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Imagine
Imagine um
um lugar
lugar

assim!

Recanto
Recanto Nazaré
Nazaré

Natural!
Calmo!
Harmonioso e simples,
rico, riquíssimo em espécies naturais!
Bromélias, orquídeas, animais, pássaros!
O brilho do sol, por entre as matas,
a cantiga das cachoeiras!
Verdes árvores!
Montanhas azuladas, imponentes,
majestosas!
Calma e tranquilidade nas águas da lagoa
onde nadam peixes,
marrecos e gansos!
Flores das mais variadas espécies e cores
marcam os caminhos, embelezam as
cercas
e nos dão a sensação de estar no paraíso.
Um ambiente por inteiro, vivo, abundante,
exuberante!
(Fragmentos do poema de

autoria de Adelina Dalmônico)
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anos

Estudantes pesquisando, percorrendo os caminhos,
visitando o pomar, estudando as espécies...

Jovens correndo, crianças
molhadas, sujas, sorrindo...

Leia mais na pág. 6
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Cuidar e cultivar!
AGOSTO					

Iniciamos o segundo semestre com significativos desafios, mas, ao mesmo tempo, com
esperança e grandes expectativas de sucesso
na concretização das atividades planejadas
para o ano.
Vários projetos em andamento encontram
sua finalização nos próximos meses como
também todos os conteúdos dos planos de
aprendizagem vão sendo concluídos. Para
tanto, estamos empenhando todos os esforços
para tornar a aprendizagem significativa para
os alunos, com especial cuidado em favorecer
propostas estimulantes de ensino com trabalhos
em grupo, solução colaborativa de problemas,
melhoria da capacidade de decisão e apreensão
dos conteúdos fundamentais.
Temos o cuidado de articular saberes, vivências e ambientes, por meio de experiências
cotidianas dos alunos juntamente com seus
dedicados professores.
Nesta edição do “Jornal Santos Anjos”
mostramos um pouco do que acontece no dia
a dia do nosso colégio. Entre os assuntos: a
participação de alunos na Jornada Mundial
da Juventude, os 25 anos do nosso Recanto
Nazaré e a confraternização dos professores no

final do semestre, resultados dos vestibulares
de inverno, resultado das olimpíadas, dia dos
pais e muito mais. Cada tema abordado tem um
significado muito especial e serve de incentivo
a todos nós, amigos do Colégio.
Nesse contexto escolar, podemos observar
que nossos professores e funcionários são valorizados como agentes importantes no processo
formativo e, assim, na construção de uma nova
sociedade.
Observamos também que nossos alunos valorizam o estudo, o conhecimento como fonte
de realização pessoal e os pais estão, ao lado
dos seus filhos, envolvendo-se nas tarefas de
casa. Entendem que a tarefa de casa é uma
grande oportunidade de crescimento, interação
e disciplina além de oportunizar às crianças
sensações de contentamento e segurança pela
sua presença.
Portanto, entendemos que educação é vida,
dinamismo, conquistas e desafios. Cada vez
mais, se constitui numa construção coletiva, em
que família, escola, aluno, enfim, todos criam
condições de influir, cuidar e cultivar.
Adelina Dalmônico
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01/09 - Simuladão ENEM - Dom Bosco
06 - Semana da Pátria
04 - Conselho de Classe
07 - Viagem Ensino Médio - Porto Alegre Independência do Brasil
12 - Entrega dos boletins
Viagem dos 4ºs anos - Florianópolis - Capital 		
Histórica, Múseu e Dunas
Viagem dos 5ºs anos - Florianópolis - Casarão dos 		
Andrades e Projeto Tamar
Prova de 2ª chamada
Viagem dos 7ºs anos - Curitiba - Parque da Ciência
e Museu de Arte Moderna
27 - Viagem dos 8ºs anos - Eco do Avencal - Urubici

OUTUBRO

02 Dia dos Santos Anjos
02 a 04 - Viagem da 8ª série - Fazzenda Park Hotel
04 Viagem dos 6ºs anos - Blumenau - Caverna
Botuverá e Museu da Água
07 a 11 - Semana da Criança
12 Nossa Senhora Aparecida
14 Recesso
15 Dia do Professor
22 Prova de 2ª chamada

NOVEMBRO
02
04
15
14
18

27
29

S À Mônica Marquesini, mãe do
Dante, do Inf.4C, por trazer a cadelinha de
estimação Sissi e responder as perguntas dos
pequenos do Infantil 4, que aprenderam um
pouco mais sobre esse animal e os cuidados
necessários com os animais domésticos.

Finados
a 08 - Reavaliação do Terceirão
Proclamação da República
Entrega de boletins para o Terceirão às 11 horas.
a 19 - Exposição de Projetos da Educação Infantil e 1os
anos do Ensino Fundamental
a 22 - Reavaliações do EF e EM
a 14 - Matrículas para os alunos do colégio e irmãos
a 14 - Viagem de Formatura dos Terceirões
Provas de 2ª chamada
e 19 - Matrícula para alunos novos 19 a 26 - Avaliações
finais do Terceirão 25 a 29 - Reavaliações para
os 5º anos 2º ao 4º ano
Celebração de Ação de Graças
Formatura do Terceirão

Destaque

S Aos proprietários da transportadora
Expresso Rasante, Fabio Nivaldo de Oliveira e
Vanessa Oliveira, pais dos alunos Gabriela, 5ºB e
Felipe, Inf.4C, por transportar gratuitamente até
as cidades de Olinda e Recife, os 1400 pares de
calçados, doados à campanha denominada "Pés
de Deus", organizada pelos alunos do ensino
médio que participaram do Retiro Espiritual no
Recanto Nazaré, em maio deste ano 2013.

Expediente:
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Vice-Gestora: Irmã Anna Maria Petermann 		
Coordenadora Pedagógica: Profª. Drª. Jane Mery Richter Voigt
Conselho Editorial: Fábio Hobold, Hiêda Maria Fernandes e Zilda Maria
Dudy.
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Impressão: Impressul - Jaraguá do Sul SC 		

Fundação do Colégio
a 10 - Homenagem aos pais
Dia do Estudante
Dia dos Pais
Prova de 2ª chamada
a 23 - Reavaliações			
Palestra ENEM - 8ª e Ensino Médio
- Valther Maestro
26 Início do 3º trimestre
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Tiragem: 2000 Exemplares

Eduardo Bruns Lenz, 1ºB-EM, passará as
férias de início de 2014, na Cidade do Cabo
(Cape Town), uma das três capitais da África
do Sul fazendo curso de inglês, prêmio pelo
primeiro lugar nacional no teste de proficiência
TOEIC, nível 5, entre mais de dois mil concorrentes de todo o País.
O estudante que começou a estudar inglês
com o pai, o empresário Hélcio, que sempre reforça para o filho a importância de saber inglês
tanto para ter sucesso na vida pessoal, quanto
profissional.
Os estudos formais de inglês tiveram início
com 10 anos de idade, mas esta foi a primeira
vez que fez o teste. O estudante conseguiu 945
dos 990 pontos possíveis. O teste composto de
200 questões testou as habilidades de listening
e reading. O prêmio inclui as despesas de estadia e duas refeições diárias em casa de família.
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Música, jogos e robótica é com o meu pai

A homenagem aos pais dos estudantes da educação infantil e do
Ensino Fundamental foi realizada
em dias e locais diferentes para que
pais e filhos pudessem vivenciar
momentos especiais juntos.
Os pais das menores do Infantil
1,2 e 3 iniciaram a noite de homenagem ouvindo o grito de amor ao
pai criado especialmente de cada
turma para seus pais. E após serem
homenageados em prosa e verso,
assistiram juntamente com os filhos no colo, uma peça teatral dos
acadêmicos do INESA baseada
nos personagens do Sítio de Monteiro Lobato. E para entrar ainda
mais no clima do Sítio do Pica-pau
Amarelo, ao final da apresentação,
os pais receberam um pão de mel
“feito pela Tia Anastácia”.
A preparação para a homenagem
aos pais do Infantil 4 e 5 e do
1ºAno teve início ainda antes do

recesso escolar. Os alunos levaram
como tarefa para a família, instruções de como confeccionar com
material alternativo um instrumento musical. Os pais e filhos do
Infantil 4 confeccionaram Vidrofones e os do Infantil 5, tambores e
clavas. Os alunos do primeiro ano,
que tocam flauta doce, levaram a
orientação para os pais criarem o
reco-reco. Cada pai confeccionou

dois instrumentos.
No dia 8 de agosto, os instrumentos tornaram a homenagem
ainda mais significativa. A noite
foi coroada com a música tocada
por todos. Pais e filhos, com os
instrumentos e sob a orientação
da professora de música Ciça,
formaram uma grande banda de
amor, tocando juntos. Foi um momento mágico!

Jogos e robótica no EF
Os pais do Ensino Fundamental
foram homenageados no dia 10
de agosto. O primeiro momento
foi de homenagem singela feita
pelos filhos no ginásio de esportes. Em seguida, todos puderam
escolher entre participar de uma
das oficinas ou atividades de lazer,

esportivas ou culturais oferecidas.
Jogos de mesa, tabuleiro e de
quadra; brincadeiras tradicionais
como pula elástico, roda e amarelinha e até mesmo oficina de
robótica possibilitaram três horas
de convivência prazerosa entre
pais e filhos.
A homenagem aos pais foi realizada em três eventos separados

CSA
Que a força esteja com vocês. May
the force be with you and live long
and prospere.
Gustavo Kumberg, 3ãoB
Querida Mamãe
Gosto muito de você!
Gabriel de Oliveira, 2ºB
Maria Alice, 4°B
Te adoro muito, você é maravilhosa.
Beijos da Eduarda Rafaela, 4°B
Sara, 9°A
Quero que você consiga passar
com boas notas, iguais às que
você tem agora.
Orion, 6°A
Turma 1ºC EM
Cada momento com vocês é especial! Obrigada por cada paçoca
compartilhada, galera!
Sofia ª, 1ºC EM
Luiza A. e Ana Julia, 9°A
Obrigado pela surpresa! Vocês são
as melhores! Amo vocês, manas!
Letícia de Souza, 9°A
Gabriel, 4°B
Agora que nós começamos a nos
falar espero que seujamos amigos
para sempre.
Bruno,4°B

Cassiano, 7°A
Cassiano, seu legal, meu best
friend forever,
Frederico M. 7°A
Luiza, 4°B
Te adoro, você é como uma irmã
de coração para mim, me ajuda
nas lhoras mais difíceis. Te adoro.
Mariana M. Fleury, 4°B
Vitor Hugo C.. 6°B
Você é meu melhor amigo! Vamos
jogar minecraft!
Luiz Felipe, 6°A

Bruno e Henrique, 7°B
Vocês são meus melhores amigos!!
Enzo Martins, 7°B
Camila, 6°A
Você é a melhor amiga que alguém
pode ter, você sempre esteve no
meu lado e por isso sou muito
grata.
Isadora Mariah E., 6°A
Lucas, 6°B
Você é muito legal e divertido!
Gosto muito de falar com você!!
Otávio, 6°A
Hogwarts
Ei, gostaria de saber onde está minha carta? Mandaram a coruja no
endereço errado? Ela se perdeu?
Beijos Harry!
Kathelyn, 1ºC EM
Brienda P., 6°A
Minha gatinha, eu te AMO demais,
conta comigo sempre.
Victória R.L.P., 6°A
João V. Hoeft
Te amo muito João V. Irmão querido.
Amanda V. Hoeft, 2ºD
Nickolas
Meu irmão é muito legal apesar
de ser chato as vezes. Adoro você.
Nicole, 3ºD
Alexandra, 3ºB
Gosto muito, muito, muito de você!
Ana T., 3ºB

Guilherme K. E Nadine, 4ºC
Quero dizer parabéns a você e ao
Guilherme que para mim são os
alunos mais exemplares da sala.
Maria Eduarda H., 4ºC
Luiza Pereira, 6°A
Luiza, você é uma ótima amiga e
estará sempre no meu coração.
KKK. Te adoro. BJS!!
Julia Wais, 6°A

22 Ks, 8°A
Amo vocês 22 Ks, obrigado por
serem tão lindas e horrorosas.
Vocês são as melhores amigas
do mundo.
Gabriela, 8°A

Bruno Macedo, 8°A
Meu melhor amigo, amo o Bruno,
ele é muito engraçado # só Isadora, 6°A
Isadora, nós somos melhores amique não.
gas, no começo não nos dávamos
João Pedro Q. , 8°A
bem, porém nos resolvemos e
nos amamos.
Sofia, 3ºB
Te adoro! Você é uma das minhas Camila Anderle, 6°A
melhores amigas. Beijos!
Thayna, 9°A
Marina, 3ºB
Não importa a distância, nunca
te esquecerei e espero que não
22 Ks, 8°A
Meninas lindas do meu coração, me esqueça.
obrigado por esse ano, pelos Gabriel Zabot, 9°A
conselhos pelos brigados, pelas
Paulo e Márcio, 6°A
risadas, por tudo! Amo vocês.
Obrigado por serem meus amigos
Beatriz Rosa, 8°A
e por serem vocês!
Renata, Luisa e Eduarda M., 8°C Luis Gustavo, 6°A
Obrigada pelo apoio de vocês,
por sempre estarem ao meu lado. Bia Rosa, Paula Santana, Vinicius
Nardes, Gabriela Oliveira, João
Amo vocês.
Quintino, Lucas Maia, 8°A
Leticia Paludo, 8°C
Vocês são mais do que amigos, são
irmãos! Amo vocês!
Mãe
Ester Corrêa, 8°A
Te amo.
Augusto, 9°A
Stefani, 8°B
Vc sempre foi uma grande amiga
Terceirão CSA
Quase acabando pessoal, logo par mim! Obg por tudo! De tua
amiga
estaremos livres! Aleluia!!
Elisai, 8°B
Heloisa Estevam, 3ãoA

Classificados
Vendo Nintendo DS XL
R$599,00. Vendo também
4 jogos separadamente.
Valor a combinar. Tel.:
3433 0577 ou 84330577

Thayna e Luiza, 9°A
Meninas, dia 15 de novembro está
chegando, vistam o tordo e façam
as tranças. Que a sorte esteja
sempre ao seu favor.
Isabelle Paim, 9°A

Compro um Headset,
teclado que brilha as
letras e jogos para PC.
Matheus, 7°D – Fone:
9732-8115

Nicole Brod, 1‘A
Obrigado por tudo, nunca te esquecerei pois você me ajudou
quando ninguém o fez. Te amo,
sua pimpolha! Abraço!
Felipe Quandt, 3ãoA
Giovanna Denore, 9°A
Eu te amo! Minhas gatas!
Julia Lennert, 9°A

Joinville recebe o estandarte do
Sagrado Coração de Jesus
O estandarte símbolo do Provincialato
Coração de Jesus, das Irmãs da Divina Providência, chegou à comunidade das Irmãs de
Joinville no dia primeiro de setembro e de lá
foi levado ao Colégio, onde permaneceu de 8
a 14 de setembro.
A peregrinação deste ano, iniciada em
julho, percorrerá as obras da Congregação
das Irmãs da Divina Providência, nas áreas
da educação, saúde e assistência social, e nas
comunidades onde as Irmãs residem, até retornar a Florianópolis, para o Capítulo Provincial,
que elegerá, em novembro, o novo Conselho
Provincial, para um mandato de quatro anos.
A Província das Irmãs da Divina Providência
é consagrada ao Sagrado Coração de Jesus.
No Colégio, foi recebido pelos integrantes
do IAM – Infância Missionária e durante as
cerimônias realizadas durante a semana, foi

Recepção do Estandarte pelo Infância Missionária

abençoado pelos Monsenhor Bertino Weber
e Padre Gélio. Esta é a terceira passagem do
Estandarte que singulariza a confiança incondicional no amor de Deus, pelo CSA.
Durante a peregrinação, momentos de silêncio, reflexão, meditação e oração envolveram
toda a comunidade escolar que pediu ao Deus
Trindade Providência que ilumine, conduza e
oriente as Irmãs, que estão se preparando para
mais um Capítulo Provincial.
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Vestibular

Preparação deve começar no ensino fundamental!
No Colégio dos Santos Anjos
a verdadeira preparação para o
vestibular começa muito antes
do Terceirão. "Essa preparação
demanda tempo e orientação e já
começa no 9º Ano. Os professores
procuram contemplar, em suas
aulas, conteúdos cobrados em
vestibulares. Deste modo, quando
o aluno chega ao ensino médio,
quando os conteúdos são apostilados, os conhecimentos básicos
já estão consolidados", explica o
coordenador Fábio Hobold.

Simulados preparam
Para auxiliar o aluno e seus
familiares a estabelecer metas de
estudos, o CSA realiza diversos
simulados. As provas abordam os
assuntos estudados por meio de
questões no modelo de vestibulares de universidades e do ENEM.
Os simulados auxiliam também o
aluno a vivenciar o "clima e ambiente" das provas, preparando-o
psicológica e fisicamente para a
maratona de provas que irá enfrentar no final do ensino médio.
Após receber o resultado do
simulado, o próprio aluno pode
avaliar as matérias em que está
bem e aquelas nas quais é preciso
dedicar algumas horas a mais de
estudos.
Em 2013, o Colégio já realizou

dois simulados. O primeiro, no dia
14/06, envolveu todos os alunos
do 9ºAno até o Terceirão, com
questões de múltipla escolha e de
somatória e redação.
O Simuladão ENEM realizado no último final de semana de
agosto, em parceria com a Editora
Dom Bosco, com 180 questões e
a redação, foi realizado nos mesmos dias da semana e horários do
ENEM original.
"Nós incentivamos todos os
alunos dos 2ºs Anos e do Terceirão
a fazerem este simulado e os motivamos a fazerem o ENEM, pois
esa é uma forma de estarem melhor
preparados".
Nos dias 8 e 9 de outubro, os
alunos do 9ºAno ao Terceirão
participarão do Simulado dos Colégios da Rede Sociedade Divina
Providência que também contempla todas as disciplinas e redação.
Esta é mais uma fase da preparação
para os desafios futuros.

Redação semanal
Os alunos devem elaborar uma
redação semanal. E todos os livros,
exigidos pelos principais vestibulares da região, são estudados nas
aulas de literatura. Aulas de história e geografia de Santa Catarina
complementam a preparação para
as provas das universidades.

Orientação profissional
É importante, antes de mais
nada, que o estudante escolha com
segurança a carreira que pretende
seguir, pois assim terá um foco.
A organização e disciplina para
os estudos, o espírito de luta e a força de vontade ajudarão a abdicar de
algumas horas de lazer para poder
estudar. Contudo, o aluno não pode
deixar de fazer outras atividades
para se dedicar inteiramente aos
estudos.
Além da preparação com estudos, o estudante do CSA é incentivado a sonhar, pensar no futuro e
buscar alternativas para aproveitar
as melhores oportunidades.
A orientação profissional é
oferecida a partir do segundo ano.
Trata-se de encontros semanais
com profissional especializado
que aplica dinâmicas e discussões
sobre as diversas possibilidades do
mundo do trabalho
A formação integral do aluno,
principalmente com a preparação,
desde cedo, para que tenha um
papel relevante na sociedade que
busca indivíduos mais criativos,
críticos, produtivos, competentes
e sensíveis aos novos tempos é a
preocupação do Colégio.

Fabíola, 9°A
Te amo linda! Muito obrigada por tudo. Amei
você ter entrada na nossa sala. Beijos.
Giovanna B., 9°A
Paula, Ester, Beatriz, 8°A
Obrigado por tudo que vocês já fizeram para
mim. Vocês são essenciais na minha vida. Amo
vocês! Beijo no fundo do coração xoxo.
Vinícius Nardes, 8°A
Mariah e Raisa, 7°B
Obrigada por fazerem parte da minha vida, me
aguentarem todos os dias, fazendo eu rir nas
aulas! Amo vocês!
Caroline, 7°B
Ana Paula, 1ãoA
Obrigado por tudo! Vou estar aqui pra sempre!
Te amo!
Gustavo Voigt, 3ãoA
Carlos Costa, 3ãoA
Obrigado por sempre estar do meu lado,
irmão! Te amo, brother! Nós na facul ano que
vem cara, abraço!
Victor Borba, 3ãoA
Colégio dos Santos Anjos
Último ano da banda aqui. Mas mesmo assim,
obrigado pela colaboração e pelo apoio de
todos. Todos vocês foram importantes para o
nosso crescimento.#LMSY
Banda LET ME SHOW YOU, 3ãoB
Luana Bouvier e Nathália Sthrel, 8°B
Amo vocês mais que tudo na vida salas das
melhores. Bjs. Love
Raisa, 7°B
3ãoB
Eu não acredito que está acabando! Obrigada
por tudo, pessoal! Que a nossa amizade dure
para sempre!
Ana C. S., 3ãoB
Mariahi, 8°B
Amiga, obrigada por tudo, você é muito importante para mim, te amo muito!!!
Bruna, 8°B
Fabio Fabuloso, 3ãoB
Como o T. Fabio diria: Esse é o nosso último
trmestre da nossa vida nesse colégio!!
3ãoB
Arthur M., 2ºA
Meu melhor amigo sempre me ajuda.
Arthur K., 2ºA

Stephaniei, 8°C
Cara, nesse 3° trimestre, bora mergulhar nos
livros e prestar atenção. Pedemos estudar uma
na casa da outra também! Talvez podemos
jogar o jogo do cookie depois.
Ana Beatriz, 8°C
22Ks (Maju, Bia, Gabi, Ester, Bella, Laura, Pit,
Ancu, Vinicius Nardes, 8°A
Vocês são os melhores do mundo! Amo vocês!
Obrigada por tudo. Beijão.
Paula, 8°A

Dicas para a preparação:
1) Frequentar as aulas (nem sempre fácil para os adolescentes)
2) Prestar atenção nas explicações e fazer todos os exercícios.
3) Estudar diariamente em casa as matérias e conteúdos ministrados
no dia (usar o tempo até então livre).
4) Fazer todos os simulados aplicados pelo Colégio, pois ajudam o
aluno a saber se está bem preparado e em que conteúdos tem necessidade de dedicar mais horas de estudos.
5) Fazer a prova do ENEM a partir do 2ºAno do EM.
6) Estabelecer metas e ser organizado e disciplinado nos estudos.
7) Escrever uma redação por semana.
8) Ler todos os livros exigidos pelos vestibulares.
9) Ler jornais e revistas de notícias.
10) Saber sonhar com um futuro melhor. Buscar alternativas e aproveitar as oportunidade da vida.

No museu com os amigos

9°ano B
Esses anos todos em que a gente teve que
passar junto foi muito massa galera. Se pá é
nóis no primeiro!
Natália Marinho, 9°B
Terceirão B
Pessoal, obrigada por todos os momentos,
todos as histórias e todas as risadas.
Thaysa, 3ãoB

Berenice Coelho Corrêa
Mãe, eu te amo muito, obrigada por ser quem
Ester, Luiza Corrêa, Vinícius Nardes, Beatriz você é, minha companheira, meio loca, toda
linda e minha super amiga, beijocão.
Rosa, Paula Santana, 8°A
Eu gostaria de agradecer pela amizade de Julia Corrêa, 9°B
vocês e sibam que vocês se tornaram verda8° ano A e 9° ano A
deiros amigos.
Vou sentir saudades de vocês. Amo todos!
João Pedro Q., 8°A
Beatriz Damasceno, 9°A
Thiago, Francine e Heloisa, 3ãoA
Muito obrigada pela amizade de vocês, vou Lucas e Matheus, 9°A
Amo vocês, espero que vocês sempre sejam
sentir muita falta, amo vocês!
minhas melhores amigas, principalmente você
Thaíne, 3ãoA
pai de família.
Gabriel Machado, Gabriel Zalot e Murilo Lilian de Camargo, 9°A
Richard, 9°A
Os melhores amigos e especiais da sala. Boas Brayan, 9°B
Dae fera, valeu por ser convidado, ê amigão,
férias a todos.
companheiro para vida toda, te amo irmão!!!
Nicolas Kanzler da Silva, 9°A
Erick de Oliveira, 9°B
Luisa, Leticia, Duda, 8°C
Vocês são muito importantes pra mim, que Renato Dogios, 1‘A
Deus abençoe muito vocês! Obrigada por Gostaria de dizer que você joga muito bem e
é muito legal. Abraço!
tudo! Amo vocês!
Marcelo Mesadri, 3ãoA
Renata Karina, 8°C
Lucas H., Théo R. e Gui Cé, 8°C
Ao quarteto, adoro vocês, tamo junto até o fim
dos tempos. Valeu por tudo!
Bruno Nicolazzi, 8°C

Profª Francine
Você é linda, maravilhosa e inteligente. Você é
a melhor professora de todas.
Natália, 2ºB

Murilo, Luiza S. E Giuliana, 9°A
Obrigado por serem meus melhores amigos.
Sem vocês eu não sou ninguém! Amo vocês!
<3<3<3
Thayna, 9°A

Rebeca, Maria Eduarda, Victória, Maria Isabel
Lindas, amo vocês! Obrigada por sempre
estarem comigo apesar de tudo ou por causa
de tudo.
Luana H., 3ãoB

3ãoB
Galera, o ano está “acabando” e foi muito
bom esar com vocês, beijo especial para a
Fê e para a Isa!
Sabrina Lopes, 3ãoB

Ana Paulinha., 2ºA EM
PRE-PARA! Miga, me chama no Orkut, manda
um depô. Bjus! S2 ay amori fue uma tortura...
Perderte!
Bete, 1ºA EM

Quinta da Estância Grande
Fotos de Mariana LaraMonteiro Vieira

Estudantes dos primeiros e
segundos anos do ensino médio
vivenciaram na prática conteúdos de diversas disciplinas
no MCT- Museu de Ciência e
Tecnologia, na Quinta Estância
Grande, na Casa de Cultura
Mário Quintana e no Gasôme-

CARNAVAL 2014
Saída dia 28/02

tro. Conheceram também um
pouco da cultura gaúcha e os
pontos turísticos da capital,
Porto Alegre (RS). Na viagem
realizada de 4 a 7 de setembro,
aprenderam ao mesmo tempo
que se divertiram na companhia dos colegas.

Entrada de U$ 875,00+9x de U$

242,00*

(à vista: U$ 3.053,00)

Café da manhã com os personagens Disney
Passagens de Curitiba a Miami
Tour de compras
Traslados de Miami a Orlando
Seguro de viagem
8 noites de hospedagem em Resort Disney
e muito +! Confira!
7 dias de parques Disney, Universal e Sea World com traslados
* Valor para menores, de 3 a 17 anos, acompanhados de adulto pagante (U$ 3.380,00 em apartamento
quádruplo ou U$ 3.710,00 em duplo, em 10x sem juros. Não inclui taxa de embarque, paga na entrada.

www.olimpiatur.com.br
facebook.com/olimpiatur

twitter.com/olimpiatur
instagram.com/olimpiatur

Rua Nove de Março, 734
Centro - Joinville - SC
Fone: 47 3461 1777
reservas@olimpiatur.com.br
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Joinville é uma obra de arte
Despertar o olhar artístico
sobre a cidade em que moramos
desenvolver as habilidades e o
talento dos artistas do Integral 1
e 2 foram alguns dos objetivos
propostos pelas professoras ao
realizar as obras coletivas de arte.
Os alunos do turno integral
2 da professora Suzan Karla
Korber Becher após estudar a
vida e obra do artista plástico
Juarez Machado e conhecer os
pontos turísticos de Joinville,
produziram uma obra de arte
coletiva, parodiando a obra do

artista joinvilense de renome
internacional.
Na primeira fase, em duplas,
os alunos pintaram uma das atrações da cidade. O resultado foi
uma obra de arte que representa
a cidade de Joinville.
Já os alunos da professora
Fatima de Lurdes Leite (substituta) criaram uma obra coletiva
após estudar a obra e a vida
de Tarsila do Amaral, uma das
principais artistas modernista
brasileira.

Animais
Animais precisam
precisam de
de
cuidados
cuidados ee afeto
afeto

Inf.4C
O dia 20 de agosto foi cheio de
surpresas e muito aprendizado para
o Infantil 4C vespertino. Nesse
dia, a mãe do aluno Dante, Mônica
Marquesini trouxe à escola a mascote da família, a cadelinha Sissi.
A atividade visava a despertar o
carinho e o afeto que devemos ter
pelos animais.
A curiosidade natural das crianças rendeu à Mônica diversos
questionamentos tais como: “O
cachorro fica doente?”, “Ele precisa ir ao banheiro?”
Mônica respondeu a diversas
perguntas das crianças. Contou
como é ter um cachorro em casa
e orientou sobre os cuidados ne-

cessários com esse bichinho de
estimação, como alimentação,
higiene, proteção, saúde, carinho
e muito amor.
“Foi um momento emocionante, pois além de conhecerem
um pouco mais sobre o animal, os
alunos puderam se divertir com a
energia da cadelinha Sissi”, conta
a Professora Vanessa
Após vivenciarem esse momento especial, as crianças fizeram uma pesquisa sobre animais
domésticos. E para finalizar a
atividade, ouviram a história “Filhotes de Bolso saem de Férias”,
dos autores Stephen Michael King
e Margaret Wild.

A noite nossa de todo dia
Para estudar a noite, os pequenos do Infantil 2
realizaram DIA DO PIJAMA. A professora Bruna
Schulze Bibow explicou que além de serem orientados a virem de pijamas para a escola, as crianças
realizaram diversas atividades visando a vivenciar a
chamada higiene do sono.
Dias antes, os alunos levaram para casa perguntas
para que os pais informassem como procedem em casa
antes de dormir, se cantam alguma canção, leem livro
ou contam historinhas e que, sem comentar, as professoras foram realizando as atividades para que cada
criança identificasse a atividade realizada em casa.
Uma barraca foi montada na própria sala de aula
para um “faz de conta que vamos dormir”. Com as
lanternas e os efeitos da sombra, os estudantes perceberam que alguns pequenos objetos projetam uma
sombra muito grande e objetos grandes podem projetar
pequenas sombras.
“Além de trabalhar as características da noite,

Inf.2A
como a roupa adequada para dormir, enfatizamos a
importância do preparo para o dormir, como tomar
banho e os demais cuidados com o corpo, a higiene
pessoal e também o momento afetivo com a família”,
acrescentou a professora.

Construindo valores com o amigo
Dando continuidade ao Projeto
“Com os amigos cresço em busca de
novos valores e uma amizade verdadeira”, as turmas dos Infantis 5 estão convivendo com um novo amigo. Cada turma
tem seu amigo, um boneco de pano, cujo
nome foi escolhido pela turma.
O novo amigo faz companhia a cada
criança, escolhida por sorteio, por dois
dias. O amigo acompanha o aluno em
todas as atividades cotidianas. Para ter
uma estadia mais alegre, o “amigo” leva
seu próprio diário com sugestões sobre
os cuidados, alimentos e brincadeiras
favoritas, bem como atitudes que poderão deixá-lo triste ou feliz. Ao retornar,
traz o relato a experiência, no diário.

Caixa de viajem, diário e amigo
João Pedro do Infantil 5B

Amigo Rafael com suas lembrancinhas doadas
pelos amigos que já visitou do Infantil 5C

Diário do amigo João Guilherme com o relato
de um amigo que visitou do Infantil 5D
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Recanto Nazaré

Um lugar especial de acolhimento e oração
Desde o dia 8 de agosto (8) de 1988, o
Recanto Nazaré foi gradativa e continuamente sendo transformado no laboratório natural do Colégio dos Santos Anjos.
Localizado em meio à Mata Atlântica,
na zona rural de Joinville, cerca de 20 km
distante da sede do CSA, o espaço é usado tanto para aulas de campo, especialmente dentro do projeto Ecopedagógico,

como para abrigar os alunos, professores
e os pais em eventos culturais, de confraternização, reflexão ou oração.
No dia 13 de julho, numa cerimônia
singela, como a natureza do lugar, foi
plantada uma nova árvore de lichia.
Durante a cerimônia o Recanto foi abençoado pelos professores, funcionários e
pelas Irmãs Josette, Oliva e Anna Maria.

O abrigo de uma casa acolhedora
para o encontro, a convivência.

Irmã Josette foi homenageada pelo trabalho de
apoio que desenvolve no Recanto Nazaré

A professora de geografia Margarete M.
P. Costa, desde 1995 intensificou a utilização
do Recanto Nazaré como laboratório natural
para estudos de geografia. São planejados e
executados projetos pedagógicos que tem,
geralmente, a participação de 100% dos
seus alunos.
As visitas para estudo envolvem também

Retiros e encontros de jovens são
relizados pelo SOR constantemente

atividades de lazer e prazerosas. “Eles adoram!” Reforça a professora.
Já para a professora de ciências, Fernanda Milczarek Sayão o Recanto é um
espaço único, inovador, um diferencial do
Santos Anjos que possibilita aos alunos
visualizarem, na prática, o que aprenderam
na teoria”.

25 anos de amor à natureza

Em 2010, professora Andrea Lovato, e sua
turma em aula de campo no Recanto Nazaré.

As crianças da Educação Infantil e 1ºsAnos do
Ensino Fundamental realizam diversas aulas de
campo no Recanto.
Os alunos têm a oportunidade de vivenciar
e interagir com a terra, a fauna, os animais

e podem usufruir do espaço em dinâmicos
momentos de aprendizagem, recreação e lazer.
O contato direto com a natureza é uma rara
oportunidade de concretizar a aprendizagem
sobre ecologia e sustentatibilidade.

Entrei para a família Santos Anjos, no
mesmo ano em que as Irmãs adquiriram um
sítio no Rio da Prata, logo após, batizado com
o belíssimo nome: Recanto Nazaré. Esse era
o objetivo, que esse espaço fosse utilizado
como um recanto, com alegria e aconchego
para assemelhar-se à casa de Nazaré, onde
Jesus morou com seus pais.
Durante esses 25 anos, muitas atividades
foram desenvolvidas nesse espaço. Todas
envoltas de muita organização, responsabilidade e com objetivos claros. Tenho muitas
e ótimas lembranças e principalmente dos
alunos, colaboradores, pais e Irmãs, que me
acompanhavam, sempre com muita alegria e
boa disposição.
Lembro-me da primeira vez que fui até lá,
o sítio havia sido recém-adquirido. Não tinha
nenhuma estrutura física como conhecemos
hoje. Estávamos num grupo pequeno, eu,
uma outra professora e um pequeno grupo de
“marinheiros”, assim denominados os alunos
integrantes do Movimento EDA (Embarcação
da Amizade), daquela época. Passamos um
sábado inteiro lá. Improvisamos um fogão
no chão batido com tijolos e uma grelha.
Cozinhamos aipim, chuchu... depois assamos
um churrasco naquele brasido! Que almoço
inesquecível! Voltamos para o Colégio com
o coração e mente fervilhando de ideias e
expectativas, pois muitas atividades diferentes
poderíamos começar a desenvolver naquele
espaço com nossos alunos e professores. E
assim aconteceu!
As Irmãs investiram na estrutura e organizaram tudo com muito Amor. Casa para
formação, banheiros, cozinhas, quiosques,
quadras de futebol e voleibol, trilhas que
nos permitem chegar até o pé da serra e um
jardim maravilhoso que enche nossos olhos
e extasia nossa alma.
Destacamos os Dias de Formação e Convivência que realizamos há muitos anos e
que nossos alunos adoram. É o momento da
turma. De conversar, de rezar, cantar, dançar,
abraçar, sorrir e chorar juntos. Participam
ativamente e sempre imploram para organizarmos duas vezes ao ano. Haja fôlego!
Reunimos também nossos alunos dos terceirões para o já tradicional churrasco! É a

despedida deles no Recanto Nazaré. A gente
sente o olhar de admiração, de saudade e
vontade de ali permanecer!
Aproveitamos o espaço também com a
Infância e Adolescência Missionária. Preparamos belíssimas celebrações e momento
de recreação para não sair da lembrança
de ninguém!
Já organizamos muitos Retiros Espirituais
para colaboradores e alunos. O Recanto é um
espaço propício para a oração, para um encontro amoroso com o Pai. Temos a natureza
belíssima em dias de sol e também nos dias de
chuva, não importa. A noite é maravilhosa!
Pouca luz e muito silêncio! Como não rezar!
Quando tínhamos os grupos de jovens,
organizávamos os acampamentos. Eram maravilhosos! Eu sempre ficava animada e feliz
com o início deles e eternamente agradecida
quando chegava o final. Quanta responsabilidade! Claro, sempre tínhamos tudo muito
organizado, bem planejado e uma equipe de
apoio que nos assessorava constantemente...
mais os imprevistos sempre acontecem!
Não posso deixar de lembrar, agradecer a
nossa querida Ir. Josette! Com toda certeza,
o Recanto Nazaré não seria o mesmo sem as
mãos dedicadas dessa mulher trabalhadeira
que muitas vezes, amanheceu no Recanto
e saia somente a noitinha, depois de tudo
limpinho e organizado para a chegada dos
alunos. Quanta dedicação, quanto amor em
organizar cada detalhe, cada canteiro de
flores, cada cantinho com pedras. Quanto
bom gosto! O Lennon, fiel funcionário, jovem
trabalhador que cuida diariamente daquele
espaço como se fosse seu. Sempre tão prestativo. Muito obrigada!
Hoje, olhando para o Recanto e para os 25
anos de trabalho, serviço e doação desenvolvidos pela equipe do SOR, a qual coordeno e
faço parte, me sinto muito realizada e feliz!
No Recanto Nazaré, tivemos a oportunidade
de desenvolver atividades enriquecedoras e
que, com certeza, muito contribuíram para
a boa formação dos nossos adolescentes,
jovens e colaboradores!
Luciara de Azevedo Barauna
Coordenadora do SOR e Profª de Ensino
Religioso
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Saúde & Qualidade de Vida

Primeiros socorros
Telefones para emergências: 193- Bombeiros e 192 – SAMU.
NAS EMERGÊNCIAS:
Tenha em mente que quanto menos “mexer” na vítima
melhor. Sempre chamar os
bombeiros ou o SAMU que
são os profissionais habilitados desta área.
IMPORTANTE: No caso de
crianças ou adolescentes
precisar socorrer alguém, a
primeira atitude é solicitar
uma ambulância, pelo telefone 193 dos bombeiros, ou
192 do SAMU.

AVALIAÇÃO PRIMÁRIA:

Após chamar o socorro especializado, é
preciso avaliar a vítima, até para descobrir
se vai dar tempo do socorro especializado
chegar. Caso contrário, é preciso agir imediatamente, seja no trabalho, no trânsito
ou em casa.

as VIAS AÉREAS. Verifique se não tem
nada na boca da vítima, que não a deixe
respirar. Caso haja, deve ser retirado com
os dedos. Para verificar se a vítima está
RESPIRANDO, basta encostar o ouvido
no nariz da vítima e observar se o tórax e
o abdômen estão se movimentando.
Caso a vítima não esteja respirando,
verificar imediatamente se o coração
(CIRCULAÇÃO) está funcionando. Basta
colocar os dedos indicador e médio sobre
a artéria carótida, que está localizada no
pescoço entre a proeminência laríngea
(pomo de adão) e a musculatura do pescoço
(esternocleidomastoideo).
Se a vítima tiver pulso, mas não respira,
basta fazer ventilação artificial (boca-a-boca), que consiste em ventilar, verificando se
o peito da vítima sobe e aguardar 5 (cinco)
segundos e ventilar novamente até que a

Desmaio

É Melhor Prevenir

Cinco itens para analisar:
CONSCIÊNCIA, VIAS AÉREAS,
RESPIRAÇÃO, CIRCULAÇÃO E
HEMORRAGIAS.
Situação 1: O nível de CONSCIÊNCIA
pode ser verificado conversando com a
pessoa. Perguntando seu nome ou outras
informações básicas como a data de hoje.
Se a pessoa conseguir falar é porque está
com as VIAS AÉREAS desobstruídas.
Também está RESPIRANDO e o coração
está funcionando (CIRCULAÇÃO).
HEMORRAGIA EXTERNA Compressão direta no ferimento com um
pano limpo sobre o local até parar o sangramento. Se um pano, não for suficiente,
não retire, coloque outro pano sobre o
primeiro. Eleve o membro afetado e faça
compressão sobre o ponto arterial.
HEMORRAGIA INTERNA – Os
sinais são: pulso fraco, pele fria, suor
abundante, palidez intensa, sede, tontura,
mesmo que a pessoa esteja inconsciente.
Neste caso, aguarde o socorro.
Situação 2: Se ao verificar a consciência
a pessoa não responder, é preciso liberar

Devemos sempre pensar na prevenção
dos acidentes e não apenas em como
resolvê-los. Algumas atitudes devem ser
tomadas nas escolas, no trabalho
ou em nossas casas.
a)Eletricidade e fogo são duas
coisas que despertam muito interesse nas crianças. Por isso não
deixe fósforos, velas ou outros
materiais desse gênero e equipamentos elétricos ao alcance
das crianças.

1) Elevar pernas,
2) Afrouxar roupas,
3)Liberar vias aereas.
vítima volte a respirar. Verificar a cada
minuto se voltou a respirar e se ainda
tem pulso.
Caso a vítima não respire e não tenha
pulso, deve-se iniciar imediatamente a
reanimação cardiopulmonar, que deve ser
realizada alternando 30 compressões com
duas ventilações, com um ritmo de 100
compressões por minuto. Sempre verificando a cada 2 (dois) minutos se voltou
a bater o coração. A reanimação deve
continuar até a vítima voltar a ter pulso e
respirar ou até a chegada dos bombeiros.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Estancar hemorragia

BRINQUEDOS - Quando
comprar um brinquedo para seu filho ou
filha, verificar se é
adequado para a idade da criança, para
O instrutor Valdenir Feder que mievitar que engulam partes pequenas ou, ao nistrou curso de primeiros socorros aos
até se intoxiquem com o brinquedo.
professores do Santos Anjos, ressalta que
“precisamos nos aculturar da prevenção. E
MÓVEIS – A disposição dos móveis uma das melhores maneiras é adquirindo
na sua residência, deve ser feita de modo a conhecimento”.
Feder acrescenta ainda que há outro
evitar que a criança bata a cabeça em uma
procedimento muito importante, quando
quina de mesa.
há engasgamento completo, ou a obstrucompleta das vias aéreas por objeto
PRODUTOS QUÍMICOS – Evite ção
estranho, mas a aplicação da Manobra de
deixar produtos químicos ao alcance de
Heimlich, usada nestes casos, precisa ser
crianças. Elas podem confundir um frasco
aprendida em um treinamento específico".
soda cáustica
com um pote de balas.
5465_cb_emanuelle_anuncio.pdf
1 22/05/2013 11:24:19
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É CAMPEÃO! É CAMPEÃO!
Douglas, 2ºA
Você fala coisas engraçadas.
Bernardo, 2ºA
Teacher Daiane
Obrigada pelas incríveis aulas de
sociologia e filosofia. Te adoro!
Bianca, 2ºA EM
3ãoB – Terceirão
Galera, reta final com vocês. Foram histórias, momentos. Valeu
por tudo.
Luis, 3ãoB
Maria Eduarda, 2ºA
Você é minha melhor amiga, sempre
é engraçada e sempre esteve ao
meu lado.
Victória, 2ºA
Pai, mãe, irmã
Eu amo todos vocês!
Sofia L. T., 2ºB
Toda a Turma, 8°C
Muito obrigado por me elegerem
representante. Darei meu máximo
para ajudá-los!!!!!
Bruno Ornelas, 8°C
Carlos e Sofia, 1ºC EM
Amo vocês incondicionalmente!
Rosam V., 1ºC EM
Francesca, 4ºD
Te adoro.
Manuela M., 4ºD

Todos
Foram bons os anos que passei aqui
no CSA. Quero agradecer todos que
estavam comigo. TAMOJUNTO.
Brayann Soares, 3ãoB

Nahuana, Carol, Lyandra, Helena e
Carol R., 7°A
Adorei conhecer vocês! Vocês são
uns amores... Beijocas Rad!
Radassa, 7°A

Manoela P., 2ºA
Você é muito querida, carinhosa e
brincalhona.
Isadora M. A, 2ºA

Luiz Felipe Rodrigues, 4°A
Luiz, melhoras para sua perna.
João Pedro Campos, 4°B

Jenaina, 2ºAEM
Obrigado por ser linda e maravilhosa. Obrigado pela sua amizade
sua linda.
Rafaela, 2ºAEM
Pietra
Gosto muito de você e sempre vou
gostargostar de você. Eu faria tudo
por você.
Sofia, 2ºE
Daniela Schulz., 2ºAEM
Tenho fé que você vai superar todos
esses seus problemas não baixe
sua auto-estima. Sei que é difícil
para você se olhar no espelho, mas
nada como uma boa plástica e lipo.
PRE-PARA! Te amo amiga, apesar
de tudo rsrsrs
Ana Paula Dias, 2ºAEM
Isabella, 4ºD
Sou sua melhor amiga. Beijos!
Ana C., 4ºD

Beatriz, 1ºA EM
Fazer Ed. Física que é bom nada,
hahaha!! Valeu tela amizade mart.
Stefanny S., 1ºA EM

Carolina R Belmonte, 2ºAEM
Obrigado por tudo que você me
proporcionou e espero passar
muitos mais anos do seu lado! Te
amo muito,. Feliz UM ano.
Matheus Maia, 2ºAEM

Jorge e Pedro, 1ºA
Vocês são os meus melhores amigos, gosto muito de vocês. Quero
sempre estar com você.
André K., 1ºA

Iago N., 2ºC EM
Somos amigos desde a 8ª série, e
nessa fase final de nossa vida escolar, desejo tê-lo por perto sempre.
Ramon Paludo, 2ºC EM

Stefanni, Beatriz, Ana Carolini e
Maria Laura, 1ºAEM
Lanchinho bom, Hein. Vai ter de
volta né? Amo vocês. Beijos
Eloiza, 1ºAEM

Júlia S., 2ºAEM
Sua beleza e cabelos loiros me
encantam...continue assim!
Igor, 3ãoAEM

Gabriel Gomes, 1ºAEM
Você era mais bonito cabeludo. Te
adoro amiguto!
Laura B., 1ºCEM
Victor B., 3 AEM
A cada dia, a beleza da tua alma
me contagia mais! Te considero
demais XD
Carmem Francini, 2ºAEM
ão

Carmem F., 2ºAEM
Apesar de você ser chata saiba que
te amo, beijocas.
Thayná Lopes, 2ºAEM
Igor, 3ãoAEM
Você é muito lindo e legal. Já te
adoro! Beijos.
Julia S., 2ºAEM
Marcos,2ºE
Você é um amigo legal.
Gabriela, 2º
Profª Dayane, Filosofia
Obrigada por nos ajudar a sair do
senso comum e abrir nossos olhos
para o mundo.
Turma do 2ºA EM
André, Brayann, 3ãoB
É um azar ter vocês como amigos.
Mas uma sorte poder ter vocês todos os dias. Irmãos, parceiros, nossa caminhada só está no começo.
Luis, 3ãoB
Todos
Obrigado por todos esses anos muito bem vividos no CSA! Até a facul!!!
André Schneider, 3ãoB

Vitali, 3ºD
Você é a melhor amiga do mundo.
Maria Alice, 2ºE
Marcos, 2ºE
Meu melhor amigo sempre me
ajuda. Quando eu lancho sozinho
ele lancha comigo.
Vitor, 2ºE
Bianca, 4ºD
Gosto muito de você!! Beijos.
Sarah, 4ºD
Jesus
Você está no nosso coração. Jesus é
nosso irmão para sempre.
Raian, 2ºE
Beatriz D., 2ºA
Você é a melhor amiga de todas.
Não existe uma amiga melhor
que você.
Isadora C., 2ºA
Natália, Fernanda, Henrique e
Marcos, 2ºA e BEM
Nossa viagem foi muito top, porque
estávamos juntos em todos os
momentos. Adoro vocês OTAKUS
POWER.
Nátalie, 2ºAEM
Jenifer, 5ºC
Foi muito bom te conhecer, te adoro
muito. Você é linda. Um beijo muito
grande.
Natalia, 5ºA
Christofer
Quero muito que você durma mais
aqui em casa. Te amo muito.
Hector, 2ºD

Paulo, Papai
Eu te amo muito.
Laura M., 2ºD
Toda Turma
Eu não sei o que seria de mim sem
vocês. Amo vocês!
Francesca, 4ºD
Vocês estão sempre me apoiando
e ajudando. Adoro vocês. Beijos!
Kauany, 4ºD

CAMPEÃO GERAL - 2013
EF: 7ºA
EM: 3ãoA

134,0 Pontos
110,2 Pontos

TURMA DESTAQUE - 2013
ENSINO FUND.: 8ºAnoA
ENSINO MÉDIO: 1ºAnoA

Amanda S., 4ºC
Você é minha melhor amiga. Te
adoro. Beijos!
Laura M., 4ºC
Carlos Augusto, 7°B
Você é meu melhor amigo, adoro ter
você de amigo!
Rodrigo Loder, 7°B
Gabriel Silva
Obrigado por ser meu melhor amigo
e meu primo. Sempre me ajudou e
te ajudarei nesses anos todos.
Luiz Gustavo, 5ºB
Adenise C. Reis, 4ºD
Amo muito você de mim. Adoro
você!!
Maria E. D., 4ºD
Prof. Berenice
Te adoro! Você é uma ótima professora, animada, divertida e muito
legal. Beijinho!
Laura Q., 3ºA
Você é linda. Me ajuda quando preciso, você é uma 2ª mãe para mim.
Mariana Bento, 3ºC
O ano já está acabando, queria
muito ficar com você mais um ano.
Você está sendo muito adorável.
Natalia, 3ºA
Alunos, 3ºD
Como é bom vir para o colégio
todos os dias e saber que vocês
estarão aqui. Amo ficar com vocês.
1000 beijos.
Profª Elisangela, 3ºD
Obrigado por vocês me ajudarem
em cada ano. Vou sempre ajudar
vocês. Obrigado por lanchar comigo.
Guilherme, 3ºD

Jogos Escolares

Vôlei é vice-campeã

Amigas 2º A e BEM
Espero estar cativando todos os
dias pessoas que, no futuro, serão
ainda mais especiais. Digo, espero
que maturem o pensar do hoje.
Annie Osório, 2ºAEM

A equipe de vôlei feminina é a
vice-campeã dos Jogos Escolares
de Joinville. Disputando com nove
equipes, nosso time perdeu somente
na partida final. Equipe: Vitória
Caetano,9ºD ; Julia Marques,9ºD;
Cassia Milnitz,9ºD; Eduarda
Malavolta, 8ºC; Julia CarolinaS.
Henrique,9ºA; Bruna Vitória
Dillius,8ºB; Ana Carolina Soares,8ºB;
Monique Branquinho,9ºD;
Julia Lopes Bittencourt,8ºB.

Gabriela Goëtsch, 2ºC EM
Minha gata linda, sempre conte
comigo! Bjo
Luiza Grilli., 2ºA EM
Kaiu, 3ºA
Você é muito legal. Você gosta das
mesmas brincadeiras que eu e você
me ajuda.
Pedro, 3ºD
Matheus Schmidt
Você é um irmão muito legal e eu
te amo muito. Obrigada! Você é o
melhor irmão do mundo.
Manuela D., 2ºD

PARABÉNS MENINAS!

Alleandro, 3ºB
Oi!! Quer vir na minha casa sábado?
Nicolas, 3ºB
Garotas do 1ºC EM
Amo vocês, Milena, Laura e Luara.
Obrigada por tudo. Beijos.
Júlia L., 1ºC EM

A Grécia vive na sociedade atual
A professora de história, Marília de Barba,
surpreendeu-se com a percepção dos
alunos expressa na avaliação do segundo
trimestre. Com o tema a Grécia vive, a
produção de texto tinha o objetivo de levar
os estudantes a fazer a ligação entre a
Grécia, considerada o berço da democracia
e da civilização ocidental e o modelo de
sociedade atual.
"A Grécia vive até hoje. Eram espetaculares em suas esculturas, monumentos, artes
e sua arquitetura imortal e com leveza.. Sua
medicina também reflete na medicina atual",
Pedro do Amaral,6ºB.
"Os gregos nos deixaram muitas coisas,

o teatro, as crenças e muitas histórias. Nos
deixaram a filosofia...! Nos esportes, os
jogos olímpicos,..", Camilly Dell Claro de
Oliviera, 6ºA.
"A mitologia, maneira de explicar o inexplicável, as ondas e as temperaturas. Além
de tudo, junto com os fenícios, inventaram
o alfabeto utilizado por nós", Luiz Gustavo
Westrupp, 6ºA.
Criaram olimpíadas, teatro, democracia.
Também melhoraram a arte de escrever, são
conhecidos pela mitologia, pelas guerras,
matemática, etc. Os artistias gostavam de
fazer as estátuas humanas perfeitamente...",
João Vithor P.F.P. Gigena, 6ºB.
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Jornada Mundial da Juventude

Experiência única para 20 jovens do CSA
A Jornada Mundial da Juventude é a
semana de eventos da Igreja Católica, que
reúne milhares de jovens do mundo todo
para celebrar e aprender sobre a fé católica
e para construir pontes de amizade e esperança entre continentes, povos e culturas.
As JMJs são celebradas anualmente,
em intervalos de 2 ou 3 anos, uma cidade
é escolhida para celebrar a grande Jornada.
Nos anos intermediários, as JMJs são vividas localmente, no Domingo de Ramos,
por algumas dioceses ao redor do mundo.
Esse ano a JMJ foi realizado no Rio de
Janeiro, com a presença do recém eleito
Papa Francisco, que disse aos jovens que a
Igreja não quer jovens alienados, que jovens
devem fazer barulho, fazer-se ouvir, reagir,
agitar, ir para as ruas e fazer acontecer, não
se acomodar e não ficar passivo. Ao mesmo
tempo, devem ter consciência de que vivemos em uma “sociedade líquida”, em que
tudo é subjetivo e relativo.
O Papa Francisco conseguiu dizer de
modo simples e compreensível o que filósofos e teólogos costumam dizer de modo
complexo e conseguiu encantar e se fazer
entender pelos jovens.

A melhor experiência

A Jornada Mundial da Juventude começou
mais cedo para mim. Em Joinville veio um
grupo de 70 poloneses que ficaram hospedados
em casas de família. Duas dessas polonesas
ficaram na minha casa, pude ter uma convivência muito boa com elas e conhecer sobre
a sua espiritualidade, sua cultura. Ficávamos
conversando até altas horas da madrugada, elas
me contavam como era a jornada em todos os
países a que foram, pois essa já era a 6ª jornada delas e cada vez eu ficava mais ansiosa
para a minha primeira. Pude ver o quão forte
eles são na fé”.
A Jornada foi a melhor experiência que
eu já passei na minha vida. Como eu queria
que aquela semana voltasse. Pensar naquela
multidão de três milhões e meio de jovens
sentadas na areia da praia de Copacabana,

Eu fui:

1. André Luiz Estácio Firmo -1º B
2. Cristiano Gonçalves Alano – 1ºC
3. Daniel Maciel da Rosa - 2ºB
4. Diogo Lemos Correa - 2ºB
5. Fernando Nunes - 1ºB
6. Gabriel Valentim – 3ºB
7. Guilherme D. Costa Novakovski - 9ºD
8. Guilherme Moreira Luiz - 1ºC
9. Heloisa Estevan do N.Rodrigues - 3ºA
10. Heloísa Vieira – 1ºC
11. Larissa Cristine Cipriano – 1ºC
12. Larissa Kostetzer Alves - 3ºB
13. Leonardo Dalla Costa Novakovski - 9ºD
14. Lucas Freitas Koning - 2º C
15. Maria Isabel Tronn – Aux.Prof. –Ed.Inf.
16. Maria Vitória Michelutti Moreira - 9ºD
17. Mateus Marcon - 1º C
18. Monica do Nascimento – Recepcionista
19. Nicolle Eugenia Firminio Ionnou – 1ºC
20. Pedro Paulo Orsi Becker – 1ºB

num silêncio que impressiona qualquer um,
prestando atenção em um único homem que
estava ali representando Jesus. Barulho, somente o das ondas do mar. Foi inesquecível!
Todas as dificuldades que passei valeu a pena
quando consegui chegar perto do papa, ficar
colada na grade e ver a paz e a bondade que
ele transmitia no olhar.
Nosso grupo, da Paróquia Universitária
São Francisco de Assis ficou alojado durante
uma semana em uma escola que ficava a 60
km de Copacabana, no bairro da Paciência.
Eram horas de trem e de metrô, todos os dias.
Chegávamos tarde e acordávamos muito cedo.
Tivemos que enfrentar horas e horas de fila do
banheiro, passamos muito frio na noite da vigília, um dos momentos mais marcantes. Tudo
isso valeu a pena”, registra ainda emocionada
Maria Vitória Michelutti, 9ºD.
Maria Isabel Tromm, auxiliar da EI, foi à
Jornada Mundial da Juventude com um grupo
de 49 pessoas, da Paróquia São José Operário.
No Rio de Janeiro, o grupo foi acolhido em
casas de família e participou dos eventos com
a presença do Papa Francisco. “O clima entre
as pessoas da cidade era de alegria e acolhi-

Arte que inspira
leitura e arte

A professora Berenice Fernandez antecipou, com o 3ºA, o projeto de incentivo à leitura que seria realizado no segundo semestre,
com o objetivo de concorrer ao Prêmio RBS
de Incentivo à leitura.
Nos meses de junho e julho, enquanto
desenvolviam o projeto Arte que inspira a
leitura, alunos e professora leram, contaram
e escreveram histórias. Os pais dos alunos
também participaram do projeto.
O conjunto de atividades teve início com
a seleção dos livros, todos da biblioteca do
Colégio, pela professora. “Procurei selecionar um livro que tivesse alguma coisa a
ver com a criança que iria ler”, registrou a
professora. Os alunos receberam o livro em
sala de aula e, no dia seguinte, a professora
fez uma contação de história, arte pela qual
a professora confessa ser apaixonada.
Após estudar o texto, os alunos, como
tarefa, deveriam ler ou contar a história de
seu livro para os pais, num momento de participação, união e carinho familiar. Os pais
enviaram seus depoimentos sobre a tarefa.
Para socializar a história com os colegas,
os estudantes deveriam trazer um objeto que
representasse a história que iria contar. E por
último, os alunos criaram uma nova história.
A professora providenciou uma lata surpresa, decorada com figuras bem coloridas e

contendo figuras e roteiro para uma produção textual. Em grupos de três participantes,
os alunos usaram a lata surpresa e suas
informações para produzir o texto. E, ao
final, tiveram a oportunidade de socializar
a própria história com os colegas.

Jovens do mundo inteiro se
reuniram na Praia de Copacabana.

mento, sentíamo-nos em casa. É emocionante,
surpreendente, inesquecível e inexplicável. A
sensação de estar em clima de paz com jovens
vindos dos quatro cantos do mundo, estabelecendo novos contatos e trocando experiência
em um clima de amizade e evangelização, sem
dúvidas é dádiva de Deus. Fica a motivação
e o desejo de preparar-se desde já para ir à
Cracóvia em 2016".
“A experiência foi única, mesmo com todas
as dificuldades para se locomover de trem, de
ônibus, dificuldades para comer, tomar banho,
dormir, chegar perto do palco, etc... Com tudo
isso, a alegria que emanava dos rostinhos
de cada jovem era mais forte, era radiante,
inesquecível. Essa vivência me aproximou de
Deus e Deus me renovou”, registra Mônica
do Nascimento.
"Havia vários grupos de pessoas, com bandeiras de diversos países. Na hora em que o
Papa passava, todo mundo gritava, acenava...
E na noite da vigília, não sei como, com algumas palavras, o Papa fez 3 milhões e meio de
pessoas ficarem em silêncio!", Guilherme D.
C. Novakoski, 9ºD,

Larissa Cristine Cipriano, 1ºC, conviveu
com jovens do país sede da próxima jornada
mundial. "Uma semana antes da Jornada Mundial vieram, para paróquia em que participo,
peregrinos poloneses.
Na JMJ, nosso alojamento era na Comunidade de São João de Meriti, bem distante
de Copacabana. E onde passamos os dias até
sábado, quando saímos bem cedinho para ir até
a praia de Copacabana, e ficamos o dia inteiro
aguardando a tão esperada vinda do Papa. A
passagem dele por nós foi uma sensação única,
senti como se fosse o próprio Cristo passando
por mim. Espero vê-lo novamente em Krakóvia, na Polônia, pois estou desde agora me
preparando para poder ir”.
"Foi um aprendizado que vou levar pela
vida inteira. A energia que se tem entre todos
aqueles jovens do mundo todo, alegria, bom
humor, tudo é maravilhoso. No início, eu fui
por obrigação, estava no Rio, queria ir para as
praias, passear, mas depois que fui, foi ótimo.
Ouvi palestras, missas, canções, tudo muito
bonito, e a pregação do Papa foi espetacular",
garante Leonardo D.C. Novakoski, 9ºD

Jornal do
Santos Anjos
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Talento especial
Luísa Bobato Alison, 12 anos, 7ºC e Laura Ferreira, 11 anos, 6ºC estudam na mesma
turma no Escola Bolshoi. Ambas iniciaram
o curso técnico de dança, que tem 8 anos de
duração, no ano de 2011, com bolsa integral
de estudos.
Luísa e a mãe Joana e o Irmão Pedro B.
Alison, 4ºC moram em Joinville de segunda a
6ªfeira. No final de semana, moram na capital
paranaense juntamente com o pai Carlos que
é engenheiro de uma fábrica de automóveis.
O talento para a dança manifestou-se
desde cedo, a menina começou a dançar na
escolinha, quando frequentou a educação
infantil. Com 6 anos, iniciou numa academia
em Curitiba. Foi a avó materna que após
assistir a uma reportagem sobre o Bolshoi
sugeriu aos pais que trouxessem a neta para
fazer o teste.
Disciplinada e talentosa, a estudante vê
seu sonho de integrar o elenco do Bolshoi
da Rússia cada vez mais próximo. Vontade
e dedicação não lhe faltam, a estudante, foi
Aluna Nota 10 na Escola Bolshoi no primeiro
semestre deste ano de 2013.

Campeã na Argentina
Antes de ingressar numa das maiores escolas de dança do mundo, a bailarina participou
de festivais internacionais. Na Argentina,
conquistou o 1º lugar dançando o solo do
ballet Cherry, num festival quando tinha
apenas 10 anos. No ano seguinte, ficou em
segundo na mesma categoria com no Festival
de Dança do Mercosul- em Missiones.
No Bolshoi, já integrou o elenco de di-

Mariana M. F., 4ºA
Obrigado por este ano, você me entende e me
apoia. Acima de tudo, obrigada por ser minha
BFF para sempre!!
Sophia, 4ºA
Gabriela, Bruna, Isabella G. Sara, 5ºA
Minhas BFFS amo vocês
Maria Eduarda, 5ºA
Guilerme e Vitali, 3ºD
Vitali, você é minha melhor amiga, você sempre
me apoia. Gui, você é sempre legal comigo,
você é especial.
Pietra, 3ºD
Ana Clara, 4ºA
Melhoras amiga, que Deus te proteja!
Marcella Freire, 4ºA
João, 8°C
João, não fique triste de ter perdido a eleição,
talvez não era pra você ganhar, pois outro
trimestre você pode ou deve ganhar.
Vitor E.S., 8°C
Mamãe e Papai
Vocês são muito legais. Beijos!
Fernanda, 2ºB
Isabella L., 4ºA
Que tal nós combinamos jogar wii na minha
casa algum dia?
Luisa P. E., 4ºA
Turma 4ºC e Profª Kelly
Vocês são muito legais! Vamos arrasar nas
notas do 3º trimestre!
João Paulo, 4ºC
Eduarda V., 8°C
Obrigada por ser minha amiga! Adoro você!
Guilherme Cé, 8°C
Laura M., 4ºC
Você é muito legal e é minha melhor amiga.
Você é muito divertida. Te adoro!
Amanda S., 4ºC
Ryan, 5ºB
Você é meu melhor amigo e o mais legal.
Nicollas G., 5ºB

10

2013

“Acordo às 6 da manhã, me arrumo, a
Topic me pega e às 8h começa as aulas no
Bolshoi. Preciso tomar café, porque senão
chego indisposta na escola. Temos avaliação física e orientação de nutricionista para
quem está fora do peso ideal. Eles verificam
se a gente está comendo bem, porque temos
que estar em forma ter força e ser leve ao
mesmo tempo”, esclarece.
“A aula acaba meio-dia. À tarde venho
pro Colégio. Quando tem ensaio, ele começa
às 18h15min, e atualmente estou no elenco
do Quebra-nozes e da Dança Francesa.
Após o ensaio, de cerca de duas horas, faz
as tarefas da escola, e treina em casa, faz

alongamento, por cerca de outra hora”
“No final do dia, estou cansada, mas cada
dia eu penso que tem mais um dia e outro
dia, e são só mais seis anos, mas passa rápido
e me dedico".
Mesmo ensaiando muito, em casa Luisa
faz mais uma hora de exercícios e alongamentos diariamente. Nos finais de semana
descansa um pouco, mas nunca deixa de
exercitar-se.
“Eu acho que oito não é uma boa nota.
Acho a nota precisa ser oito na prova e na
média pelo menos nove”, fala com a tranquilidade de quem consegue cumprir com a
missão que ela mesma se dá.

Luisa é Aluna Nota 10 na Escola Bolshoi

versos espetáculos como “Dom Quixote”,
"Raymonda”, dentre outros. Pelo Bolshoi já
se apresentou em Florianópolis, Curitiba e
em diversos espetáculos em Joinville.
Integrar o elenco de espetáculos é o desejo
constante de todos os estudantes do Bolshoi,
mas a seleção implica em mais horas de
dedicação para ensaio, pelo menos uma
vez por semana, no período noturno e, nas
semanas que antecedem as apresentações,
praticamente todos os dias.

Raissa, 5ºC
Você é uma ótima amiga. Você é legal engraçaBruna, 4ºC
da e muito verdadeira. Te adoro!! Bjos!
Você é minha melhor amiga, te adoro, você é Vitória B., 5ºC
super especial e linda.
Vitória, 4ºC
Profª Karina
Você é muito legal e linda. Te adoro!
Vitor, 3ºA
Natalia P., 5ºB
Ele é um ótimo amigo e parceiro. Ele é meu
melhor amigo.
Jessica e Denise
Mateus, 3ºA
Minha Família, amo vocês. Muito obrigada
pelos beijos e abraços. Beijos!
João H. S., 8°C
Jenifer N., 5ºC
Valeu por ter aparecido na minha vida. Você
é meu melhor amigo!! Continuemos assim!!! 6°ano B
Arthur Huttl, 8°C
Amo vocês meus loquinhos, muitas saudades.
Beijão.
Giovana, 2ºB
Rebeka, 6°C
Adoro você. Você sempre vai ser minha amiga.
Beijos Chatita.
Lian e Iohan, 5ºC
Lethicia, 2ºB
Vocês são dois ótimos amigos. Sempre me
ajudaram e agora estou tentando retribuir.
Mamãe
Vinícius, 5ºC
Queria te dizer que amo muito você. Você me
ensina e ajuda.
Gabriela, 6°B
Gabriela, 3ºA
Oi, Gabi! Nos conhecemos faz 10 anos e você
mora no meu coração! EU TE AMO.
Tiago, 3ºA
Brienda, 6°A
Você é muito bom em futebol e o melhor
jogador de futebol da sala.
Helena, 7°A
Gabriel F. T., 3ºA
Nossa amizade acabou de começar, gosto
muito de você, quero que nossa amizade seja
Mª Fernanda, Carol, Luiza M. e Luiza L., 5ºC e B eterna, sua linda!
Gosto muito de vocês. Vocês são muito Márcio, 6°A
especiais meigas e queridas. Sou muito grata
por ter vocês!
Lucas Henrique, 8°C
Manuela, 5ºC
Véi obrigado por tudo o que você fez por
mim, pode contar comigo pra tudo irmão! Te
Bruno Ornelas, 8°C
amo. Abraços.
Parabéns amigo, por conseguir assmir o cargo Matheus Reiner, 8°C
de representante.
Luan, 8°C
Meus professores
Obrigada por me ajudarem tanto. Gosto muito
Mariana, 2ºB
de vocês.
Desculpe por falar o que é para você fazer!
Mikaela F. K. B., 5ºB
Vitória, 2ºB
Queria agradecer aos professores por ensinarem e por serem pessoas tão espertas,
Camilly D.C.O., 6°A
bonitas e legais.
Você é muito especial para mim, minha otome Luísa C., 5ºB
preferida, Ti amu d+ ♥ Bjus
Helena B Lenna,6°B
6°ano B
Estudem, esforcem-se. Eu acredito no potencial
Matheus, 6°A
de vocês. Amo muito vocês.
Quero que nossa amizade continue.
Prof. Sandra
Gusthavo Ferrari, 6°A

Laura é do elenco de Dom Quixote

A família de Laura Ferreira também
mudou de vida com a vinda da menina para
o Bolshoi. A saudade do pai, o empresário
Rubens é um dos desafios que precisa enfrentar diariamente, já que a mãe, Patrícia
Ferreira mudou-se para Joinville para acompanhar a filha.
O ballet entrou em sua vida aos quatro
anos de idade e a professora da academia é
quem orientou a família a encaminhar Laura
para o teste do Bolshoi, quando ela ainda
tinha 9 anos.
Laura já subiu ao palco várias vezes pelo
elenco do Bolshoi, entre elas, dançou Dom
Quixote, em Brasília, em abril deste ano.
“Meu pai pretende mudar para Joinville
para ficar mais tempo com a gente, mas
por enquanto está meio difícil. Mas quando
estou com muita saudade, lembro dos meus
colegas que estão no Bolshoi e veem os pais
só duas vezes ao ano”, registra.

Morar em Paris
E continua, “então penso no meu objetivo
que é morar em Paris e se eu puder dançar
lá, será melhor ainda. Só faltam seis anos,
quero me formar no Bolshoi e seguir carreira
de bailarina em outro lugar”.

Para superar dificuldades com o método
Vaganova usado pelo Bolshoi e ganhar
força, Laura faz aulas de pilates e ginástica
rítmica duas vezes por semana. E, quando
está escalada em elenco de espetáculos,
precisa ensaiar.
Assim, com uma rotina diária que se
inicia às 6h30min e se encerra por volta
das 22h30 minutos, o cansaço é seu companheiro, especialmente no período de
reavaliações. Mas como não admite nota
menor do que 8 em provas e 9 na média,
os limites a que ela mesma se impõe, são
seguidos à risca.
“No final de semana, geralmente em
Florianópolis, tenho um pouquinho de
tempo para relaxar. Mas sempre tem que
fazer ginástica que a professora passa. Então
danço cerca de 40 minutos por dia. E as vezes
mais, quando a família se reúne e pede para
eu dançar.
“Chego bem cansada, todo dia, porque é
muito puxado estudar no Bolshoi. Às vezes
não consigo nem entender o que está escrito
na tarefa. Gosto de ler um livro antes de
dormir.
Em Floripa era bem mais fácil porque
aqui tem que ter toda uma técnica diferente
é mais puxado, mas pretendo continuar e
depois de me formar, seguir carreira”.
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Lazer & Cia

CHARADAS MATEMÁTICAS
1) Num barco estão dois pais, dois
filhos, um avô e um neto. Como se
explica que o barco não afundou uma
vez que ele suporta no máximo quatro
tripulantes?

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

2) Qual é a metade de dois mais
dois?
3) O que aumenta 50% do valor
quando está de cabeça para baixo?
4) O que é que tem apenas seis
letras, mas leva 41 assentos?

Nota da editora: As charadas matemáticas
deste mês são contribuição da professora Sandra
Kanzler. Você pode contribuir para este espaço
do JSA. Encaminhe suas sugestões para os
coordenadores.

VALE A
PENA LER

5)
Coloque os números
1,2,3,4,5,6,7,8 e 9 dispostos nas 9 casas de
um tabuleiro de jogo da velha de maneira
que a soma dos 3 algarismos de qualquer
reta e de qualquer diagonal resulte 15.
		
		
		

Livro: A Centopéia que pensava
Autor: Herbert de Souza Betinho
Ilustrações: Bia Salgueiro
A Centopéia estava muito feliz com ela mesma. Gostava de suas perninhas. Afinal, aquelas
pernas todas nunca faltariam e não sabia de
ninguém no mundo com tanta perna junta. Além
disso, tinha descoberto que não era só pernas.
Agora era muita cabeça.
Podia pensar, sabia que podia. Só que não tinha
prática e resolveu treinar. “Vou pensar”, disse ela,
e começou. “Que coisa curiosa: a gente pode ter
idéias, inventar histórias. Assim, saiu em busca
de respostas para os mistérios da vida.
Indicação: Profª Daiane Nichelle Shiniki

Respostas na próxima edição
Livro: Adeus professor, adeus professora?
Autor: José Carlos Libâneo

Amanda U., 6°B
Você é super legal e você é muito esperta, NUNCA duvide da sua capacidade. Eu te amo! Beijos.
Amanda P., 6°B

Karol, Larissa, Victória, Gabrielle, Bruna,
Guilherme e Rodrigo, 7°B e A
Adoro muito vocês, vocês são meus melhores
amigos.
Camila Soares, 7°B

Mariana, 3ºD
Você é a minha melhor amiga, gostaria que a
gente combinasse de você ir na minha casa.
Maria L., 3ºD

Professora Karina
A senhora é muito legal e divertida! Tomara
que você seja nossa professora ano que vem.
Sílvia, 6°C

BFS (Best Friends for School),6°C e D
Quem não gosta da hora do recreio? Eu gosto!
Mas, se alguém não gosta aproveite esse
tempo para conversar, ok.
Anonimouse, 6°C

Meus Pais
Eu amo muito vocês. Obrigada por vocês
existirem. Vocês tem sorte de ter uma filha
que nem eu. KKK
Amanda, 7°A

Professoras do 7°ano A
Adoro as alulas, vocês explicam muito bem.
Gustavo, 7°A

Luiza e Samia, 4°B
Samia, queria dizer o quanto gosto de você,
que é uma amiga demais de engraçada e
também já ia esquecendo da Luiza que também
é muito minha amiga, vocês são as que mais
me apoiam, gosto muito de vocês.
Beijos da Beatriz, 4°B

Familia
Você é muito legal para mim e muito importante.
Marina, 3ºD
Gosto muito de vocês, nunca vou esquecer
vocês.
Georgia, 3ºD

Christopher, 3ºEM
Quero que você aproveite seu último ano aqui
no colégio e que você tire muitas notas altas!
Enthony, 5ºC

Meus amigos, 6°C
Amigos! Eu adoro todos vocês, lembram “É
friboi” KK Beijos!
Ana Clara, 6°C

Maju, Laura e Gabi, 7°A
Amigas, amo muito vocês, amizade como a
nossa dura uma vida inteira!
Anna K. 7°A

Marco, 7°A
Valeu todos esses anos ser meu amigo.
Mateus, 7°A

Carlos Meyer e Matheus B. Vieira, 7°B
Nossa amizade tomara que seja eterna! Best
friends forever! Gosto muito de vocês!!!
Gabriel Hellmann, 7°B

6°ano C
Taí galera, to com muita saudade da tarde.
Consegui me enturmar muito bem, mas não
se compara nada quando olho pra vocês.
Com carinho,
André O.F. , 6°B

Julia e Jenifer, 7°D
Vocês serão minhas melhores amigas forever,
adoro vocês duas... BFF forever.
Fernanda Andrade, 7°D

Leoonardo, 3ºD
Você é muito legal sempre comigo. Me ajuda
quando preciso, brinca comigo, etc. Você é um
dos meus melhores amigos.
Vinícius, 3ºD
Minha família
Obrigado por serem bons país e irmãs.
Adoro vocês!
Cauê P., 4ºA
Amanda P., 6°B
Obrigado por sempre me ajudar e por ser
quem é.
Amanda U., 6°B
Mãe
Mamãe te amo muito mesmo, mais do que tudo,
beijo da sua filha amada.
Giovanna,6°C

Marina, 3ºB
Obrigada por ser minha amiga até agora!
Sofia C., 3ºB
7° ano B
Amo muito todos você!! Vocês são os melhores.♥♥
Larissa C. de Oliveira, 7°B
Família Lágrimas, 7°C
Amo muito vocês, são minha segunda casa,
meu abrigo, minha vida. PG ♥ Haha
Maria Eduarda D., 7°C
Vilma
Mãe, eu te amo, amo muito, você é meu maior
orgulho e inspiração desse mundo. Mãe nunca
esqueçcas que não importa quando, estarei
sempre ao seu lado.
Heloiza Cruz de Oliveira, 7°C
Enzo Martins, 7°B
Como vai, gringo? Vou sentir saudades.
Nicolas Vieira, 7°B

Helena A, 4ºA
Te adoro! Muito obrigada por tudo!
Gabriela R., 4ºA
Natália C., 2ºAEM
Um dia ainda vou te levar dos castelos vitorianos na Inglaterra! Yo! (: Conte sempre comigo,
sua emo doida.
Luiza G., 2ºAEM
Luiza, 2ºE
Você é uma grande amiga. Você me ajuda
quando eu preciso. Um beijo da sua amiga.
Alissa, 2ºE
Bruna, Gabi e Duda
Vocês 3 são minhas melhores amigas. Adoro
demais vocês. Beijos...
Sara L. B., 5ºA
Francesca M., 4º
Te amo muito querida irmazinha. Um beijo.
Catarina M., 2ºD
Guilherme K., 4ºC
Meu amigo, ve se não se vicia no Face. Tchau!
Filipe F., 4ºC
Vinicius T., 3ºB
Você é um bom amigo para mim! Você parace
um irmão!
Vitor, 3ºB
Karin L., 5ºA
Você é minha melhor amiga, me desculpe pelas
nossas brigas. Tomara que nunca nos separe.
Isabella C. I., 5ºA
Minha Família
Eu amo vocês, obrigado por tudo.
Luisa Bobato, 7°C
Eduardo, 3ºB
Espero que você seja um amigo muito bom.
João V., 3ºB
Fran, Fe, Bella, Letícia, 7°D, 8°C, 4°
Um grande abraço para minhas BFFs, e que
nossa amizade seja eterna.
Julia, 7°D
Luis Gustavo e Jonathan, 7°D
Obrigado por serem meus amigos, gostei muito
de conhecer, vocês me apoiaram desde sempre.
Igor, 7°D
8°ano A
Amo todos vocês! Podem sempre contar
comigo!
Lyandra, 8°A
Rafael Pereira, 4°B
Você sempre foi meu amigo e sempre será.
Abraço do seu amigo Gustavo Becker, 4°B
Manuela C., 5ºC
Obrigada por você ser essa amiga divertida,
animada, amorosa, etc. Amo você. Muitos
beijos!!
Luiza L., 5ºC

O autor destaca as exigências educacionais
diante da realidade contemporânea e a necessidade de novas atitudes docentes, Além disso,
são abordados temas como a importância do
uso das novas tecnologias da comunicação
e informação. A reflexão sobre os referidos
temas são subsídios importantes para que o
professor possa pensar e transformar a sua
prática docente.
Indicação: Profª. Drª. Jane Mery Richter
Voigt - Coordenadora Pedagógica
Livro: A Incrível Viagem de Shackleton
Autor: Alfred Lansing
No verão de
1914, Sir Ernest
Shackleton parte
a bordo do Endurance em direção
ao Atlântico Sul.
O objetivo de sua
expedição era cruzar o continente
antártico, passando
pelo Pólo Sul. Mas
a apenas um dia do
ponto de desembarque, o Endurance fica aprisionado num banco
de gelo no mar de Weddell e acaba sendo
destruído. Por quase seis meses, Shackleton
e sua tripulação sobrevivem em placas de
gelo em uma das mais inóspitas regiões
do mundo, até que conseguem iniciar sua
tentativa de retorno à civilização nos botes
salva-vidas. Através dos diários e entrevistas
com alguns membros da expedição, Alfred
Lansing reconstrói as dificuldades que a
tripulação do Endurance enfrentou.Uma
narrativa fascinante.
Indicação: Mirian Costa- Bibliotecária

Livro: Alice no País da Mentira
Autor: Pedro Bandeira

Alice entrou no sótão
da casa da
avó, sentou-se
e olhou para
o espelho.
Começava ali
uma aventura
e tanto, que a
levaria para o
País da Mentira, para o País
da Verdade - e
para descobertas importantíssimas na
vida de toda
criança. Aprender a escolher, por exemplo. E a assumir a responsabilidade pelas
escolhas. Um livro delicioso, que estimula
a criatividade, a imaginação e a reflexão.
Indicação: Profª Daiane N. Shiniki

Indicação: Sara Luiza Böge, 5ºA
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Projeto transforma
alunos em
transforma alunos
Os estudantes do 7º Ano
A e B, sob a orientação da
professora de português Silvia
V. Sarnowski, durante seis
aulas dos meses de junho
e julho, criaram poemas e
ilustrações e editaram cada um
o seu livro de poesia, dentro
do projeto Aluno-autor. Após
ler e estudar sobre o gênero
literário poesia os estudantes
criaram dez Haikais.
Um pequeno poema de origem japonesa, de apenas três
versos, ou um terceto, sendo
que o primeiro e o último
versos são de cinco sílabas
poéticas e o segundo, de sete.
Em seguida ao alunos criaram
poemas visuais, uma nova
poesia que explora o aspecto

autores

Laura Letícia Quandt-7ºA

Gabriele C. Branco, 7ºB

visual ou o sonoro, ou seja, uma poesia “para ser
vista” e, na última fase, criaram sonetos.
Em seguida os alunos estudaram também a estrutura de um livro e, editaram os próprios livros.
Todas as fases do trabalhos foram desenvolvidas em
sala de aula e somente as ilustrações puderam ser
trabalhadas em casa.
“Os livros deveriam ser totalmente manuscritos
para que eles exercitassem também a organização,
caligrafia, correção enfim, os cuidados necessários
para a edição de um livro. Tudo faz parte da aprendizagem”, ressalta a professora que tem uma preferência
declarada pelo gênero poesia e desenvolve o projeto
há alguns anos.

GuilhermeMachado,7ºA

Bruno Fernandez, 7ºB

Dia do soldado

DESFILE CÍVICO NA SEMANA DA PÁTRIA

Os instrumentos construídos pelos pais e filhos
da educação infantil, animaram o desfile cívico e
homenagem cívica realizados no pátio do Colégio na

Semana da Pátria, pelos alunos da Educação
Infantil e primeiro ano. As demais turmas
participaram de sessões cívicas.

Em uma visita, realizada na semana em
que se comemorava o Dia do Soldado (25
de agosto) ao 62º Batalhão de Infantaria,
os alunos dos Inf. 2, 3 e 4 conheceram a
estrutura física, os armamentos, barracas e
veículos do Exercíto Brasileiro. Algumas
turmas fizeram também um passeio de
caminhão na parte interna do batalhão.

