. Obrigado por existirem!!
Amanda L., 6ªA

Luan e Matheus, 5ªB
Vocês foram os meus melhores amigos. Mas, 
nós não seremos mais, porque vou mudar de 
colégio no final do ano.
André, 5ªB

Pai e Mãe
Amo muito vocês.
Luis Felipe, 5ªA

Professora Karina
Obrigada por nos dar amor a cada palavra que 
você fala a cada explicação!
Raquel, 5ªD

André e Matheus, 5ªB
Obrigado! Esse ano vocês foram bem legais.
Lauan, 5ªB

3º C EM
Vamos ganhar 9,5 nessa média nem que seja 
nosso último ato.
Guilherme 3º C EM

Vitor H., 5ªB
Obrigado por me receber tão bem nessa 
escola. Obrigado.
Felipe 5ªB

Ariele, 3ªD
Você é muito legal comigo gostaria que fosse 
todo ano assim. 
Gabriela, 3ªD

Amigos
Adoro vocês: Beatriz, Segalla, Krolini R., Letícia 
F., Gabriela B., Isabelle F., Ester, Laura, João P.
Recomendo ler PJO e HDO !!
Arthur G. Duarte 7ª A

Professora Silvia
Gosto muito de você. Suas aulas são muito 
Legais e Português é minha matéria preferida.
Helena B. P., 5ªB

Meus amigos, 5ªA e B
Gosto muito de vocês. Quero que continuem 
sendo meus amigos.
Iago O., 5ªB

André e Luiz 3º B EM
“A curtição é boa, a parceria é forte e a amizade 
é eterna” Amo vocês. Caros, vamos aproveitar 
que esse ano é o último. Hahaha
Brayann Soares 3º B EM

Manuela C., 4ªC
Além de você ser legal, é a minha melhor amiga. 
Gosto muito de você. Deus te abençoe!!
Luiza L., 4ªC

Maria Eduarda, 4ªA
Você é minha melhor amiga. Eu gosto muito de 
você. Queria que nas férias de Julho ficássemos 
pelo menos 1 dia juntas.
Bruna 4ªA

Mariah A., 6ªB
Eu só tenho o que te agradecer. Obrigada por me 
aguentar todos os dias falando do Norman R., 
nem a minha mãe aguenta mais. Te amo. Beijos!
Caroline J. S., 6ªB

Maria Júlia D. Vieira 7ª A
Majú, queria te dizer acima de tudo que eu te 
amo muito, que não importa o tamanho da nos-
sa briga, eu sempre vou te amar. Te amo mana.
Pietra L. De Oliveira 7ª A

Ponto de ônibus será transferidoPonto de ônibus será transferido

serão algumas das atividades dentro do 
projeto em desenvolvimento deste o início 
do ano.  

Uma segunda viagem de estudos, desta 
vez ao Mercado municipal para conhecer a 
peixaria e as diferentes espécies de peixes 
comestíveis e como são comercializados 
dará aos pequenos a noção do processo de 
produção do alimento. 

Como pode o Peixe Vivo 
viver fora da lagoa?

Como pode o Peixe Vivo 
viver fora da lagoa?

Alunos puderam sentir a temperatura da 
água, observar e alimentar os peixes

Nos dias de chuva, o problema se agrava.

A situação do trânsito em frente ao colé-
gio tem sido alvo de reportagens em diversos 
órgãos de imprensa desde o final de 2011, 
quando foi implantado o corredor de ônibus. 
E se agravou com a transferência do controle 
do estacionamento rotativo para o ITTRAN.

"Os pais têm colaborado, mas estamos 
preocupados com a segurança dos alunos, 
procurando as autoridades para encontrar 
uma solução conjunta desde então.

Aqui não é um shopping, onde as pessoas 
vão em horários diferentes para compras ou 
diversão. É uma escola. Todos os alunos en-
tram e saem no mesmo horário. As crianças 
têm o direito de estudar e os pais precisam 
de um local onde estacionar o carro enquanto 
deixam ou buscam seus filhos na escola", 
argumenta Adelina.

Todas as sugestões levadas às autoridades 
foram baseadas na cartilha do Denatran so-
bre como deve ser organizado o trânsito e a 
sinalização de orientação nas áreas escolares.

A população escolar é mais vulnerável 
aos problemas de trânsito, mesmo que não 
atravessem a rua, sempre há crianças circu-
lando no entorno", acrescenta.

No dia 19 de abril, representantes do 
ITTRAN, IPPUJ, a Gestora e a Equipe 
Administrativa do Colégio, pais de alunos, 
com a presença do Prefeito Udo Döhler, bem 
como do seu secretário Dr. Bráulio Barbosa, 
aconteceu a reunião que teve como pauta 
o corredor de ônibus na Avenida Juscelino 
Kubitschek, em frente ao Colégio dos Santos 

Anjos, e o embarque e desembarque dos alu-
nos nos horários de entrada e saída das aulas.

"Depois de muitas idas e vindas, ofícios 
e cartas, saímos da audiência esperançosos, 
porque o prefeito disse:‘... a prioridade é 
a criança na escola’", registrou a gestora 
Adelina Dalmônico.

Na ocasião, foram tomadas algumas 
decisões as quais foram aceitas por todos 
e também aprovadas pelo Excelentíssimo 
Sr. Prefeito. 

Dentre as decisões, ficou acordado a 
relocação do ponto de ônibus para a altura 
do ginásio de esportes do Colégio, para li-
berar o trajeto ao embarque e desembarque 
dos alunos, nos horários de entrada e saída 
das aulas.

A partir dessa reunião, a comunidade 
educativa ficou aguardando com grande 
expectativa a concretização das decisões 
tomadas.

Recentemente, no dia 13 de junho, o 
Colégio recebeu um ofício do IPPUJ co-
municando que já foram encaminhados aos 
órgãos responsáveis da Prefeitura os projetos 
de sinalização vertical e horizontal e o novo 
posicionamento do abrigo de passageiros 
para providências e execução dos serviços.

Enquanto se aguarda a concretização 
das decisões, os pais, professores e alunos 
continuam responsavelmente colaborando 
para amenizar as dificuldades de locomoção 
em torno do colégio em vista do coletivo e 
da comunidade educativa.

Uma viagem de estudos 
na Agrícola da Ilha para 
observar os peixes nadan-
do no lago, alimentar e 
observar os diferentes tipo 
de peixes em seu habitat e 
perceber as reações, cores 
e agilidade na disputa por 
comida, foi uma das ati-
vidades do projeto Peixe 
Vivo desenvolvido com os 
pequenos do Infantil  3.

A curiosidade natural 
das crianças é bem apro-
veitada em sala de aula 
onde um aquário será o 
laboratório de estudos e 
aprendizagem. 

A alimentação saudá-
vel, fazer e comer comi-
das em que o peixe é o 
ingrediente principal e as 
habilidades exigidas são 
algumas das atividades que 
ainda serão desenvolvidas 
ao longo deste ano. 

Ao cuidar dos peixes no 
aquário, os alunos terão a 
oportunidade não somen-
te de observar e estudar 
os peixes ornamentais, mas também de  
alimentar e acompanhar  o seu desenvol-
vimento e, ao mesmo tempo, aprender 
sobre cores, água, alimentação saudável e 
o universo da vida aquática.

O filme Procurando Nemo, livros de 
histórias com peixe, pesquisas, peixes de 
pelúcia, desenhos, músicas,  socialização 
de conhecimentos  e aulas de culinária, 
para fazer patê de peixe e outras comidas, 
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Um balão para meu amigo
A escola talvez seja o lugar onde mais 

construímos boas e duradouras amizades. 
E foi exatamente para conversar e pensar 
a respeito da importância da amizade e dos 
valores fundamentais que a acompanham, 
como o respeito e a aceitação das diferenças 
que as professoras do Infantil 5 desenvol-
veram o projeto “Com os amigos cresço 
em busca de novos valores e uma amizade 
verdadeira”, que resultou na confecção do 
Balão da Amizade. 

Ouvir e interpretar a música Super Fantás-
tico foi a primeira de um série de atividades 
desenvolvidas. Em seguida cada aluno con-
feccionou seu Balão da Amizade. No balão 
de papel machê, o aluno desenhou, pintou 
e colou o rosto de dois amigos. 

“O balão representa a importância de 
estarem juntos, respeitando, divertindo-se 
e cativando novos amigos”, explicaram as 
professoras.

Diversas outras atividades foram desen-
volvidas dentro do projeto com o objetivo 
de instigar as crianças à união e ao respeito 
entre si, como parceiros e estimular o cres-
cimento de todos e o fortalecimento da auto-
estima são alguns dos objetivos do projeto. 

Após vivenciarem e experimentar ativi-
dades que possibilitaram expressar senti-
mentos e atitudes de verdadeiros amigos e 
perceberem que  vivem numa sociedade em 
que cada um tem seus direitos e deveres, as 
crianças fizeram um passeio ao Rancho Ale-
gre para compartilhar momentos especiais 
de alegria com os amigos. 

Transformação 

As quatro estações

O projeto do Infantil 4 estuda as característi-
cas de cada uma das quatro estações. O objetivo 
é que as crianças percebam que a intervenção do 
homem interfere na natureza. 

 Outro dos objetivos é que os alunos percebam 
as diferentes características de cada estação, as 
mudanças que ocorrem na paisagem, na vegeta-
ção e nos hábitos de determinados animais  e no 
comportamento das pessoas.

Leitura, aulas de culinária, pesquisa, cinema 
manual, conversa, aulas passeios, fotografias, de-
senho, observação do processo de transformação 
de uma lagarta em borboleta, enfim, as diferen-
tes atividades realizadas dentro do projeto têm 
também como objetivo criar uma consciência de 
preservação do meio ambiente, entendido como 
todo espaço que nos circunda, são os objetivos 
do projeto. 

Ao mesmo tempo, os estudantes são orien-
tados sobre os cuidados necessários com o 
vestuário, a alimentação e os hábitos pessoais 
para evitar problemas de saúde em cada uma 
das estações. Em uma aula passeio, na Estrada 
Bonita, no sítio do senhor Ango,  os estudantes 

puderam  observar os animais, a vegetação, o 
plantio e processamento da cana-de-açúcar e ex-
perimentar produtos do campo. 

De lagarta a borboleta

A mãe do Gabriel Milani (Inf-4D), a engenheira 
Ione contribuiu com os estudos trazendo uma lagar-
ta dentro de um vidro. As professoras aproveitaram 
para pesquisar com os alunos, na biblioteca e na 
internet sobre a formação do casulo, o alimento da 
lagarta, o processo de transformação em borboleta 
e a alimentação da borboleta. 

E, finalmente, quando as borboletas amarelas 
nasceram, toda a turma foi ao parque e soltaram 
as borboletas na natureza. As atividades do projeto 
que envolve todas as áreas de ensino continuam até 
o final do ano.  

Após as pesquisas e observações sobre a lagarta 
e a leitura da história “Uma lagarta muito Comi-
lona” os alunos iniciaram a construção da lagarta 
e da borboleta com caixa de ovos e rolo de papel 
higiênico,  para registrar os novos conhecimentos.

 

As quatro estações

Gabriel e sua turma soltaram as borboletas no jardim

 
Cada aluno confecciona a lagarta e a borboleta  
demonstrando o processo de transformação. 

 Os  p r ime i ros  anos  C ,D  e  E , 
entrevistaram a Irmã Josete e a coordenadora 
Hiêda Maria Fernandes para aprender com as 
pessoas que viveram mais.  
 As convidadas responderam a 

Gente que viveu maisGente que viveu mais

perguntas sobre suas vidas pessoal e profissional, 
receberam recados e foram homenageadas.
 A atividade de ensino religioso visa a 
levar a criança a aprender com a sabedoria de 
quem já viveu bastante e à valorização do idoso .
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Um dia especial para a família e amigos

Viva são João!
Viva a nossa Festa Junina!

      Até o sol se fez presente na festa junina da Família 
Santos Anjos. Nas ruas próximas ao Colégio,  e noutras 
nem tão próximas assim, não havia vaga para estacionar 

na manhã  ensolarada do dia 22 de junho,  o dia da Festa 
Junina da Família Santos  Anjos.           

      Foi dia de fazer ou reencontrar amigos, brincar, 
comer comida típica junina, assistir ou dançar as 

quadrilhas para os amigos, pais, avós, tios, parentes e 
convidados especiais. 

Adriane C. W. Marangoni (mãe e ex-
aluna), Maria Eduarda W. Marangoni,  4ºD, 
Carmem Lúcia Braga (avó e ex-professora)  
e Gladis  Perseke (tia avó)  e o pai  Mario 
José Marangoni Filho, passaram o dia na 
escola. 

“A festa é muito boa, já é uma tradição. 
Cerca de dois meses antes começa a pre-
paração. Os ensaios, a roupa”, registrou 
Adriane sorrindo e perguntando à filha se 
concordava. 

A avó de Maria Eduarda diz que prestigiar 
a neta é a razão que a traz há quatro anos na 
festa junina. E acrescentou orgulhosa: “se 
eu não venho,  ela não dança” .

Maria  Eduarda não sabe precisar a razão 
que a faz gostar tanto da festa junina, mas 
a apresentação da quadrilha é a motivação 
principal para convidar toda a família a  
marcar presença. 

A mãe acrescenta que a menina  se diverte 
muito brincando com os amigos e que a 
alegria da filha ao ver toda a família reunida 
em torna de si e ter os amigos para brincar, 
fazem com que toda a família participe ati-
vamente da festa. 

 
A Festa junina do Santos Anjos é  também 

a festa junina Família Ravache (Foto na 
capa).  Camille Ravache, 3ºC, mobilizou  a 
mãe Suylan, o pai Tiago, que é ex-aluno do 
CSA  e os avós, Ico Manfrid (ex-aluno) é a 
avó Maria Ilona, que já lecionou no CSA,  
para assistir à apresentação de sua quadrilha  
e passar algumas  horas  juntos também 
acompanharam a menina e a nora.  “Aqui 
a  festa é para a família toda, é diferente do 
CEI onde o menino estuda”, disparou a avó 
Maria Ilona. 

“Viemos ver a apresentação porque eles 
ensaiam com todo carinho para mostrar 
para os pais e avós, por isso há três anos a 
gente vem prestigiar a apresentação dela”, 
acrescentou a mãe.  Camille compara a 
festa junina do colégio com sua festa de 
aniversário, a outra oportunidade que ela 
tem de ver toda a família e amigos reunidos 
e festejando com ela. 

“É mais gostoso do que o aniversário 
porque tem a apresentação”, completa meio 
tímida.  “A festa junina da família é só aqui 
no Colégio”, garante  a mãe de Camille, 
Suylan. 

Maria Eduarda Cruz, do Infantil 1B, Ga-
brielly Cruz, 2ºC e a mãe Caroline Correa 
Cruz  estavam vestidas para a festa especial 
da Família Cruz na companhia do pai 
e marido Everson Jean Cruz. Os vestidos 
foram confeccionados pela bisavó Mina. 
“começamos a preparar a festa há mais de 
um mês. Escolhi o pano e esse anos  viemos 
mais empolgados para dançar a quadrilha.  

“É um dia muito especial para nós, porque 
reúne toda a família, que vem prestigiar a 
apresentação das duas. Dançamos na qua-
drilha dos pais, nos divertimos, encontramos 
amigos, conversamos, almoçamos aqui a 

É impossível descrever o que vi-
mos, sentimos e vivemos na nossa 
alegre festa junina.

Um dia de muita convivência, 
partilha, entrosamento, e, podemos 
dizer, de encantamento diante de 
tanta criatividade, alegria e parti-
cipação demonstradas nas danças e 
apresentações juninas que levaram 
o público a lotar por quatro vezes  o 
nosso ginásio de esportes. 

As quadrilhas foram a atração 
principal a começar pelos caipirinhas 
da Educação Infantil aprendendo 
os primeiros gingados das danças 
mais tradicionais do ano. Depois, 
os nossos alunos do fundamental 
que arrancaram aplausos dos pais e 
convidados diante de tanta desenvol-
tura de meninos e meninas. Os jovens 
do Ensino Médio não deixaram por 
menos, tanto o 2º ano como nosso 
querido Terceirão, surpreenderam 
com tanta criatividade, versatilidade 
com sua espetacular coreografia.

A apresentação dos pais também 
movimentou a plateia e arrancou 
aplausos dos seus filhos, que acom-

panharam, com um grande sorriso 
e brilho no olhar,cada passo da 
dança.

Assim, a participação de pais, 
alunos, ex-alunos, Irmãs, coorde-
nadores, professores, funcionários 
e amigos contribuíram para que a 
festa junina alcançasse o seu obje-
tivo maior de confraternização da 
Família Santos Anjos.

Gratidão especial aos nossos co-
laboradores, incansáveis na prepa-
ração e no atendimento ao público, 
desde o início até o fim da festa.

Agradecemos profundamente 
a todos que colaboraram para o 
sucesso do evento, tornando ines-
quecível a maravilhosa trajetória 
escolar dos nossos queridos edu-
candos.

Por esse dia maravilhoso, com 
muito sol e alegria, agradecemos 
ao Deus Providente e pedimos que 
abençoe a todos, dê força e inspira-
ção para suas vidas e que a Família 
Santos Anjos se torne cada vez mais 
unida e feliz!

Sinceros agradecimentos e parabéns a todos!

Adelina Dalmônico -  Gestora

Prezados amigos da Família Santos Anjos

Um dia especial para a família e amigos

comida típica. Além das meninas e dos pais, 
as duas avós, a tia, prima, o tio e o tio vieram a 
festa da família. 

O pequeno Heitor Harger da Silva 
Marques, do Intantil 3C  mal terminou a apre-
sentação, já estava nos braços do pai, Vanderlei 
que veio junto com a mãe Maria Célia e o Irmão 
Ericksen Mafra,  o primo Theo Emílio Petry, 7ªC 
e duas primas que vieram de Blumenau para 
participar da  Festa Junina do CSA. 

“Gosto da música, da dança, da cultura. 
Viemos assistir ao Heitor, prestigiar e valorizar 
o trabalho das professoras, que ensaiam e pre-
param as crianças mais de um, dois meses. Eu já 
ensaie com crianças e sei como é difícil, muito 
trabalhoso”, completa. 

Família Cruz

Família de Maria Eduarda Marangoni

Família Heitor Harger da S. Marques

Inauguradas novas instalaçõesInauguradas novas instalações

Durante a visita da Diretoria da SDP, no 
dia 18 de junho,   foram inauguradas as novas 
instalações do vestiários do ginásio de es-
portes, o espaço destinado à convivência dos 
funcionários e uma área de lazer. 

Durante a festa junina, as novas instalações 
foram um conforto a mais  e a nova área de 
lazer, atrás do ginásio, foi o local escolhido 
por muitos para uma conversar agradável, 
brincar com os colegas ou como refúgio do 
agito da festa.   

Dia das mães
As homenagens ao Dia das Mães deste 

ano  proporcionaram momentos de pura 
magia entre mães, filhos ou filhas. 

Os pequenos da Educação Infantil 
fizeram a maioria de suas apresentações 
em dias e horários diferenciados, o que 
possibilitou a aproximação ainda maior da 
amada de seu bem mais precioso. 

Adivinhe o quanto eu te amo? Canta-

ram os pequenos da educação Infantil. 
Contação de história, músicas, poemas 
e dramatizações foram meticulosamente 
ensaiados para tentar expressar o quanto 
a mãe é essencial na vida de cada filho. 

Já os estudantes do 2º ao 5º ano do En-
sino Fundamental demonstraram seu amor 
em uma apresentação musical, coordenada 
da professora de música Simoni Asquino. 

Após a apresentação, mães, filhos e fami-
liares se divertiram com o show musical do 
cantor Wilmar Aguiar, avô dos alunos Helena 
Aguiar Schnaider, 3ºD e João Ricardo Reicher 
do 1ºB, do Ensino Médio. 

Wilmar Aguiar
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Eduarda L. R., 3ªB
Você é a minha amiga de coração. 
Você é fiel, brincalhona e sempre 
me ajuda. Te adoro. 
Ana Luiza, 3ªB

Paulo P. R., 2ªA
Você é meu melhor amigo a 7 anos.
Claudio R. D., 3ªB

Cassiano, 6ªA
Você é meu grande amigo nas horas 
boas e ruins.
Frederico M., 6ªA

Maria Clara, 2ªB
Você foi um anjo que foi enviado 
para mim. Nossa amizade é muito 
forte! Espero que continue assim!
Bruno, 3ªB

Isadora S., 1ªA
Minha amiga do coração.
Beatriz, 1ªA

Maria H., 1ªA
Gosto muito de você. Você é legal.
Emanuelly, 1ªA

Camila, 3ªB
Gosto muito de você. Você é minha 
melhor amiga
Evelin, 1ªA

Gabriela, Giovanna e Bia, 5ªD
Gosto de vocês. Vocês são legais, 
divertidas, loucas, etc. Obrigado 
por tudo.
Maria Júlia, 5ªD

Victória, 1ªA
Gosto muito de sermos amigas.
Helena, 1ªA

Bruna, Isabella C., Karin, 4ªA
Vocês são demais e moram no meu 
coração! Querem ir um dia desses 
passear no shopping?
Isabella Gomes, 4ªA

Paula Santana 7ª A
Te amo gata!  Você é uma amiga 
para todos os momentos! Sua fofa!
Ester Corrêa 7ª A

Gabriel W., 4ªA
Gostaria de ir na minha casa um 
dia desses?
João Guilherme, 4ªA

Gabriela, 4ªA
Você é minha melhor amiga. Te 
adoro.
Natalia P., 4ªA

Todos 
Leitura é divertida e bem educativa! 
Leiam por favor e entrem no Mundo 
dos Sonhos!
Mariana 6ªB
Estou muito feliz de estudas no 
Santos Anjos. Já estudei de tarde 
e agora estou de manhã. Gosto de 
estudar aqui. Essa escola é maravi-
lhosa, assim como seus integrantes.
Carlos P D. dos R. L., 6ªB

Sabina, 4ªA
Te adoro de montão e quero sempre 
ser sua amiga. 
Brenda L., 4ªA

Giulia, 7ªB
Quero te agradecer por sua grande 
amizade.
Manuela, 4ªA

Beatriz, 4ªA
Você é muito legal divertida, en-
graçada, querida, risonha... Beijos!
Sara Luiza Boge, 4ªA

Flávia 3º B EM
Hey lindona, obrigada por tudo. Eu 
te amo demais!!! Melhor amiga do 
mundo. Beijocas.
Larissa K. 3º B EM

Gabriel H., 2ªA
Você me ajudou e me apoiou, 
também vou apoiar você.
Carlos R., 2ªA

Aléxia, 3ªB
Qualquer dia podemos combinar 
de você ir lá em casa ou eu ir na 
sua? Melhores amigas!! Quer ir 
comigo na informática e na próxima 
viagem?
Helena W., 3ªB

5ªA
Gosto muito de estudar de manhã. 
Meus amigos são muito legais! As 
professoras são ótimas.
Otávio, 5ªA

Helena da A., 3ªA
Todos esses anos você foi a melhor 
amiga que eu tive. Vou sentir sua 
falta quando você se mudar.
Camila, 3ªB

Mãe e Pai
Amo vocês para sempre e eter-
namente.
Gustavo, 4ªC

Família
Amo vocês. Dão tudo que é bom e 
faço o possível para retribuir. Só vou 
dizer mais uma vez; AMO VOCÊS!!
Eduarda, 3ªD
Bruna V., 6ªB
Te amo. Obrigada por vocês ser uma 
das melhores amigas que já tive!
Maria L., 6ªB
Eu amo que vocês acompanham 
minha vida toda e principalmente 
vocês mãe!! Beijos. Amo vocês 
Stephanie, 5ªD

Enzo, 6ªB
Você é uma grane amigo. Sempre 
me ajuda. Obrigado!
Bruno, 6ªB

Luiza Sell 8ª A
Oi Pottherhead! Continue amando 
os bruxos e não esqueca de sempre 
ser uma verdadeira tribruxa. Beijos.
Isabelle Paim 8ª A

Professora Kelly, 3ªC
Gosto muito de você. Você é legal 
com todo mundo, seria uma pena 
perder uma aula sua. Tchau.
Felipe F., 3ªC
Queria dar os parabéns para você 
por coordenar a sala da 3ªC tão 
bem! Por dar atenção a todos que 
precisam. Queria dizer obrigado por 
ser uma ótima professora!
Maria E. H., 3ªC

Laura F., 6ªB
Estamos fazendo 3 anos de ami-
zade. 
 Anos de felicidades, de risadas e 
muitas brincadeiras. Parabéns para 
nós. Te adoro!!
Eliziane G., 6ªB

3ªD
Obrigada por me ajudarem e apoia-
rem nos momentos difíceis. Beijos.
Ariele, 3ªD

Gabrielly, 1ªC
Gosto muito de você. 
Sofia, 1ªC

Brenda, 4ªA
Você é muito especial para mim. 
Te adoro. 
Sabina, 4ªA

Fernando, 3ªD
Posso ir na sua casa para jogar 
minecraft no seu computador?
Horion, 3ªD

Renan, 1ªC
Você é bom no futebol. Gosto de 
você. Você é caprichoso.
Luiz F., 1ªC

Luiz, 1ªA
Quero sempre que este menino seja 
sempre legal assim. És um menino 
educado com os outros.
Renan, 1ªA

Amigos e amigas, 2ªA
Oi gente! Muita paz e felicidades, 
que vocês sejam sempre felizes.
Igor, 2ªA

Alessandra, Mãe
Queria dizer para você que eu amo 
você. Eu sempre guardarei você no 
meu coração.
Gabriela, 2ªA

Julia, 2ªA
Queria dizer que você é muito boa 
e gentil. Obrigada por ser uma 
amigona!
Marina P., 2ªA

Manuel, 2ªB
Quero ser sincero. Quem é seu 
melhor amigo do 2ªA?
Thiago, 2ªA

Rafaella, 6ªB
Você é muito querida. Foi muito bom 
te conhecer. Beijos.
Figia, 6ªB

Manuel, 2ªB
Espero que você tenha um bom ano. 
Quero te dizer que te adoro.
Manuela, 2ªA

Mamãe
Você é linda e também te amo. Você 
não está gorda.
Giovana, 1ªB

Teobaldo, Pai
Te amo papai.
Amanda 1ªA

Felipe, 1ªB
Você é um amigo de verdade. Nós 
nos conhecemos desde bebê. Você 
é o meu melhor amigo.
Leonardo, 1ªB

Natalia Pagano, 6ª D
Amiga, obrigada  por   ser     essa 
be éfi éfi (haha)! Que você é. Te amo 
muito. #NB
Nycolle Bett, 6ª D

Marina, Mãe
Você é minha vida.
Maria Eduarda, 1ªB

Laís, 2ªA
Você é amiga verdadeira, que Deus 
te abençoe nos seus caminhos. 
Beijos!
Júlia, 2ªA

Família
Amo a minha família.
Maria Eduarda S., 1ªB

Nycolle, 6ª D
Obrigada por sempre estar comigo 
quando preciso!! Te amo muito!
Guilherme Cardoso, 6ª D

Claudio P. D., 3ªB
Oi! Obrigado pelo apoio no jogo CP. 
Espero que eu também esteja te 
ajudando também.
Gustavo, 3ªB

Professora Andréia
Te amo como minha melhor amiga.
Rafaela, 1ªA

Manuela, Natália, Luísa, Karin e 
Beatriz, 4ªA
Vocês 5 são minhas grandes ami-
gas. Gosto muito de vocês.
Victória, 4ªA

Mateus, 2ªA
Você é um amiga muito legal. 
Adoro você.
Vitor, 2ªA

Tecnologia a serviço da 
aprendizagem do inglês 

Oferecendo o meu melhor a Jesus

os nomes dos alunos. A última etapa foi a sinopse da 
contra capa. “Nós nos questionamos muitas vezes, até 
que ponto o Google tradutor ajuda ou atrapalha nesse 
tipo de atividade”, observou a professora. 

Por último, os alunos  elaboraram  uma nova sinopse 
com o seu ponto de vista e, utilizando  o tradutor eletrô-
nico, deveriam  observar  como as palavras e as frases 
eram traduzidas,  se  tinham coerência  e o vocabulário 
estava correto. 

O nome original do filme também foi pesquisado. 
Concluiu-se que, por razões culturais e comerciais, boa 
parte dos filmes recebe um nome diferente em cada país. 
A atividade possibilitou ainda discutir sobre como e 
por que os textos tradutores eletrônicos podem ou não 
ajudar a fazer uma boa tradução.

Os alunos recriaram as capaz incluindo sinopse do filme

Tecnologia a serviço da 
aprendizagem do inglês 

A professora de inglês dos 4ºs e 5ºs anos 
Claudia Dunzer Bousfield , no período de 19 
de junho a 4 de agosto estará participando do 
Curso de Aperfeiçoamento para professores 
de Inglês nos Estados Unidos. Juntamente 
com outros 540 colegas professores de esco-
las públicas. Ela voltará com novidades para 
tornar ainda melhor as suas aulas. 

Cláudia mantém um blog para interagir 
com seus alunos, uma página no Facebook 
(studying English in Brazil ) e um programa 
denominado Penpal letters no qual os alunos 
do 5ºA trocam cartas com os alunos de uma 
escola municipal em que a professora leciona. 

“A carta ajuda a desenvolver seu raciocí-
nio e criatividade através de pequenas pro-
duções textuais e a fazer novas amizades. Os 
alunos colocam em prática todo o vocabulário 
já aprendido inserido em um texto contendo perguntas 
para os novos colegas”, registra. 

A diversidade de atividades é uma constante nas aulas 
de inglês. Os alunos da professora foram convidados a 
interagir postando atividades e comentários na página 
que também é o “diário de bordo” da professora durante 
seu curso.

Tradutor eletrônico ajuda?

Sinopses de filme foram o material de apoio para 
estudo de gêneros textuais com o 5ºA.  Em duplas, os 
estudantes escolheram um filme, assistiram previamente 
e cada dupla fez uma releitura da capa do filme.  Alguns 
optaram por fazer uma nova capa escolhendo a cena que 
mais lhes agradava. 

Os nomes dos diretores, atores coadjuvantes viraram 

A partir da leitura de um texto sobre Corpus 
Christi e o sacramento da eucaristia, os alunos do 
3ºD, da professora Elisângela Borgmann confec-
cionaram seus próprios tapetes. 

No tapete , com material diversificado os estu-
dantes deveriam colocar o que tinham de melhor 
e que gostariam de oferecer a Jesus Cristo. 

Oferecendo o meu melhor a Jesus
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Procurando seu novo lar?
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Procurando seu novo lar?

 Jornal Temático revisa obras literárias  
No mês de fevereiro, a professora Rosa-

nea Laureano Machado Ferreira lançou a 
proposta de leitura de um livro Realista ou 
Naturalista aos 2os anos, seguida da produção 
de um Jornal Temático. 

E, para facilitar a compreensão e fixação 
dos conteúdos da escola literária e dos livros, 
os alunos foram orientados a produzir um 
jornal sobre um livro dos autores Machado 
de Assis ou Aluísio de Azevedo. Todas as 
seções do jornal deveriam ter como temática 
o livro escolhido pela equipe. 

Um dos objetivos do projeto foi estimular 
o prazer da leitura e o interesse, por meio da 
análise da realidade da época, com a temáti-
ca dos livros e a realidade vivenciada pelos 
estudantes atualmente. 

No final do projeto, os alunos e profes-
sora foram conhecer as instalações da RIC 
Record. Além de tirar dúvidas sobre  diagra-
mação e produção das reportagens com os 
profissionais do jornal Notícias do Dia, os 
alunos conheceram os estúdios e a produção 
do jornal do Meio Dia, Tribuna do povo e 
o programa Ver Mais, com a apresentadora 
Evelise Laís. 

Estudantes e professora visitaram empresa de comunicação e 
conheceram o  processo de produção de um jornal.

 Jornal Temático revisa obras literárias  
Victória, 4ªA
Te amo de paixão.
Luísa F., 4ªA

Ruan, 4ªB
Você é o melhor amigo dessa sala. 
Que brinca comigo e joga Dragon 
City, você é meu melhor amigo.
Marco, 4ªB

Renato 1º A EM
Então, Michellin, aqui ainda não 
chegou as olimpíadas, mas nesse 
jornal tem escrito: 2º B campeão!
Giovanne 2º B EM

Carlos Henrique 3º A EM
Valeu por me ajudar nos estudos 
e pelos conselhos irmão! Tamo 
junto!
Mateus Constantino 3º A EM

Amanda, 4ªB
Você é especial para mim e 
gostaria de agradecer por ser 
minha amiga. Obrigada.
Mel Laís, 4ªB

Diretora Adelina
Queria agradecer por ser uma 
pessoa boa de coração e bem 
humorada.
Malcolm, 6ª C

Amanda, 3ªC
Queria ser sua amiga pra sempre 
e voltar o tempo do 1ºC para dar 
cartinha uma a outra.
Larissa, 3ªC

Professores e amigos
Eu queria mandar um abraço aos 
novos professores que conheci 
este ano. Profªs Joana,Pricila, 
Fernanda e Gabriela. E também 
aos meus novos amigos.
João Pedro Quintino 7ª A

Pedro, 3ªD
Vamos marcar um dia para eu ir 
na sua casa?
Johann, 3ªD

Gabriel Machado 8ª A
É ótimo te ter ao meu lado. 
Te adoro. Espero que sejamos 
amigas sempre.
Luíza Sell 8ª A

Henrique Fernandes 2º B EM
Obrigada por estar sempre co-
migo, me apoiar, me ajudar... 
enfim, te amo!
Thaís Fernandes 8ª A

Gabrielly, 3ªC
Você é minha melhor amiga! 
Gosto de brincar com você!
André, 3ªC

Lucas, 4ªC
Um ótimo amigo que sempre 
me apoia.
Vinícius, 4ªC

Vitória e Mel, 4ªB
Adoro vocês. Espero estudar com 
vocês nos próximos anos. Vocês 
são minhas melhores amigas.
Amanda, 4ªB

Colégio está conectado com a 
Jornada Mundial da Juventude 

O que nos traz a felicidade?

Frente a essa busca constante é que 48 
estudantes deixaram seus afazeres e se 
permitiram participar do Retiro Espiritual, 
realizado nos dias 17 e 18 de maio, no Re-
canto Nazaré. 

Os jovens permaneceram em reflexão e 
oração como fez Cristo em diversos mo-
mentos de sua vida.  Puderam encontrar-se, 
encontrar os amigos e vivenciar uma expe-
riência única com Deus. 

O Colégio oferece aos jovens algumas 
atividades específicas, para contribuir ainda 
mais na sua formação e escolheu o período 
em que o Brasil se prepara para receber a vi-
sita do Papa Francisco e a Jornada Mundial 
da Juventude, na qual diversos alunos par-
ticiparão, para oferecer o Retiro Espiritual.  

Os retirantes foram acolhidos com ani-

foram levados a refletir sobre o sentido da cruz em suas 
vidas, no que fazem com as cruzes e em como transformar 
essas cruzes em  luz.  

Uma reflexão sobre o papel do pai, da mãe e dos filhos, 
fazendo comparação com a Trindade Santa contribuiu para 
tornar ainda mais emocionante o momento em que os pais 
foram buscar seus filhos. 

O ambiente espiritual 
convidava à experiência 
profunda com Deus, 
através da oração. 

mação pelo grupo de canto “Jovens Talentos encantam os 
Anjos". Padre Carlos Afonso Gonçalves e o seminarista 
Anderson Afonso Röhricht orientaram o retiro.

A sala do encontro foi ornamentada com o tema: Ide e 
fazei discípulos entre todas as nações! (Mt 28,19).  A cruz 
e muitos tijolos, lembrando que nossa vida é uma eterna 
construção e velas. 

Após invocar a presença do Espírito Santo, os jovens 

Neste ano, a Pontifícia Obra da Infância e Ado-
lescência Missionária (IAM) está celebrando 170 
anos de fundação e está convicta de que as crianças 
podem ser uma força espiritual e social para uma real 
transformação do mundo.

Uma celebração Eucarística de consagração das 
crianças e adolescentes missionários à Maria Estrela 
da Evangelização, no dia 1º de julho, na Catedral 
São Francisco Xavier, comemorou a data em Join-
ville.  

Na celebração, o lencinho da IAM foi abençoado 
pelo Padre e  entregue, colocado sobre os ombros das 
crianças por seus pais, como sinal de compromisso 
com as crianças do mundo inteiro.

IAM completa 170 
anos de fundação

Missionários receberam o lenço, símbolo da Obra Pontifícia 

IAM completa 170 
anos de fundação

Colégio está conectado com a 
Jornada Mundial da Juventude 
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A música faz superar a timidez 

Henrique M. dos S., 6ªB
Você tem muito potencial!
Caio M. A., 6ªB

Isabela, 3ªD
Oi! Tudo bem? Você é a minha melhor amiga. 
Te amo! Beijinhos.
Gabriel, 3ªD

Todos da 6ªB
Amo muito vocês. Vocês são D+!!!
Larissa de Oliveira, 6ªB

Maria Clara, 3ªC
Te adoro muito. Você é uma ótima amiga. 
Beijos.
Eduarda, 3ªC

Meus amigos da 6ªB
Adorei ficar nesta sala. Vocês são muito 
legais, meus melhores amigos.
Rodrigo L., 6ªB

Isabella, 3ªA
Você é muito legal. Me apoia em tudo. Gosto 
muito de você
Manuela, 3ªA

Amanda, 3ªC
Você é minha melhor amiga. Você é muito 
legal, fofa, carinhosa e amiga.
Suellen, 3ªC

Amigas e familiares
Obrigada pelos momentos que vocês me 
proporcionam.
André L. S., 3ªA

Alunos 3ª D
Que linda foi a nossa festa junina! Foi muito 
legal encontrá-los. Estavam todos muito 
lindos! Grande beijo!
Profª Elisangela

Camila C.  1º C EM
Onne-san, muito obrigada por me ajudar 
nesses momentos difíceis , nãosei como 
conseguiria passaar por isso sem você!
Arigatou!! 
kethekyn C. 1º C EM

Papai
Eu amo meu pai!
Théo 1ª E

Isabela, 3ªA
Você é a melhor amiga que alguém poderia 
ter. És alguém muito especial e gentil. Por 
isso, você é minha melhor amiga.
Julia Helena, 3ªA

Guilherme 3ª D
Gui, você quer ir à minha casa jogar play 3, 
PES 2013 e ir ao cinema assistir Velozes e 
Furiosos? É muito legal.
Leonardo 3ª D

Profª Elisangela
Você ensina a gente, cuida da gente e se 
alguém cair você liga para a mãe. Te adoro!
Pietra

Mamãe
Mãe, eu te amo muito mais que você 
pensa. Mas o que mais me preocupa é de 
perder você.
Manuela 1ª D

Profª Jê
Se você não existisse, eu não seria feliz. 
Te amo! Beijos.
Yasmin 1ª E

Amanda Ribeiro 2º C EM
Vida loka, mal conheçu, mas consideru pakas 
S2 princesinha de aba reta S2.
Gabriela Goetsch 2º C EM

Amanda e Regielle 2º C EM
Meus amores, quero que saibam que eu amo 
muito vocêse que sempre que precisarem eu 
estarei aqui <3
Nathália 2º C EM

Samantha L., 8ªC
Te amo muito. Você é minha melhor amiga.
Isabela L., 3ªA

Gabriela 1ª E
Eu adoro a minha amiga Gabriela!
Manoella 1ª E

Profª Elisangela
Professora, você é muito legal.
Enzo 3ª D

Minha família e amigos
Eu agradeço todos por terem me ajudado.
Letícia 3ª D

Talento especialTalento especial
A música faz superar a timidez 

Medalhas 

Jogos Escolares de Joinville

Nicole
Eu te amo Nicole Milane.
Guilherme 1ª E

Nicole
Você é a melhor prima do mundo e do 
universo.
Larissa 1ª E

Professora Alessandra
Você sempre me apoiou, quer o melhor de 
mim sempre. Obrigado!
Matheus de Mira O., 3ªA

3ªA
Adoro minha professora e meus amigos. 
Helena M., 3ªA

Mamãe
Te amo! Mãe, gosto muito de você.
Laura 1ª  D

Maila
Obrigada por tudo! Agradeço a Deus todos 
os dias por ter te colocado em minha vida. 
Te amo amiga!
Vitória C. Dos Santos 2º B EM

Ariel
Meu amor, obrigada por tudo durante esse 
primeiro ano de nossas vidas! Eu te amo! S2
Mariana lara 2º B EM

Amigos 2º A, B, C EM
Meus lindos, amo muito vocês meus amores!! 
Sem vocês eu não seu nada. Obrigada por 
tudo. Beijos!
Mariana Lara 2ºB EM

G a b r i e l l a  R o d r i g u e s  7 ª  A 
Amiga linda, te amo sua linda. Obrigada por 
tudo, por essa amizade de anos! Oun Te amo.
Beatriz Rosa 7ª A

Maria Fernanda 7ª C
Adorei te conhecer, você é muito querida. 
Te adoro! Beijos!!
Eduarda M. P. 7ª C

Emilly 2º B EM
Te amo meu pão de queijo, vamos sempre 
estar juntos.
Iago 2º C EM

Mamãe
Te amo muito! Gosto de você.
Ana Julia S. 1ª D

Renata dos Santos Evaristo, 
2ºB encontrou na música o ca-
minho para superar a timidez. 
Quando criança, o pai Maurício 
tocava e pedia para ela cantar no 
tom. “Mas eu era tão tímida que 
só cantava de costas para os pais. 
Ou ia para o quarto cantar. 

Aos treze anos, fez aula de 
violão e a timidez começou a dar 
lugar à coragem. A estudante  en-
trou para o grupo de adolescentes 
da igreja e começou a cantar em 
público. “Tenho vergonha até 
hoje, mas já melhorou bastante. 
E agora fiz curso de espanhol  só 
para cantar”.  

A música venceu a timidez e 
a Renata, atendendo a sugestão 
de um tio, gravou um CD. “As 
pessoas que me ouviam cantar sempre 
pediam. Então, selecionei  as dez músi-
cas gospel de que mais gosto de cantar e 
gravei no estúdio de um amigo”, explica. 

O CD não é comercializado. Os maiores 
fãs são os tios que frequentemente pedem 
cópias para presentear amigos. Não posso 
vender, porque teria de ter a autorização 
de todos os autores. “Costumo dar de 
presente para pessoas mais próximas”,  
revela. 

Renata canta somente música gospel. 
“Não me vejo cantando outro tipo de 

música. Ainda mais nos dias de hoje, por-
que todo mundo está carente de Deus e de 
paz. Gosto de cantar as músicas que falam 
do amor de Deus pelas pessoas”, completa. 

Apesar do incentivo da família e amigos, 
Renata ainda não decidiu, mas acha difícil 
fazer carreira de cantora, ela pretende ser 
nutricionista.   

. “A música me fez superar a timidez, mas 
não pensei em seguir carreira, porque ainda 
sou muito tímida. Não me vejo em frente a 
um grande público”.  

Renata canta somente música gospel

Handebol
Feminino : 2º lugar
Masculino : 2º lugar

Natação
2º lugar- 25m borboleta 
2º lugar - 25m livre  
3º lugar 50m livre

Jogos Escolares de Joinville

Maria Eduarda N. Oppa, 7ºB.

Natação

Guilherme Francisco Cé, 8ºC 

As equipes feminina e masculina de 
Handebol, categoria 12 a 14 anos, sob o 
comando da professora Elaine Cabral, con-
quistaram medalhas de prata, na 15ª edição 
dos Jogos Escolares de Joinville -JEVILLE 
realizados em maio.  Os jogos foram dispu-
tados no Centro de Treinamento Ivo Varella, 
sob a coordenação da FELEJ. 

Judô

Handebol

Judô
Nícolas Kanzler da Silva, 9ºA
1º lugar  - Fase municipal
1º lugar - Fase microrregional

Nícolas está classificado para fase 
estadual e disputa, no dia 28 de julho, 
em São Miguel do Oeste, vaga para a 
fase nacional, que acontece em agosto 
em Minas Gerais.

Julia, Camila B, Maria Clara, Ana Luiza, 
Bárbara, Júlia P., Roberto 1º A EM
Vocês são os melhores amigos do mundo. 
Apenas amo todos vocês!!!
Ana Luiza Ramos 1º A EM

Ana Paula, Letícia e Luiza 1º B EM
Amigas lindas, amo vocês! Beijinhos!
Amanda 1º B EM

Brayan 8ª B
Beats by Brayan!!! Brayan, você é falteiro no 
futebol também? 
Victor Hugo 1º B EM

Maria L., 7ªC
Já nos conhecemos há 11 anos e conti-
nuamos amigas. Obrigada por tudo te 
adoro. Beijos.
Gabriela, 7ªC

Hector, 2ºD
Daqui sete dias é o seu aniversário. Espero 
muitas felicidades para você. Te amo muito. 
Feliz niver.
Yasmim, 5ªD

Profº Sávio
Foi uma honra poder jogar com você, ainda 
mais no seu time. Já pode largar as aulas e 
ir para o campo! Abraço!
Gustavo Schil 1º B EM

Carlos e Leonardo 1º C EM
Obrigada por tudo meninos! Amo vocês!  (=
Sofia 1º C EM

Mariana 1ª D
Gosto muito de você!
Catarina Menegon 1ª D

Amigas F, L, M, R 1º C EM
Minhas lindas que amo demais, sempre 
juntas, sempre rindo, sempre sorrindo. Que 
a nossa amizade continue sempre assim!!! 
#friendsforever
Layne 1º C EM

Ayrton, Desireé, Luana, Laura 8ª C e 1º B EM
Obrigado por tudo meus amores. Amo 
vocês!!
Gabrieli 8ª C

Fernanda, Rafaela, Letícia W. e Layne 1º C EM
Para as bobinhas de minha vida. Amo vocês 
e adoro vocês por demais!
Maísa 1º C EM

Venha torcer por seu filho, sua 
turma e seus amigos. Participe 

de mais um evento em prol 
da saúde e desenvolvimento 

integral de nossos alunos.

 De 8 a 12  de julho

1º lugar - Fase municipal
3º lugar

Fase microrregional
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Maria Helena 2º C EM
Amiga, você é tipo uma irmã que eu confio e 
sempre está ao meu lado. Sabe né, txi amu 
gata kkkk.
Jéssica Schmidt 2º C EM
Beatriz 8ª A
Você é uma pessoa querida! Gosto muito 
de você!
Augusto 8ª A

Carol Vieira 1º A EM
Você é a melhor irmã do mundo! Te amo!
Milena Delfino 8ª A

São Paulo e outras cidades
Força, persistência e paz para todos os mani-
festantes pacíficos.
Eduardo Sampaio 1º B EM

Letícia, Layne, Maisa e Rafaela 1º C EM
Minhas chatinhas, amo vocês. Obrigada por 
me aguentarem.
Fernanda 1º C EM

Milena, Giovana D e Isabelle 8ª A
Eu amo muito vocês! Vocês são muito impor-
tântes para mim!
Julia Lennert 8ª A

Professora Fernanda
Oi! Você é maravilhosa, linda, querida e 
legal. Te amo.
Camila A., 5ªA

Professora Silvia
Você se dedica muito para nós alunos. Obrigado 
por ser nossa professora regente.
Matheus Carlos, 5ªA

Daniela Narder 7ª A
Te amo mana! Para todo sempre!
Vinícius S. Narder 2º A EM

Ian Rafael Cunha 7ª B
Valeu cara! Por tudo que tu já fez por mim! 
Tu és um companheiro e amigo para semrpe!
Vinícius Narder 7ª A

Teacher Fábio
I love you theacher Fábio Fabuloso Fantástico!
Fernanda 6ª D
I love you theacher Fábio. You are my favorite 
teacher!
Júlia C. Michels 6ªD

Todos
Boa olimpíada para todos e uma feliz festa 
junina.
Matheus 6ª D

Luiza S. 7ª C
Lu, gosto muito de ti! “Seu sorriso é meu raio 
de sol” Beijão linda!!
Nicolas 7ª C

Sávio e Schil 1º A e B EM
O Sávio joga demais, precisamos da sua pre-
sença no futeba. Por isso temos seu contrato 
vitalício para bater aquela bola. Schil joga 10, 
futebol, arte, ousadia e alegria.
Galera do futebol 1ºA EM

Eduarda Marque 7ª C
Duda, adorei te conhecer, você é uma pessoa 
muito querida e legal! Espero que nossa 
amizade dure muito. Beijos!
Maria Fernanda 7ª C

Yasmin Naji 7ª C
Mimi do meu coração, te amo tá! Estou com 
saudades do meu amor. Beijos!
Natálie Rocha 7ª B

Marina 8ª C
Você é muito linda e legal. 2013 é nóis!
Guilherme 8ª C

Brayan 8ª B
Pode ficar tranquilo o Dudu vai gostar de ti. E 
são 3 balas tá!!! Beijos.
Natália Marinho  8ª C

Thales 3º C EM
Você é meu grande amigo. Nunca pare de ser 
engraçado. Assim você é bem legal.
João 3º C EM

Mãe
Você é a pessoa que eu mais amo no munto! 
Obrigado por sempre estar do meu lado! Te 
amo muito!!
Letícia Fernandes 8ª A

Todos
Visitem meu canal do youtube: youtube.com.
br/pinguimantartico
Luís Eduardo 7ª A

Aniele 8ª C
Ani, obrigada por ser tão legal e maravilhosa. 
Te amamos muito!
Marina L., Luiza, Samantha e Carla 8ª C

Amanda 1ª D
Gosto de você!
Ana Clara M. 1ª D

Nathalia e Regielle 2º C EM
Amo muito vocês. Obrigada por tudo que fazem 
por mim. Melhor abraços e beijos.
Amanda Ribeiro 2º C EM

Márcio, 5ªA
Valeu por ser meu amigo!! Bora jogar Mi-
necraft!!
Luis Gustavo, 5ªA

2º B EM
Galera, ter mudado de sala foi muito difícil, 
mas quero que saibam que amo todos vocês!!!
Iago Mack 2º C EM

Julia R, Barbara e Rafaela 2º A EM
Obrigado por serem amigas maravilhosas e 
me acolherem muito bem.
Janaina 2º A EM

Pedro, 3ªD
Você desenha bem e é bem criativo. Quer nesse 
sábado na minha casa?
Gustavo, 3ªD

Mariana e Michelle
Eu amo minhas amiguinhas Mariana e Michelle
Vitória/ Vica 2º A EM

Letícia 3º C EM
Obrigada por me apoiar em tuo.
Carolina 3º C EM

Minhas Amigas
Adoro vocês. Vocês são amigas verdadeiras e 
muito especiais. 
Camila 5ªD

Ana Julia 3º C EM
Eu sempre gostei de você, minha melhor amiga 
para sempre. Adoro você. Beijos.
Eliza 3º C EM

Giovanna, José, Henrique e Mila, 5ªD
Gosto muito de vocês e quero que fiquem do 
meu lado sempre. Vocês sempre me deixam 
feliz. Amo paçoca!
Isabella B., 5ªD

Irmã Eliete
Gosto muito de você. Quero que você continue 
assim, com seu bom trabalho.
Artur, 5ªC

3º C EM e família CSA
Amo vocês S2 voltei para ficar.
Alexandre 3º B EM

5ªB
Espero ter mais felicidades para todos. Espero 
ter sido um bom amigo. Obrigado a todos.
Vitor da M M., 5ªB
Vocês são os melhores amigos(as) que alguém 
poderia ter.
Vitor H., 5ªB

Bárbara 2º A EM
Você pe especial. Uma grande amiga do 
coração! S2
Dirceu 2º A EM

Luisa, 7ªC
Você é muito especial para mim, minha que-
rida amiga. Te adoro! Que Deus te abençoe 
sempre! Beijos!
Renata, 7ªC

Jéssica e Camila 2º C EM
Amigas, não sei o que falar kkk Vocês são 
muito especiais gurias. Quantas coisas já 
aprontamos heim., obrigado por todos os risos 
que passamos e micos também!
Maria Helena 2º C EM

3º B EM
Desejo muita sorte e sucesso para todos!
Heloisa Estevam,3º A EM

Lucas 3º A EM
Estamos muito unidos neste ano, te agradeço 
por esta amizade maravilhosa! Abraços.
Mateus 3º A EM

Professora Marla 2ª B
Você é muito legal. Adoro você. Você é fofa.
André 2ª B

Time de Futsal, 7ªC
Vamos ganhar essa time! É só ter calma 
tranquilidade e principalmente humildade. 
AVANTE MEU TIME!
Bruno O., 7ªC

Sara de Oliveira 1 C EM
Você é uma amiga muito especial. Adoro muito 
você. Obrigada por ser minha amiga!
Letícia K. Martendal 1º C EM

Layne, Rafaela, Maísa, Fernanda 1º C EM
Lindas que animam minhas manhãs, obrigada 
por me aguentarem, hahaha, amo vocês!
Letícia Wippel 1º C EM

Kaue 2ª B
Você é o meu melhor amigo!
José V. 2ª B

Lucas, 3ªD
Você é um amigo bem legal, você é o meu 
melhor amigo, seja mais legal ainda!!
Fernando, 3ªD

João G. 2ª B
Você é meu amigão! Abraço do seu amigo.
Eduardo 2ª B

Coordenadora Hieda
A senhora sempre está organizando as viagens 
e as salas e só uma pessoa elegante, inteligen-
te e esperta poderia estar neste posto.
Isadora M. E. F., 5ªA

Julia W., 5ªA
Você é muito legal e sua risada é muito 
engraçada. Te adoro.
Gabrielle, 5ªA

Dirceu 2º A EM
Você pe o raio que ilumina minha vida, sem 
você minha vida não é nada!
Bárbara 2º A EM

Amanda U., 5ªB
Te adoro. Você é minha melhor amiga e 
obrigada por me ajudar em algumas matérias.
Amanda P., 5ªB

Amigas da 5ªD
Vocês são minhas amigas de coração, nem 
sempre vou estar com vocês, mas vocês sempre 
serão minhas amigas.
Gabriela, 5ªD

Emanuele, 5ªC
Obrigada por tudo. Vocês e a Fe foram minhas 
amigas desde que entrei. Te amo maninha.
Ana Carolina, 5ªC

Letícia M M M 2ª B
Você é a melhor amiga que se pode ter.
Giovanna Maroni 2ª B

Mateus 3º A EM
Gostaria de agradecer pela ajuda e amizade 
que você tem me dado, não quero perde-lo 
nunca.
Lucas Butzle 3º A EM

BRASIL
A geração coca-cola acordou e agora ninguém 
mais nos cala. O sistema tem que mudar. 
#OGIGANTEACORDOU
1º B EM

VALE A 
PENA LER
VALE A 
PENA LER

Livro: O Mistério do 
Chocolate

Autora: Joanne Fluke
Série: Hannah Swensen 

Mysteries

Hannah Swensen é uma 
confeiteira ruiva que cria 
sobremesas e cookies tão 
mordazes quanto suas res-
postas atrevidas na peque-
na cidade de Lake Eden. 
Quando Ron LaSalle, o 
entregador mais querido da 
cidade é encontrado morto 
atrás de sua confeitaria, 
tendo os famosos cookies de 
chocolate espalhados ao seu 
redor, sua vida e seu negócio 
só podem piorar. 

Determinada a não per-
mitir que seus doces fiquem 
com má reputação, ela de-
cide começar a investigar o 
crime, colocando também 
sua própria vida em risco. 
Acompanhado de uma boa 
dose de humor e uma deli-
ciosa variedade de receitas 
de cookies de dar água na 
boca, o primeiro livro da 
série é um ótimo suspense 
culinário investigado. 

 Indicação de Eliete P. 
Scremin – Coordenadora da 
Biblioteca

 
Livro: Uncharted
Autor: Christopher Golden
Tradução: Fábio Fleury

O arqueólogo Luka é 
assassinado e seu corpo é 
depositado em um baú em 
uma estação de metrô. Para 
descobrir quem fez isso a um 
de seus melhores amigos, 
Victor Sullivam pede ajuda ao 
caçador de tesouros Nathan 
Drake. Eles descobrem que 
a solução do crime está liga-
da aos labirintos do mundo 
antigo. 

Uma legião de encapuza-
dos tenta impedi-los de des-
vendar o mistério. As chances 
de envolver um tesouro são 
grandes, por isso que, além 
dos encapuzados, Sully e 
Drake terão que segurar um 
empresário ganancioso. O 
livro é cheio de ação e revi-
ravoltas.

Indicação do aluno Enzo 
Martins Cavalcante, 7ºB

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

Mais lidos da biblioteca
2012: 
1º - Diário de um Banana 3 
2º - Diário de um Banana 2
3º - Corajoso
4º - Beijinhos no Papai
5º - Club Penguin
 

2013 - 
1º - Diário de um Banana 3
2º - Beijinhos no Papai
3º - Diário de um Banana 2
4º - O Meu Doce Iglu
5º - Club Penguin

Livro: Os direitos dos 
pais

Autora: Tânia Zagury

Neste livro a autora de-
fende práticas que andavam 
esquecidas na educação dos 
filhos sejam resgatadas, em 
nome do futuro do próprio 
jovem – e da sociedade.

 Indicação da Professora 
Adenise Costa Reis 

 

Livro: O Homem que 
Calculava

Autor: Malba Tahan
Livro interessante para 

quem gosta de matemática. 
Conta as proezas de um 
matemático calculista persa 
que se tornaram lendárias na 
antiga Arábia, encantando 
reis, poetas, xeques e sábios.

Indicação da professora 
Sandra Kanzler

Livro: 60 dias para au-
mentar o poder de sua mente

Autoria: Ryuta Kawashima
Editora: Digerati

O livro ensina várias ma-
neiras de como tudo pode ser 
mais simples do que o medo 
que as crianças enfrentam. 
Comecei a usar as técnicas 
com meu filho antes do pri-
meiro,  para ajudar na reali-
zação das tarefas e trabalhos 
escolares, para que ele seja 
rápido em seu desempenho 
tanto em matemática quanto 
em leituras.

Indicação:  Elisiane Knae-
sel, mãe do Roberto Knaesel 
Branco, 3ºC. 
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O homem deve interferir no meio 
ambiente somente o necessário

Meio ambiente é tudo o que nos cerca. 
A natureza, o que é natural como as plan-
tas, animais, terra, água e o ar  e tudo o que 
foi construído pelo ser humano. 

Partindo desta premissa, os segundos 
e terceiros anos desenvolveram as ati-
vidades do  projeto Meio Ambiente.  O 
objetivo é desenvolver nos pequenos a 
consciência ecológica e de preservação, 
numa visão de desenvolvimento susten-
tável e consumo consciente. 

As atividades de estudos tiveram início 
com a observação do ambiente próximo 
ao Colégio e continuam com implantação 
do programa dos  4Rs. 

Os segundos anos também estão de-
senvolvendo atividades sobre o meio am-
biente.  Entre as atividades, analisaram a 
paisagem do entorno da escola, estudando 
o relevo e as diferenças entre a paisagem 
urbana, humanizada pelo homem (modi-
ficada) e rural (preservada). 

Em ciências, desenharam sua sugestão 

Árvore Carimbada

de atividade para salvar o mundo. 
Os segundos anos também estudam e 

desenvolvem as quatro atividades básicas 
da consciência sustentável e de preserva-
ção,  aplicando os 4 Rs.

Num primeiro momento, os estudan-
tes dos terceiros anos foram levados ao 
pátio, onde observaram e desenharam 
uma paisagem  da natureza humanizada, 
modificada pelo homem.  

Em seguida, analisaram e refletiram 
se todas as transformações feitas na na-
tureza, no centro da cidade, são realmente 
úteis e necessárias. E, se o homem conse-
guiu conciliar a preservação com o pro-
gresso, ou houve excessos ao utilizar os 
recursos que a natureza tinha a oferecer.  

Com esta visão de preservação e sus-
tentabilidade, os alunos foram ao Recanto 
Nazaré e realizaram a atividade semelhan-

O homem deve interferir no meio 
ambiente somente o necessário

te. Após observar a natureza, o relevo do 
lugar e comparar com a natureza modificada 
do centro da cidade, desenharam aquilo que 
mais chamou a atenção na natureza preser-

 Estudantes desenharam a paisagem urbanizada e a 
compararam com a paisagem preservada na área rural. 

 No Recanto Nazaré a paisagem natural preservada com a ajuda do 
ser humano inspirou os desenhos e estudos dos alunos do 3ºAno.

vada com a ajuda do homem. 
Diversos poemas, como o Árvore 

Carimbada auxiliaram na reflexão. 
Para dar continuidade aos estudos as 

Está na hora de pensar
E as árvores preservar.
Pois a mão que pode derrubar
Também pode plantar.

Paisagem humanizada de Mariana Bento, 3ºA

turmas estão estudando a aplicação dos 
4 Rs (Reduzir – Reutilizar - Reciclar e 
Repensar) da consciência ambiental na 
escola e também em casa.

 

Arthur Marcel dos Santos, 2ºA  
estabeleceu  relação entre as árvores no 
campo e as casas na cidade.  

Vitória Camyle Gomes, 2ºA  
incluiu a reciclagem entre suas 
sugestões para salvar o planeta.




