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Nossa árvore de Natal está decorada
com o PÃO da PALAVRA (reportagem na página 5) para que a Família Santos Anjos
esteja unida em oração na ceia de Natal.

A direção
e as Irmãs do Colégio
desejam que a festa do
Menino Jesus
aconteça na
fraternidade, na
harmonia e em
plenitude de amor.
E que 2014 seja
iluminado pela Boa
Nova de vida, fraternidade, realizações e paz
para os corações das
pessoas de boa vontade.

Boas Festas!
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Um ano para sempre lembrar!
A ternura e a alegria das crianças e jovens no
contexto escolar dão o tom e o significado do nosso
trabalho: felicidade!
Integrando conhecimento e valores, temos como
foco o desenvolvimento humano em sua essência e
plenitude, com ações pautadas nos princípios humanistas e cristãos.
Quando iniciamos 2013, estávamos ansiosos, com
muitas expectativas, esperanças por um ano letivo de
realizações para nossos alunos e educadores. Foi o
que aconteceu.
Um ano para sempre lembrarmos!
Apesar dos desafios, tivemos alunos mais comprometidos com o aprendizado e consequentemente,
melhores resultados acadêmicos, uma comunidade
satisfeita, harmoniosa, profissionais dedicados, pais
colaboradores que, no conjunto, formam o “clima”
do nosso espaço escolar privilegiado.
Estivemos atentos à importância do trinômio
“aluno, família, educador”, somando esforços, comungando objetivos e corresponsabilidade na nobre
missão de educar.
Um ano para sempre lembrarmos!
Muitas descobertas e aventuras aconteceram, passeios diversão, estudo, orações, formação de sólidas
amizades e inúmeras aprendizagens fizeram parte de
nossa convivência escolar.
A felicidade esteve conosco todos os dias, mesmo
em meio aos desafios e problemas, porque a vida
é uma grande dádiva e o tempo escolar é precioso
demais para todos nós.
Nossos alunos do terceirão já se despedem do
colégio, estão com um pé na universidade, protagonistas que são de um universo de possibilidades, nos
deixam saudosos.
As crianças da educação infantil e ensino funda-

mental foram nosso encanto, todos os dias, vivendo
com alegria e liberdade as experiências escolares,
tão importantes para construir a sua personalidade,
desenhando já excelente futuro.
Os adolescentes que também, a cada dia, desenvolvem seus talentos, muitos já concluindo o ensino
fundamental, ingressam no ensino médio, para vencer
mais uma importante etapa de suas vidas.
Temos nossos queridos jovens do 1º e 2º ano do
ensino médio que, aos poucos, percebem a importância de buscar o essencial, descobrir propostas
diferentes, entendendo com sabedoria o verdadeiro
sentido dos valores.
É chegada a hora de agradecer a todos, familiares,
educadores, funcionários, alunos queridos, enfim
àqueles que estiveram conosco, acreditaram no nosso
trabalho, acompanharam nossas conquistas e dificuldades, e compreenderam também nossos limites.
Muito particularmente, não poderíamos deixar de
citar e homenagear nosso coordenador pedagógico,
Adirio Schotten, de saudosa memória, que esteve
conosco durante 20 anos, amigo e irmão. Como dizia
ele: “vamos que vamos.”
Assim, entendemos que os investimentos mais importantes e essenciais para construirmos o futuro de
nossas crianças e jovens estão no programa inovador
de uma educação integral, num ambiente saudável e
privilegiado para aprender.
Nessa direção, caminhamos, preparando o próximo ano, alinhando e consolidando projetos para
melhorias na área física, tecnológica e pedagógica a
fim de congregar os interesses, anseios e necessidades
das crianças, jovens e colaboradores.
Que Deus abençoe a todos, alunos, colaboradores,
amigos e pais.
Adelina Dalmônico

Dia do professor

A participação do CSA no Capítulo,
evento que elegeu as novas gestoras da
Congregação Sagrado Coração de Jesus da
Sociedade da Divina Providência foi além
da mostra de trabalhos.
Sob a orientação da professora de ensino
religioso, Luciara A. Baraúna estudantes
do 8º ano ao Terceirão escreveram cartas
de agradecimento pela dedicação das Irmãs
às obras da SDP.
As cartas foram enviadas para cerca de
40 Irmãs Capitulares, juntamente com o
presente do Colégio. Como retribuição ao
carinho dos estudantes, as Irmãs responderam as cartas dos remetentes.

Encontro de voluntários

Cerca de 190 voluntárias e voluntários que
atuam nas obras da SDP de Santa Catarina participaram do encontro anual, iniciado com café
da manhã, no Colégio, no dia 13 de novembro.
O grupo assistiu a apresentações culturais dos
alunos, participou de missa na Catedral e visitou
a cidade e a Festa das Flores.
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Dia dos Santos Anjos
Viagem da 8ª série - Fazzenda Park Hotel
Viagem dos 6ºs anos - Blumenau - Caverna 		
Botuverá e Museu da Água
Semana da Criança
Nossa Senhora Aparecida
Recesso
Dia do Professor
Prova de segunda chamada

Novembro
02
03
04 a 08
15
14
19 a 21
18 a 22
11 a 14
12
18 e 19
19 a 26
25 a 29
27
29
29

Finados
Fundação da Congregação das Irmãs da Divina 		
Providência
Reavaliação do Terceirão
Proclamação da República
Entrega de boletins para o Terceirão às 11h
Exposição de Projetos da Educação Infantil e
1os Anos do Ensino Fundamental
Reavaliações do EF2 e EM
Matrículas para os alunos do colégio e irmãos
Viagem de formatura dos Terceirões
Provas de segunda chamada
Matrículas para alunos novos
Avaliações finais do Terceirão
Reavaliações dos 2os ao 4os anos
Celebração de Ação de Graças
Ensaio da Formatura do Terceirão às 10h30min
Entrega das avalições da Educação Infantil e 1º ano
Encerramento das aulas e entrega dos boletins - 		
EF2 e EM
Formatura do Terceirão

Dezembro
02 a 13
02 a 06
03
04
05
06
09
09 a 13
12
12

16

"Que momento mágico foi o nosso
jantar! Quanta alegria! Quanta união!
Momento em que nos sentimos
valorizados e animados em seguir em
frente na nossa profissão... que nos
fortalece diante dos desafios constantes,
das dificuldades do dia a dia...é muito
bom fazer parte dessa equipe, pois não
somos apenas colegas de trabalho e sim
a Família Santos Anjos".
A professora Juliana H. Baldissera
resumiu a opinião dos professores em
agradecimento ao jantar do Dia do
Professor, oferecido pelo Colégio.

Irmãs da SDP elegem
novas gestoras

Outubro

17
25

Recuperações e avaliações finais - EF 2 e EM
Recuperações e avaliações finais - 5º ano
Evento dos 1os anos do EF
Evento Infantil 5
Evento dos Infantis 1 ao 4 matutino
Evento dos Infantis 1 ao 4 vespertino
Cerimonial de entrega de certificados para 5º ano
Recuperações e avaliações finais do 2º ao 4º ano
Ensaio do cerimonial da 8ª série, às 9 horas
Conselho de classe da 8ª série
Entrega dos boletins da 8ª série, às 11 horas
Cerimonial de entrega de certificados da 8ªsérie às
19h30min
Conselho de classe do EF 2 matutino e EM
Conselho de Classe do EF 2 vespertino
Entrega de boletins do EF 2 e EM
Confraternização de Natal dos Professores e
		
Funcionários
Natal

2014
Janeiro
13

Início das atividades da Secretaria

Fevereiro
03 a 11
12

Jornada Pedagógica
Início das aulas
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férias escolares

Tempo de reformas e melhorias
A escola é o lar do conhecimento e como
acontece anualmente, no período de férias,
a casa da família Santos Anjos recebe uma
atenção especial. Enquanto os estudantes e
professores descansam de um ano inteiro
de produção intelectual, a escola é invadida
por pintores, pedreiros, eletricistas, marceneiros e demais profissionais necessários
para efetivar a manutenção preventiva e as
melhorias para 2014.
Afinal, são mais de 1700 pessoas circulando diariamente nas dependências do
CSA. Ainda este ano, será iniciado o reparo
da cobertura, a revisão das instalações elétricas, a pintura do prédio, a humanização
do espaço de circulação do entorno da
quadra de esportes, os reparos e renovações
de móveis e equipamentos e a construção
de mais duas salas de aula para acolher os
novos estudantes.

Júlia, 1°B
Obriagado por essa amizade que
temos, queria ser mais que um
amigo, mas tudo bem... Te amo!
Renato Dagios, 1°A
Sarah Rosa, 6°D
Podem me tirar tudo que eu tenho,
só não podem me tirar as coisas
boas que eu já fiz.
Ana Carolina X., 6°D
Todos,
Alguém quer tirar x1 comigo no
lol, o meu nome é blzbatti no lol,
mas cuidado estou com o master
yi, Kyle, nunu, Asle, etc
Matheus Boz Batti, 7ºD
Ana Clara, 6°C
Obrigada por ser essa amiga
carinhosa, companheira. Te amo
minha IDAC.
Ana Carolina, 6°C
Pietrra, Bia Rosa, Paula, Ana Julia,
Isabella, Gabriela O., Maria Julia,
laura, Isadora, Isabelli, 8ºA
Amo vocês 22Ks!
Ester Corrêa, 8ºA
Helena Ceschin, 1°C,
Levanta a poeira, garota, você
é forte pra passar por qualquer
coisa sem precisar descer do salto!
Sosô Araldi, 1°C
Vinicius, 8°A
Você foi nesse ano todo meu fiel
companheiro, um beijo.
Larissa S. Z., 2°A
Lucas, 2°C
Você é meu melhor amigo.
João, 2°A
Robby, 7ºD
Eae. Blz?
Lemos, 7ºD
Maria Helena, 2°C
“Mantenha-se firme apenas se
for conveniente, caso contrário,
satisfaça a vontade do outro afim
de facilitar sua vida.”
Jéssica da Costa Schmidt, 2°C

Desireé, 9ºC
Eu te amo gata!!
Gabrieli Carolini, 9ºC
Guilherme Cé, 8ºC
Força Gui! Que você consiga superar sua perda.
Lyandra, 8ºA
Murilo, 9ºA
Te amo Muh! Obrigado por ser o
meu Best! Te amoooo<3<3<3,
fica comigo! Não me deixa! Te amo!
# MORRENDO_DE_SAUDADE.
Thaís, 9ºA
Sarah Hanna, 6°D
Você é uma das minhas melhores
amigas! Te amo muito filha de
Hades, Sonserina, distrito 12! The
girl on fire!
Giovanna Mizael, 6°D
Paula, 8°A
Te amo muito, apesar das brigas,
ninguém tira nossa amizade.
Beijos.
Rafaela, 2°A
Gustavo Ferrari, 6°A
Bom Gustavo estou te mandando
este recado por que você é meu
melhor amigo te desejo um bom
final de ano tchau.
Matheus Carlos, 6°A
Ariel,
Meu amor! Eu te amo muito.
Obrigado por esse 1 ano e 7
meses! Beijos!
Mariana Lara, 2°B
2°Anos
E agora é terceirão galera!!! Vamos
fazer valer a pena.
Camila Bertelli, 2°C
Manuel, 3°B
Você é um grande amigo legal e
engraçado.
Gustavo, 3°B
Rafaella, Anna, Gabrielle, Larissa,
Camila, Karol, Geovana, Laura, 7ºB
Vocês foram muito especiais pra
mim esse ano!! Adoro vocês.
Bruna, 7ºB
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Meta x Rendimento

A estrutura física será adaptada para
possibilitar a ampliação da carga horária
para as turmas do oitavo e nono anos, que
passarão a ter 30 horas semanais, tendo
aulas diariamente até às 12h30min e, no
período vespertino, até 18h30min.
Mais aulas de línguas, produção textual
e empreendedorismo serão incluídas no
currículo das séries finais.
Melhorias no sistema de informática
para agilizar a comunicação entre o Colégio e os pais visando ao acompanhamento
do desempenho de seus filhos, são mais
algumas das novidades para 2014.
Otimizar o uso dos recursos tecnológicos disponíveis e incentivar o desenvolvimento dos talentos nas feiras cultural,
de ciência e tecnologia são algumas das
ações na área pedagógica.

Manuela, Heloisa, Marina Pereira,
Maria Eduarda e Beatriz, 3°Ano
Vocês são minhas BFF's para
sempre eu amo voceis!
Natalia, 3°A
Professora Marla
Profi você é muito legal, você não
dá uma chance, da 1,2,3,4,5. Eu te
adoro. Beijos!
Maria Clara, 3°B
Ariele,
Gosto de você, pois é minha
melhor amiga, você é inteligente,
legal e muito mais. Beijos!!!
Laísa, 4°D
Gabriela e Sara, 5°A
Vocês são minhas BFFS amo vocês
de mais. Bjs.
Maria Eduarda Cecconello, 5°A
Dauanny, 1° Médio
Mana eu te amo muito eu quero
tudo de bom para você. Eu quero
que deus te abençoe e quero
sempre te ajudar.
João Gustavo, 3°B
Isabella G., 5°A
Isa te adoro você é minha melhor
amiga de todas, você é linda e
engraçada e muito legal. Beijos.
Maria Eduarda, 3°B
João Pedro, 7°A
O João Pedro é o melhor amigo
do mundo, ele é meu parceiro,
amo ele.
Bruno M., 7°A
Turma do 7ºB
Gostei muito de estudar este
ano com vocês, espero continuar
estudando com todos em 2014.
Laura Baptista, 7ºB
Sofia Araldi, 1°C
Desculpa qualquer coisa. Ciumenta!
Ícaro Machado, 1°C

Jéssica, 2°C
Então amiga, mais um ano está
chegando ao fim, nossa amizade
fortaleceu-se ainda mais e espero
que ela continue assim. Ano que
vem é TERCEIRÃO guria!!! Haha
Maria Helena, 2°A
Vitor R. , 5°A
Vitor, você é meu melhor amigo
gosto de você.Bjs.
Mariana B., 3°A
Heloisa, 3°A
Você é uma ótima amiga, você é
minha melhor amiga. Nunca me
esquecerei de você.
Manuela, 3°A
Japa (Vinicius), 3°B
Você é muito legal, te desejo um
feliz ano novo.
Manuel, 3°B
Gustavo Klein, 9ºD
“Anjo do céu, estrela do mar, tem
cor de mel o seu olhar!”
Nycolle Bett, 7ºD
Professora Berenice Fernandez
Muito obrigada por ser tão divertida, amorosa, carinhosa e legal com
a turma! Um abraço e beijo, te amo.
Mariana Krüger, 3°A
Você é a melhor professora do
mundo e é divertida.
Sofia F. Gadotti, 3°A
Maria Julia Doin, 8ºA
Maju, você se tornou uma pessoa
muito especial, saiba que te adoro
e sempre vou lembrar de nossas
aventuras.
João Pedro Q., 8ºA
Professora Marla,
Eu te adoro mas o que eu e turma
gostamos de você é quando faz
coisas legais como sempre. Beijos.
Letícia Niemayer, 3°B

Classificados
Vendo NITENDO DSXL (é um videogame portátil touchscreen) em ótimo estado com o manual e 4 jogos.
Victor Franco, 8ºB
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DDFs no Recanto Nazaré Os tesouros de
Desde setembro, o Recanto
Nazaré tem recebido as turmas do
9º ano ao Terceirão para os Dias de
Formação-DDFs.
Realizados anualmente pelo
Serviço de Orientação Religiosa –SOR, sob a coordenação da
professora Luciara A. Baraúna, as
atividades de espiritualização são
concentradas no período matutino.
Após o almoço coletivo, os estudantes participam de atividades
de integração com dinâmicas e
brincadeiras selecionadas por eles
mesmos dentre um conjunto de
sugestões da professora.
O objetivo é levar os adolescentes a terem atitude e opção
conscientes baseada nos valores
humanos e cristãos, para a construção de um projeto pessoal de vida.
No final da tarde, após auxiliarem na limpeza e organização do
espaço e dos próprios pertences,
os estudantes retornam para suas
casas com a espiritualidade e amizade renovadas.
O Terceirão vai duas vezes ao
Recanto. Na primeira vez, para o
DDF e uma segunda vez, para o
encerramento de sua jornada escolar no Colégio dos Santos Anjos.
Neste dia, é feita também, a confraternização entre os estudantes,
professores e direção.

Guilherme K., 3°C
Você é cooooooool você me faz rir o tempo
todo literalmente, se você sair do colégio eu
vou ficar muito triste.
João P., 3°C
Nycolle, Julia, Riba, Luis e
Igor, 7ºD
Vou sentir saudade de vocês, espero ano que
vem estar com vocês! Valeu por tudo!
Jonathan, 7ºD
João Pedro, 3°C
Quero a sua ajuda para mais tempo de recreio.
Guilherme K., 3°C
Sofia, 3°C
Você é minha melhor amiga você é muito linda.
Tainá, 3°C
Alunos, 3°D
Queridos alunos, foi ótimo esse ano, pois fiquei
ao lado de alunos maravilhosos e especiais.
Um abençoado Natal para vocês e seus familiares. Grande beijo!
Professora Elisangela B.S.
Letícia, 3°C
Você é uma amiga muito conpreensiva e muito
amorosa comigo e com os outros.
Carolina, 3°C
Família e amigos
Obrigada por sempre me apoiarem. Beijos
grandes.
Maria Isabel, 3°D
Jorge, 1°A
Oi, queria agradecer por ser esse ótimo amigo,
você é muito legal, Beijos.
Ariane, 1°A
3°C
Toda a turma é engraçada e divertida e são
ótimos amigos.
Maria Clara, 3°C
Ariane e Eloiza, 1°A
Vocês são as melhores amigas do mundo,
gosto muito de vocês, espero sempre estar
com vocês.
Jorge, 1°A
Amigos de turma, 1°Ano
Hoje vejo o quanto amadureci com vocês,
obrigado pelo ótimo ano.
André Zemazck, 1°B

minha vida

Dinâmicas de grupos ao ar
livre no DDF do 1ºAnoA-EM

Cada aluno confeccionou um
anjinho e sua caixinha do tesouro.

Atividades do DDF do 1ºC-EM
fortalece laços de amizade.
O 2ºB-EM optou
pela brincadeira
no transformou o
plástico e sabão num
grande tatame (ou
escorregador).

Helena Ceschin, 1°C
Pode sempre contar comigo baby! Sempre vou
estar ao seu lado! Amo você.
Rosana Vieira, 1°C
CSA
Depois de 14 anos estudando aqui saber que
este é o meu último ano mexe comigo. Gostaria
de fazer uma última homenagem a todos ,
poder dizer um OBRIGADA e um EU TE AMO a
todos os meus amigo!
Camila, 1°C
Matheus Prada, 2°C
Gosto muito de ti! Quero te sempre ao meu
lado.
Stefanny, 1°C
Leticia Wippel, 1°C
Ooi gatinha da minha vida, sei que nos conhecemos este ano, mas tudo que já passamos é o
bastante para dizer “TE AMO”.
Rafaela Vargas :)
Rafaela, 1°C
Não sei como me espresar mais com uma
pequena palavra digo que TE AMO.
Lucas K., 1°C

Raika, 5°B
Obrigado por ser uma amiga engraçada, legal
e divertida.
João Pedro Grendene, 5º
Marina Lauschner, 9ºC
Você é muito linda e legal. Eu te amo.
Guilherme, 9ºC
Amigos do Fb, 5°B
Olá caros amigos, gosto muito de vocês, Mf,
Manu, Felipe, João Vitor, Poli, Ana Julia, Luiza
Mariani, adoro vocês. <3
Luiz C Marcelino, 5°B
Rafaela, 1°C
Então rafinha, passar só pra dizer que te acho
linda e te amo muito, amiga.
Ícaro, 1°C
Para quem merece,
Vocês merecem muita paz e presentes no Natal.
Giulliano, 5°B
Professoras do 5°B
Que me ajudaram a estar aqui, obrigado
por tudo.
Nicollas, 5°B

Cesar e Luiz, 5°B
Obrigado por me divertirem todos os dias com
suas loucuras e nois tamo junto.
Felipe, 5°B

Ana Cristina, 5°C
Você é a minha amiga de coração! Eu adoro
você! Nunca esqueça de mim. Você é uma
ótima amiga!
Isabel, 5°C

Johan, 5°C
Obrigado por sempre me apoiar e por sempre
ser meu amigo. Espero que a nossa amizade
dure para sempre.
Lucas, 5°C

Manuela Cristina B., 5°C
Obrigada, Manu por ser minha amiga. Você é
uma ótima amiga, te adoro!
Ana Carolina N., 5°C

Luan,
Meu grande amigo Luan que bom que v mudou
um novo espaço e ainda por cima norte.
Vinicius, 3°D

Isabela Lenert, 4ºA
Minha linda, você é a melhor irmã e melhor
amiga do mundo! Eu te amo muito e estarei
sempre com você. Beijinhos da mana.
Samantha Lenert, 9ºC

Alunos do 4°A
Nunca esquecerei de vocês mesmo indo
morar no Peru, sentirei saudades dessa turma
meio louca.
Fernanda, 4°A

Isabel, 5°C
Querida Isabel, você é a minha melhor amiga.
Amo muito você. Que tudo dê certo no seu final
de ano. Beijinhos...
Ana Cristina, 5°C

Isabella C., 5°A
Isabella, obrigada or me entender e ser a
minha BFF. Desculpe por todas as nossas
brigas, eu detesto brigar com você.
Karin, 5°A

Professora Fernanda (Ciências)
Eu te adoro, você é muito legal! Sua filha é
muito fofinha! Beijocas.
Julia Wais, 6°A

Ao assistirem ao vídeo Anjinho
Travesso, os alunos do 2ºAno do
ensino fundamental, observaram
que antes de deixar a terra e se
transformar num anjo, o personagem principal esqueceu uma
caixinha com seus tesouros. Coisas
de muito valor e que foi dado a
Jesus no nascimento.
A maior parte das coisas não
tinha qualquer valor monetário,
mas muito valor sentimental.
Após conversar sobre quais coisas
realmente têm valor na vida. As
professoras orientaram os alunos
a criar as suas próprias caixinhas e
colocar dentro o seu tesouro.
No dia da partilha, os alunos
apresentaram aos colegas, os objetos e as razões que o tornaram uma
peça importante de seu tesouro
pessoal.

Em seguida, escreveram um
texto com as informações dadas
aos colegas na rodinha de partilha.
“Nesse momento eles já tinham
todas as ferramentas necessárias
para desenvolver um texto”, explicou a professora Sirlei Tavares.

Tesouros sem preço:
"Na minha caixa de tesouros coloquei meus gibis, eu ganhei os gibis
do meu pai quando eu estava internada", Lethicia Rosa Kieper, 2ºB
"A minha caixinha é especial
porque a minha avó me ajudou a
fazê-la", Ariely T. Schmitz, 2ºE
"Para mim foi muito emocionante fazer este trabalho emelhor
ainda apresenta-lo", Ana Júlia de
Siqueira, 2ºD

O Sítio da leitura e da cultura
Com o objetivo de incentivar a leitura
e a socialização de conhecimentos, a
professora Rosanea L. Machado usou
como fio condutor a obra de Monteiro
Lobato com os alunos do 2º ano do ensino
médio, para desenvolver o projeto Sítio do
Pica-Pau Amarelo.
Após ler os livros, reunidos em equipes,
os estudantes criaram e produziram uma
propaganda em vídeo, fizeram uma sessão
de contação de história para os pequenos
da educação infantil que incluiu ainda
uma atividade artística e um lanche da
“Tia Benta”.
Num trabalho escrito, o roteiro do vídeo
e o relatório sobre como foi a participação
de cada integrante da equipe no projeto
e, para finalizar, desenvolvendo também
a oralidade, confeccionaram um grande
painel ilustrado, com o registro das diversas atividades desenvolvidas pelo grupo.

No CEI os estudantes contaram história, brincaram
e fizeram um lanche com os pequenos.
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O Pão da Palavra anima
as refeições dos cristãos
Durante o mês
de setembro, dedicado à Bíblia,
as aulas de ensino
religioso reforçaram os estudos e
a leitura da Bíblia
na família. E para
ampliar o trabalho
e levar a textos
bíblicos ao dia-adia das famílias, a
professora, Débora C. de Siqueira,
confeccionou com
seus alunos do 5º
Cada aluno recortou, pintou e
ao 8º Ano, o Pão
decorou seu Pão da Palavra
da Palavra.
Na caixinha, 30 fatias de pão, em cada
uma, há um versículo bíblico e uma oração
para ser lida antes das refeições.
Criação da Congregação Sagrado Corae espiritualmente com o Pão da Palavra”,
ção de Jesus, o Pão da Palavra tem o objetivo
destaca a professora.
de evangelização das famílias. “Cada aluno
Após selecionar e fotocopiar as 30 passafez o seu e já recebi muitos depoimentos dos
gens para cada aluno, a professora orientou a
alunos e de pais sobre a mudança de hábitos
confecção das caixinhas com caixas de leite
na família. Em cada refeição, alguém lê um
longa vida encapadas com sobras de papel
Pão da Palavra. Na hora das refeições, a
de presente e outros materiais recicláveis.
gente se alimenta fisicamente com a comida

De perto todos
somos diferentes
A partir da leitura de textos, rodas de
conversa e pesquisas sobre o conceito e
a diversidade cultural de cada família, os
alunos do 5º ano foram orientados pela
professora de filosofia, Daiane N. Shiniki,
a trazerem objetos que demonstrassem a
cultura de sua família, especialmente fotos
de eventos familiares.
Em sala, em dois grandes círculos, os
alunos, enquanto mostravam as fotos aos colegas de turma, explicavam como é a rotina e
como é a vivência da cultura na sua família.
Sentados frente a frente, os estudantes
mostraram o quanto uma simples comemoração de aniversário pode ser diferente em
cada família.
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JSA completa 20
anos de circulação
A partir desta edição, publicaremos
reportagens e depoimentos sobre os 20 anos
do Jornal do Santos Anjos. Se você tiver
alguma experiência marcante envolvendo o
JSA, envie seu depoimento ou sugestões de
reportagem para as coordenações.
Há duas décadas, o Jornal do Santos
Anjos registra o que fazem, pensam e dizem os membros da Família Santos Anjos.
O veículo de comunicação do Colégio é
publicado desde 1994. Idealizado pela Irmã
Cléofa, tem sido coordenado pela gestora
Adelina Dalmônico, na época Coordenadora Pedagógica. Desde a primeira edição
é de responsabilidade da jornalista Maria
Goreti Gomes, responsável também pelo
Jornal da Educação.
Nas páginas das 83 edições, a história
do Colégio, das Irmãs, dos funcionários,
professores, dos alunos e até mesmo de
seus familiares.
A coleção completa está arquivada na
biblioteca do Colégio. Reportagens sobre
eventos como a festa junina, a Engelfest,
as olimpíadas, a participação do grupo de
dança em festivais e no Festival de Dança
de Joinville, a banda marcial em campeonatos, a feira de ciência, a feira cultural, os encontros do EDA-REMAR, Matemática na
Real e o centenário do Colégio registram a
riqueza da proposta pedagógica do Colégio.
“Não existe nada mais gratificante para
o maior dos sábios ou o mais humilde dos
mortais, do que ver algo escrito a respeito
de si mesmo. E se for sobre seu filho, então,
é puro orgulho”, ressalta a jornalista Goreti.
E acrescenta, “qual mãe, pai, avó, avô, irmã
ou irmão não se sente orgulho de mostrar
uma reportagem sobre seu filho aos amigos
e parentes?”
E é exatamente para incentivar os alunos
e professores a continuarem se dedicando
aos trabalhos, fazendo sempre o seu melhor,
que o JSA procura contemplar o maior número possível de trabalhos em cada edição.
O conselho editorial formado pelos coordenadores e gestora do CSA, realizado a
cada edição, é quem faz a pauta e sugere
os trabalhos desenvolvidos em sala de
aula e os assuntos a serem abordados pela
coluna Saúde e Qualidade de Vida, Talento
Especial ou reportagem especial como a
que tratou das dificuldades em ligar com
as mordidas na educação infantil ou os
malefícios da exposição exagerada às telas
para a aprendizagem.
Com as sugestões em mãos, a jornalista
parte para a produção das reportagens, faz
entrevistas e finalmente, define quais reportagens, fotos e ilustrações serão publicadas
no espaço disponível.
“Escolher o que não publicar é sempre
a parte mais difícil, porque sempre temos

pouco espaço para muitos trabalhos de boa
qualidade. E invariavelmente sobra muita
matéria no final de cada edição”, esclarece
a jornalista.

Aniversário coletivo

A atual coordenadora pedagógica, Jane
Mery R. Voigt e a coordenadora da educação
infantil Zilda M. Dudy começaram a trabalhar no Santos Anjos no mesmo ano em que
o JSA começou a circular e acompanharam
a evolução do periódico.
“Ao rever as reportagens, disponíveis
na biblioteca, observamos que muitos dos
alunos que se destacaram nas atividades
acadêmicas, hoje também são destaque em
suas atividades profissionais na sociedade
joinvilense. Um exemplo é nosso ex-aluno
Francisco Barbosa Hackbarth, que, em 1996
como aluno da 6ªsérie C, foi homenageado
por ser um leitor assíduo em nossa biblioteca. Hoje ele é engenheiro civil, fato que
descobri ao efetuar a compra de um imóvel
sob sua responsabilidade”, registrou a coordenadora pedagógica Jane.
“É inclusive uma forma de divulgar o
trabalho que é desenvolvido na educação
infantil para os maiores e vice-versa. Além
disso, muitas escolas recebem e está na
internet”, registra Zilda.
“Quando iniciamos com as matérias
tínhamos até uma certa dificuldade de conseguir o que publicar, hoje está mais fácil,
o JSA já faz parte do nosso cotidiano e
vamos pensando e preparando os materiais
no dia a dia.
E sempre que vai sair, a gente percebe que
todos ficam curiosos e com vontade de ver
quais turmas e trabalhos serão comtemplados. É sempre uma expectativa muito grande
para os professores e as crianças”, acrescenta
a coordenadora da educação infantil.
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Concluintes da Educação Infantil

Infantil 5A

Terceirão A

FORMANDOS

Terceirão B

C o n cluinte s d e e ta p a s d o en s i n o fu n d a menta l

Infantil 5B

5ºAno A

9ºANO A

9ºANO C

Infantil 5C

5ºAno B

9ºANO B

9ºANO D

5ºAno C

Infantil 5D
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Cauê, 4°A
Cauê você é um amigão e sempre
será.
Leonardo, 4°A

Prof. Sandra e Prof. Marlu
Vocês são as melhores professoras
que eu já tive.
Frederico, 7°A

Lucas, 5°C
Lucas, obrigado por ser esse amigo
tão legal.
Johan, 5°C

Todos os professores
Adoro todos vocês e suas aulas.
Gustavo, 7°A

Helena R. Einhardt, 8°A
Te amo mana! Bons estudos! Bjs
para a “diva”.
Luísa P. Einhardt, 4°A
Fernanda Brandrburg, 4°A
Você é uma superamiga e vou sentir
muita saudade de você. Você é
engraçada e companheira, te adoro.
Helena do Amaral, 4°A
Pedro H. Meyer, 4°B
Continue se dedicando que você se
tornará um aluno ótimo. Bjus, mana.
Helena Meyer, 4°A
Professora Alessandra
Professora, está acabando o ano
que pena que você não vou ser
nossa professora de novo, vou ficar
com saudades.
Cauê, 4°A
O colégio
Agradeço às professoras pela ajuda
e falar que cada professor ensina
a sua matéria perfeitamente e
com carinho.
Luísa Cristina, 4°D
Turma, 4°D
Turma, no jogo da vida apostei
tudo, meu amor, carinho, os meus
sentimentos... mais ganhei vocês!
Adoro vocês, Feliz Natal.
Isabela, 4°D
Larissa, 2°A
Larissa, gosto muito de você, sei
que vou me mudar mas nunca vou
me esquecer de você.
Maria Eduarda, 2°A
Nahuana, 8°A
Eu gosto muito de você quero muito
que você passe de ano.
Maithê, 2°A
Turma 2°A e amigos B e C
É tempo de decisão! Malas prontas
para o 3ão. Que todo mundo consiga
decidir o que vai fazer! E antes,
boas férias!
Annie Osório, 2°A-EM
Todo mundo e família
Feliz ano novo e Natal! Muitas
felicidades e alegrias, amor e paz!
E obrigada, Maria Eduarda Biagi,
pelo bilhete!
Rafaela, 4°D
Maria Eduarda, 5°A
Não faz muito, muito tempo que
somos melhores amigas, mas esse
pouco já fizemos muitas coisa.
Te amo.
Gabriela Schwaab, 5°A
Maria Júlia, 3°C
Você é minha melhor amiga minha ajudante quando eu tenho
dificuldade.
Patrícia, 3°C
Pamela, 3ãoB
Eu simplesmente te amo, quero que
você se torne uma grande médica.
Camila, 6°A
Isadora, Gabriela, Luisa, Vicck,
Emanuele, 6°A e B
Eu quero agradecer a todas vocês
por serem minhas amigas, queria
estar estudando com vocês, mais
não tem mais vaga, amo vocês.
Camila, 6°D

Maria Julia, 7°A
Maju obrigado por ser a minha
amiga. Te adoro muito.
Amanda Luiza, 7°A

Novembro a Dezembro

Antônio, 2°A
Queria ser mais próxima de você...
Maria Sibilla, 2°A
Carlos Boni, 9°B
Você é meu irmão mais velho e quero
dizer que te amo muito, Maninho.
Isadora, 6°A

6°A
Eu queria falar que eu adorei o meu
ano letivo com vocês. Vocês são a
melhor turma de todas. :)
Otávio, 6°A

Gabrielle Branco, 7ºB
Quero lhe desejar um ótimo aniversário, muitos anos de vida e que
você continue sendo essa amiga
maravilhosa que você é!
Victória Klein,7ºB

Manuela, Ana Júlia, Luiza Lazzari, 5°C
Adoro vocês são minhas melhores
amigas e espero que continuem a sendo assim, querida, legais e amigas.
Polliany K. Gibim, 5°C

Rodrigo e Matheus Veiga, 7ºB
Adorei ter sido amiga de vocês esse
ano. Espero que continue assim!
Camila Soares, 7ºB
Naty (Natálie), 7ªB
Meu amorrr! Te amo muito, muitão,
um tantão bem grandão!! Obrigada
por tudo, beijo!!!
Malu (Maria Luiza), 7ªB
Malu (Maria Luiza), 8ºB
Então colega, saudades do aparelho
azul, hahaha. Te amo tá? Você é um
amorzinho! Haha, ainda tenho sua
foto de hamster!
Natálie, 8ºB
Mariah, 7ªB
Depois daquela nossa briga, nossa
amizade não voltou ao normal,
sinto saudades de jogar Resident
Evil 5 com você, mesmo você me
maando no jogo. Saudades da nossa
antiga amizade!! Te amo!! Você
deveria assistir mais The Walking
Dead. KKKKK
Carol, 7ªB
Lara Buzzi, 8ºB
Você é uma grande amiga, sei que
posso contar com você, você é a
minha confidente.Te amo!
Mariah Anthonia T.S., 8ºB
Raisa, 7ªB
Te adoro sua irritante. Vou sentir
saudades.
Julia Gabriela, 7ªB
Luisa, Luiza, Heloisa, 6°A
Oi! Amo muito você! Vocês moram
no meu coração.
Brienda, 6°A
Bianca, 2°A
Você sempre me ajudou nas horas
difíceis, agora eu quero te ajudar.
KKKKKKKKKKK
Luis Felipe, 6°A
Amigos , 2°A e B-EM
TERCEIRÃO ANO QUE VEM * - - - - - - * Beijo Fê Linda Annie.
Nátalie, 2°A-EM
Sala, 2°A
OBRIGADO POR ME ACOLHEREM TÃO
BEM NESTE ANO!
Luiz Felipe, 2°A
EH NÓIS MANOS BRAUNIS!!! FALOU
Carolina Rocha, 2°A
Amanda P., 6°B
Espero que você tenha um ótimo
fim de ano e um ótimo 2014! Bjs.
Luis Gustavo, 6°A

XXIV Olicrisa
TURMAS DESTAQUE - 2013
2013

Resultados

Vinícius Nardes, Lucas Maia, Jimmy,
João Pedro Q., 8ºA
Amigos meus sempre! Amo vocês.
Ester Corrêa, 8ºA

Lindomar, Volnete e Isabela
Pai, mãe e mana, eu amo muito vocês!! Vocês moram no meu coração.
Gabriel Hellmann, 7ºB

Gabrielle Branco, 7ºB
FELIZ ANIVERSÁRIO GABI! Amo
você linda!!
Geovana, 7ºB
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Gabriela M., Luisa P., Brienda P.,
6°A e B
Oie, valeupor me ajudar quando eu
preciso. EU AMO VOCÊS! Vocês são
minhas negas! NEGADA.
Victória R., 6°A

Matutino: 4º Ano A

Antônio, 2°A
Queriamos ser mais próximos de
você.... Seu jeito rudo nos conquistou!
Todas as meninas do 2°A
A turma 6°A
Este ano foi muito legal, nós aprendemos muita coisa, muito divertido.
Luisa Parker, 6°A
Heloisa, Brienda e Júlia, 6°A
Vocês são minhas BFFs, amo vocês,
fofonas!
Luiza Pereira, 6°A
Emanuele, 6°B
Manu, sinto muito sua falta, ano que
vem queria estudar com você, mas
não tem mais vaga, adoro você!
Beatriz, 6°D
Todos os meus amigos do 6° A e B
Obrigado por serem meus amigos.
Vocês são muito legais. Quero continuar minha amizada com vocês por
um bom tempo.
Iago Olegario, 6°B
Julio Gulini, 6°C
Quero dizer que te adoro, e você é minha BFF, sempre conte comigo. Beijos.
Laura B.A., 6°C
Matheus, 6°B
Você é muito legal. Me ajuda nos
momentos difíceis e nos momentos
de alegria. Que bom que você é
meu amigo.
Sílvia, 6°C
6°C e D,
Desejo a todos um ótimo natal e um
próspero ano novo. Adorei conhecer
vocês.
Prof. Edilani
Beatriz e Gabriela, 6°D
Meninas adoro vocês, quando estamos juntas, somos muito felizes!
Amo vocês!
Bruna Clemente, 6°D
Minha Mãe,
Obrigado por ser minha querida.
Davi, 6°C
Amigas do 6°D
Meninas eu adoro vocês, vou sentir
muitas saudades, mais quand possível
vamos nos falar.
Gabriela, 6°D
Professora Karina,
Adoro suas aulas! Gosto quando lemos
o livro “O investigador de sótãos”
Felipe, 6°C

Vespertino: 3º Ano D

ECO DO AVENCAL

Um viagem e muito conhecimento
Nos dias 24 e 26 de setembro,
49 alunos dos 8ªs Anos, acompanhados pela professora Margarete M. P. Costa, viajaram para a
cidade de Urubici(SC), rumo ao
mundo do conhecimento.
No Eco do Avencal, hotel laboratório, aprenderam ao mesmo tempo em que se divertiram.
As atividades, sempre monitoradas, ampliaram os conhecimentos em física, química,
biologia, geografia, ciências.
Aprenderam ainda sobre os
répteis, a água, geologia, meio
ambiente, a história de SC,
vegetação, climatologia e a
evolução da espécie humana.
Os alunos ainda tiveram tempo de passear a cavalo, conhecer
uma piton albina e se divertir
nos equipamentos montados
nos jardins do resort.

Estudantes
participaram
de inúmeras
atividades
educativas
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Saúde & Qualidade de Vida
CÂNCER DE PELE

Prevenção deve ser iniciada na infância
Pesquisas apontam que 40% da população mundial terá câncer.
A doença será ainda a causa mortis de não menos do que 25% das
pessoas.
O câncer de pele é o de maior incidência e, ao mesmo tempo, o
que deve ser prevenido desde a infância, pois a radiação solar, principal
causa do melanoma, vai se acumulando em nosso corpo ao longa da vida.

Radiação solar é cumulativa

“A radiação
solar, como todo
tipo de radiação, é
cumulativa. Vale
lembrar que as
lâmpadas também
A Austrália é o país com maior incidên- buraco na camada de ozônio influencie no podem emitir radiação ultraviolecia de melanoma no mundo. E no Brasil, aumento dos níveis de radiação solar.
Na última década, o número de pacien- ta, mas não temos
apesar de haver maior incidência de sol
no país, qualquer
nas regiões norte e nordeste, os habitantes tes com idade entre 17 e 30 anos, atendidos informação sobre
da região Sul são os mais afetados pelo no ambulatório do câncer de pele do SUS, os índices nas emque funciona junto ao Hospital Municipal balagens”,lamenta
câncer de pele.
No Brasil, anualmente, são detectados São José, sob coordenação do professor Dr. Humberto.
de 56 a 60 novos casos a cada 100 mil da Univille, o cirurgião plástico Humberto
“Significa dizer
habitantes. Na região Sul, este número Thormann Bez Batti, aumentou significa- que após se instalar
no corpo, a radiaaumenta para 85 novos casos por ano. Em tivamente.
“Nos últimos doze anos, percebemos ção vai permanecer
Joinville, são diagnosticados 500 novos
que a incidência de câncer de pele tem nele até o final de
casos de câncer de pele por ano.
A pele clara e a exposição ao sol, mes- aumentado e a faixa etária dos pacientes nossa vida. É como
mo que com filtro solar, no horário entre diminuído. Há dez anos, a maioria de nos- encher um como
com água, quando
as 10 e 16 horas, período do dia em que o sos pacientes tinha mais de 50 anos e eram
está cheio, qualnível da radiação ultravioleta é mais eleva- geralmente pessoas que tiveram muita quer gota a mais
do, são as principais causas da incidência exposição solar principalmente devido à vai fazer o copo
profissão, como pedreiros e agricultores. transbordar," alerta.
mais elevada na região sul.
Na época, não se sabia da necessidade
Esta falsa sensação de estar protegido
"E, não raro,
pelo filtro solar leva, principalmente os de usar protetor solar. Hoje, temos muitos após os 50 anos,
jovens e crianças, a receber, antes mesmo pacientes com idade inferior a 30 anos. quando geralmente
dos 20 anos, radiação superior ao aceitável O que era uma raridade, agora começa começam a aparea aparecer cada vez mais e mais cedo.”, cer os sinais, qualpela vida toda.
quer exposição ao
Não há estudo que comprove que o registra o médico.
sol, pelo mínimo
tempo que seja,
provocará câncer",
completa Dr. humApesar de ser o de maior incidência, o sol. Ensinar as crianças a perceberem os berto.
Portanto, a precâncer de pele pode ser prevenido desde sintomas da doença é outra estratégia do
a infância. O diagnóstico precoce é a me- projeto, seguindo o ABCD do melanoma. venção deve ter inílhor garantia de sobrevida dos pacientes.
As principais atitudes preventivas são o cio nos primeiros
Nos Estados Unidos, 94% das pessoas uso de protetor solar com fator de proteção meses e acontecer
diagnosticadas com melanoma estarão nunca inferior a 30; de óculos solares e durante toda a vida.
Estima-se que aos 20 anos, a maioria dos
vivas em cinco anos. No Brasil, apenas evitar a exposição ao sol no horário entre jovens brasileiros, já tenha recebido o máxi56% das pessoas estarão vivas porque o
mo suportável de radiação ultravioleta para
as 10 e 16 horas.
diagnóstico é tardio.
“Precisamos de 30 minutos diários de toda a sua vida.
E esta é uma das razões que levou o ciOs olhos igualmente afetados pela radiaexposição ao sol para produzir vitamina
rurgião plástico a idealizar e implementar
ção
e podem ser acometidos pelo melanoma
D. O ideal é que seja sem protetor solar e
o projeto Salva Vidas, junto às escolas de
e devem, igualmente, ser protegidos, com o
antes das 8 ou após às 17 horas, quando a
uso de óculos solares.
Joinville.
radiação ultravioleta está nos níveis 1 e 2.
“Antes, as pessoas iam à praia, ou simplesO objetivo é orientar as pessoas a se
Para se expor por mais de 30 minutos, mente ficavam no sol, sem usar protetor solar
protegerem da radiação ultravioleta, a
mesmo nestes horários, deve-se usar pro- e a pele torrava. Com a pele queimada, não
principal causadora do melanoma, e a
tetor solar.”, explica o médico.
podiam ir novamente para o sol.
terem uma exposição mais segura ao

O ABCD do Melanoma

Prevenir para não remediar

Como e o que fazer
1º - Passar protetor solar 30 minutos an5º - Observar os sinais e manchas que
tes de iniciar a exposição ao sol. Reaplicar
vão
aparecendo na própria pele e na de
de três em três horas, quando se banhar ou
familiares,
considerando os aspectos da
transpirar excessivamente.
Assimetria, Borda, Cor, Diâmetro dos sinais
2º - Verificar os níveis de radiação ultra- (ver quadro).
violeta (que muda ao longo do dia), antes
6º Consultar regularmente o cirurgião
de se expor ao sol.
plástico ou o dermatologista para análise dos
3º Usar filtro solar com fator de prote- sinais com características malígnas assim
ção superior a 30. E, permanecer ao sol que surgirem na pele, para fazer diagnóstico
somente antes das 10 horas da manhã e precoce.
após as 16 horas.
7º Hidratar a pele e tomar banho frio
4º - Usar óculos solar, chapéu, boné, sempre que tiver exposição excessiva ao sol.
guarda sol e roupas de manga comprida.

Hoje, com a falsa sensação de estar
protegido pelo protetor solar, já que a
pele não queima e não arde, a pessoa
permanece no sol por muito mais tempo
em horário impróprio. Assim, recebe a

radiação cumulativamente na pele desde
cedo”, explica o médico.
Portanto, se houver muita exposição
ao sol durante a infância e a juventude, o
prejuízo à pele já estará instalado no organismo e a probabilidade de vir a ter melanoma na fase adulta, será muito maior.
O uso de roupas de manga comprida,
chapéu, bonés e guarda sol são atitudes
inteligentes para prevenção.
“A incidência de câncer é maior no
rosto e nas mãos, porque deixamos estas
partes do corpo mais expostas ao sol,
inclusive no inverno, quando a radiação
ultravioleta é mais baixa e dificilmente
passamos protetor solar.
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Mitologia grega invade o CSA
Pai e Mãe,
Muito obrigada por tudo. Me desculpa por
alguns deslizes que cometi. Foi muito bom
ver que aas nossas relações mudaram, a cada
dia que passa sinto mais orgulho da nossa
família, as energias estão muito melhores.
Amo muito vocês!
Julia Correa, 9ºB
Alana, 6°D
Você é muito legal, divertida, etc. Te adoro,
você é muito especial para mim. Gosto muito
de você.
Maria Júlia, 6°D
Júlia Demarchi, Júlia Gabriela e Caroline, 7ºB
Eu amo muito vocês. Vou sentir saudades,
minhas BFF`s
Raisa, 7ºB
Roni de Oliveira,
Meu pai, você é meu maior orgulho, minha
vida, meu herói! Te amo muito, gostaria que
soubesse que sempre pode contar comigo!
Heloiza C. de Oliveira, 7ºC
JP, Vitor Sabina, Gabi e Bruna, 5°A
Gosto muito de vocês! Vocês são meus melhores amigos! Vocês são muito show.
Isabella Gomes, 5°A
Ícaro, 1°C
Gosto muito de você, amigo para todas as
horas, grande beijo, cardosinho!!
Laura B., 1°C
Professora Tássia,
Você é D+, linda, fofa, perfeita, diva, serei
“Tassianática” para sempre, TE AMO !
Maria Luiza Godoi, 7ºC
Professoras
Caras professoras, muito obrigado por esse
ano de experiências com vocês. Bjs.
Yasmin, 6°D
Duda, 5°A
Você é uma superamiga e minha BFF. Que
a nossa amizade seja como cola para não
rompê-la. Te a mo!
Sara L. Böge, 5°A
Todas as meninas, 7ºC
Vocês são minha vida, fizeram meu ano
fazer a pena, minhas lovatices favoritas. We
love Channy.
Maria Eduarda, 7ºC
Sarah, 6°D
Você é uma amiga muito especial. Somos duas
rockeiras loucas. Te adoro amiga!!
Isabella, 6°D
Turma, 1°C
Gente, adoro muito vocês, queria só agradecer
por todos os sorrisos e bobagens juntos,
espero reve-los ano que vem. Beijos, pessoas
lindas. :3
Maísa L.W. Felix, 1°C
Gabrielle B., 6°D
Você é uma ótima amiga sempre do meu lado
nas piores e nas melhores horas. Obrigada!!
Stephanie F.Vaz, 6°D
Júlia, 3°D
Você é a minha BFF eu te adoro. Beijos.
Sofia, 3°D
Todos, 7ºC
Bom fim de ano para todos vocês, gosto muito
de todos, especialmente uma pessoa.
Migule, 7ºC
Eduarda, Giovanna e Stephanie, 8ºC
Foi muito bom conhecer vocês, me deixaram
cada dia mais feliz e co vocntade de falar com
vocês todo dia, amo vocês!
Johann S.K., 8ºC
Camilly Del Claro, 6°A
OHAYO GOZAIMASU =) Te vejo no hanamachi,
sua fofa. Ti amu <3 Beijão, coala.
Helena Borges, 6ºB
Guilherme, Eduardo e Paulo, 6ºA e B
Adoro falar e jogar League of Legends com
vocês!
Lucas, 6ºB

Leticia, Luisa, Luan, Ornelas, Duda, 7ªC
Obrigada por tudo o que vocês fizeram por
mim. Deus os abençoe. Amo vocês!!!
Renata Karina, 7ªC
Todos,
Para quem osta de FPS passe nesse canal:
www.youtube.com/useer/Gustavohen13.
Gustavo Henrique, 8ºC
Mãe,
Eu te amo muito. Chega de falar que eu amo
mais meu pai, pois te amo muito.
Giovanna, 6°C
Pais,
Agradecer meus pais por sempre me ajudar
nas horas mais difíceis e muito obrigado.
Gustavo Ribeiro, 6°D
Igor, Luis, Jonathan, Francisca, Fernanda,
Letícia, 7ºD e 8ºC
Amo muito vocês, e espero que a nossa
amizade seja eterna.
Julia, 7ºD
Todas as meninas, 4°D
Vocês são lindas e muito inteligentes, são as
melhores amigas do mundo.
Beatriz, 4°D
Guilherme Cé, 8º
Gui, eu sei que está difícil de ser feliz agora,
pois o que aconteceu com o teu pai é muito
triste, mas nós estamos aí pra te ajudar.
José Marosano Jr., 7ºD
Prof . Silvia
Obrigado, prof.
Silvia por me ejudar em tudo que precisei e
nas dúvidas que tive.
Gabriel Serafim, 5°A
Família Lágrimas
Foi ótimo passar mais um ano com vocês, mal
posso esperar para ano que vem! Amo vocês!!!
Kiara, 7ºC
Julia C., Jenifer, Francisca e Saha, 7ºC e D
Todas vocês são lindas e grandes amigas...
Adoro vocês, muito; BFFs... Adoro muito vocês,
de coração.
Fernanda Andrade, 7ºD
Lucas e Guilherme, 6°B
Vocês são meus dois melhores amigos.
Eduardo Neuenfeld, 6°B
Ana Luiza R. Belli, 1°C
Sinto suas saudades aqui você ficava comigo.
João Artur R. B., 6°A
6ºs anos
Obrigado pela ajuda. PS. Espero por vocês ano
que vem de novo.
Gustavo, 6°A
Prof. Fabio,
Estou com muitas saudades de sua aula, das
musicas e do seu jeito de ser.
André O., 6°B
Meninos da turma, 4°D
Se vocês quiserem ir na minha casa para
a renovação do clubinho, quem quiser fale
comigo. E quem quiser ir fora do clubinho na
minha casa, só me avisar.
Fernando, 4°D
Guilherme Cé, 7ªC
Gui, meu irmão, quero te pedir para que sejas
forte nesse momento e, sempre que precisar,
estarrei do seu lado. Abraços...
Théo Rhoden,7ªC
Professora Silvia
Você é uma das professoras que mais gostei no
ano. Obrigada por me ajudar quando precisei.
Ana Clara, 5°A
Beatriz Bretas, 4°D
Bia, nunca percebi como você é legal, nunca
dei tanta importância pra você. Mas, agora
percebo como você é divertida. Sempre quero
você por perto, sua amizade e companheirismo
Adoro você! Bjos!
Maria Isabella, 4°D

O projeto interdisciplinar
desenvolvido com os 6º s
Anos levou ao estudo e
análise da cultura e da mitologia grega e sua relação
com os heróis e personagens da cultura, história,
arquitetura e filosofia da
atualidade.
Após ler os livros e
assistir os filmes, Percy Jackson, "O ladrão de raios"
e "O mar de monstros", de
Rick Riordan, os alunos
fizeram trabalhos relacionados aos conteúdos das
disciplinas de português,
artes, filosofia, geografia e
história.

Comparação

A representação do corpo
humano na arte grega foi
um dos conteúdos da disciplina de artes.
Uma exposição de personagens mitológicas em
tamanho real, atraia os
olhares de quem circulava
pelo pátio.
Produzidos a partir do
desenho do corpo de um dos
integrantes de cada equipe,
as personagens foram vestidas e ornamentadas com
materiais alternativos.
Foram realizados diversos estudos comparativos
do legado dos gregos para

a civilização ocidental e das
diferentes linguagem usadas
na relação entre os membros
da sociedade antiga e atual.
Foi feita ainda a correlação das personagens mitológicas, heróis, cenários,
figurinos, arquitetura urbana, agricultura, medicina,
deuses, ações e pensamentos
dos antigos gregos, com os
da atualidade. O resultado
foi um mergulho profundo
nas origens da nossa civilização.

Produção textual

Em português, os estudantes participaram de seminário, confeccionaram
minilivros com o resumo da
história, produziram textos
opinativos, comparam as
diferentes linguagens (livro
x filme), recriaram história
e personagens.
Propagandas incentivando
a leitura dos livros. Análise
das reações das personagens
da mitologia quando está em
jogo sentimentos essenciais
como o amor e a amizade.
A inter-relação da história
dos deuses gregos com a
história da filosofia; e dos
antigos heróis com os da
atualidade foram algumas
das atividades em filosofia.

"O filme ' mar de monstros' foi bem fiel ao livro,
como não foi o caso do filme
'O Ladrão de Raios'. O filme
é muito emocionante, é uma
grande aventura", Beatriz
Gallassini, 6ºD.
"Com toda certeza, o filme
preserva as personagens e
o'centro' da história. Além
disso, acrescenta algo para
mudar um pouco essa história e isso a deixa mais
interessante.
Porém, o filme não conta
toda a história do livro,
deixando algo de lado. Na

minha opinião, isso não fica
muito legal, porque há cenas
que eu gostaria de ver e não
aparecem no filme", Artur
Lúcio dos Santos, 6ºC.
"Eu amei o filme! Não tem
palavras para dizer o quanto eu adorei. É indiscutível
mesmo. E também porque eu
fui com os amigos, então dá
mais emoção. Mas eu prefiro
o livro pois pda muito mais
detalhes, e no filme muitas
partes são cortadas, até minha parte preferida", Sílvia
Maria Souza Rosa, 6ºC.

A colonização das Américas pelos europeus
Os diferentes aspectos políticos, econômicos, sociais, culturais, históricos e
geográficos dos oito países que ocuparam
as Américas foram pesquisados, estudados
pelos alunos dos oitavos anos num projeto
que envolveu as disciplinas de história e
geografia.
Em equipes, os alunos detalharam as
características de um dos países e socializaram esse conhecimento com os colegas
da turma. As apresentações, em sua quase
totalidade, incluíram a degustação da comida típica de cada país.
Algumas equipes foram selecionadas
para apresentar seus trabalhos aos colegas
do 2º ao 6ºano do Ensino Fundamental,
como parte da programação da Semana da
Criança. Num grande evento, as equipes
prepararam uma apresentação especial
para os menores.
Na apresentação, foram incluídas não
somente as informações, mas também os
trajes típicos, música, hábitos, moedas e
danças da Itália, Alemanha, Polônia, Inglaterra, França, Suíça, Portugal, Espanha
e Holanda.
"O trabalho foi muito especial para os

pequenos que são muito curiosos sobre
que tipo de trabalho os maiores fazem.
Nesse momento de troca, os maiores
puderam mostrar o que fazem. Meus
alunos se prepararam muito, estavam

nervosos e vieram caracterizados
para a apresentação. Eles adoraram
a experiência de estarem mostrando
o trabalho deles", registrou a professora Margarete M.P.Costa.
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Time for fun

Find out the occupations in the

word search.
1- Somebody who catches fish.
2- A person who paints pictures.
3- A person who makes computer
games.
4- A person who helps a doctor.
5- Somebody who fixes teeth.
6- Somebody who helps sick
animals.
7- Someone who cooks food.
8- A person who plays an
instrument.
9- Somebody who helps sick
people.
10- Somebody who flies airplanes.
11- A person who protects a
country.

Nota da editora: A atividade desta
edição é uma contribuição do professor
Fábio Hobold. Entregue sua contribuição
para os coordenadores.
Respostas da edição anterior:
CHARADAS MATEMÁTICAS -

1) No barco estão João, José e Juca.
João é pai de José e avô de Juca.
José é pai de Juca e filho de João.
Juca é filho de José e neto de João.

2) Resposta : 3, pois 2/2 + 2 = 3
3) Resposta: O número seis (6 aumenta para 9).
4) O ônibus com 40 lugares. Ou seja,
um na palavra e 40 no interior.

Respostas: FISHERMAN,
ARTIST, PROGRAMMER,
NURSE, DENTIST, VET,
CHEF, SOLDIER, DOCTOR,
PILOT, MUSICIAN

Guilherme Cé, 7ªC
Eu sei que os tempos são difíceis, mas vamos
seguir os passos de Deus para, pelo mais difícil
que seja, entar superar esta lástima. Te adoro.
Bruno Nicolazzi, 7ªC
Beatriz e Gabriela, 6°D
Amo vocês, vocês são minhas melhores
amigas. BFF.
Alana, 6°D

Turma 9ºB
Muito obrigado por tudo o que fizeram. Valeu
por me ajudar nas coisas que eu tenho dúvida.
Hilton K. dos Santos, 9ºB

Bruno, Lucas e Johann, 7ªC
Eae, seus “mools” vamos rimar lá no raidcall,
quem ganhar a batalha ganha 10 bases “lops”
para mandar o “improvisado”.
Jan, 7ªC

Turma do 6ºB
Um bom fim de ano e que todos tenhão felicidades, tomara que eu tenha sido um bom
amigo. Abraço.
Vitor da Maia Machado, 6ºB

Nilcione I.D.
Mãe, obrigada por tudo o que você faz por
mim, eu te amo e nunca vou deixar de te amar.
Ana Clara Damiani, 5°A

Giovanna, 7ªC
Pra você! Hehehe Só quero que saiba que eu
estou aqui pro que der e vier! # TMJ
João H.S., 7ªC

Turma 9ºA
Muito obrigado a todos os meus amigos por estarerm sempre ao meu lado. Amo muito vocês!!
Giovanna Demore, 9ºA

Todo o mundo
Tick tock, the Arena is a clock! # Catching fire
Arthur G. Duarte, 8°A

Profªs Karina e Stephanie, 6°D
Para a melhor amiga do mundo que sempre
me apoiou em tudo.
Beijos e abraços
Gabrielle Buena, 6°D

Amigos Lindos, 2º A,B e C-EM
Podem sempre contar comigo! Amo vocês!
Beijos!
Mariana Lara, 2ºB-EM

Luiz Gustavo, 7ºD
Seu lindo, hahaha, tu é meu irmão só que
não de sangue.
Luis Nardes, 7ºC
Lemos, 7D
Oi cara, suave na nave.
Robby, 7D
Eduarda Malavolta, 7ªC
Dudinha, eu te adoro e agradeço por te ter
como amiga, você é animada, carinhosa e
está sempre a meu lado. Vou sentir sua falta
no verão.
Maria Laura Salvador, 7ªC

Guilherme Cé, 8ºC
Olha Cé, tu não tá sozinho! Eu sei que esse momento não é fácil, mas amigos servem pra isso!
Todos do 8ºA
Laura, Duda, Helo, Maria Luiza, Kiara, 7ºC
Eu amo muito vocês, contem sempre comigo!
Gabriela, 7ºC
Paula, Bia e Ester, 8ºA
Amo vocês! Obrigada por tudo, vocês são
essenciais.
Vinícius Schulz Narder, 8ºA
Luisa P., Brienda, Vitória, Isadora e Emanuele,
6ºA e B
Amo vocês D+! Gatonas.
“NAMAS RAPA DAVI”
Gabriela, 6ºB
Professores
Eu quero agradecer a todos que dedicaram o
seu tempo a nos ensinar. Obrigado!
Natália Muller, 6°C

Gabriel Wippe, 9ºA
Boa sorte parceiro, nós te amamos e vê se
estuda, tamo junto irmão.
Vinicius Almeida, Thiago, Augusto, 9ºA
A turma da 7ªC
Esse ano foi ótimo graças a vocês, tomara
que fiquemos juntos sempre! É vocês que me
proporcionam alegria e diversão!
Bruno Ornelas,7ªC
Lucas Maia,Ester, Jimmy e Vinicius, 8ºA
Amamos vocês demais a gente é pra sempre,
lindos.
Beatriz Rosa e Paula, 8ºA
Helena, Carol F., Carol R. e Radassa, 8ºA
Adorei conhecer vocês esse ano, vocês são
muito legais. Espero que a gente se encontre
nas férias. Beijos.
Nahuana Alves, 8ºA

Gabriela e Isabela, 4°ano
Vocês são minhas melhores amigas desde o
começo do primeiro ano. Te amo!
Maria Eduarda W.M., 4°D

Ariana, Natielli, maiara, Mariana, Ana, Yane,
Fernanda, 9ºB
Vcs são as melhores pessoas que eu já aguentei dentro de aula!
Natália Marinho, 9ºB
Aniele, 9ºC
Você é linda e maravilhosa, melhor amiga do
mundo,não vivemos sem você! Te amamos!
Gabriely e Carla, 9ºC
Daniel, Ramon e Sagres,
Bom Final de Ano a todos. Até o 3º, último ano.
Glória in excelcis Deo.
Diogo Lemos Corrêa, 2ºB-EM
8ªA
Como foi bom passar esse ano junto com vocês!
Giovamo Bernadino, 8ªA
Melhores amigos, 6°C e D
Galera, vocês são meus melhores amigos,
gosto muito de vocês.
Caio, 6°C

Jornal do
Santos Anjos

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

Livro: O Mundo de Sofia
Autor: Justein Gaarder
Neste romance filosófico o leitor encontra uma história
dentro da outra, que se
desenrolam paralelamente e são igualmente protagonizadas por
duas garotas que estão
prestes a completar 15
anos, Sofia Amundsen
e Hilde Moller Knag.
Tudo começa quando
Sofia passa a receber
cartas misteriosas, de um pretenso professor
de filosofia, Alberto Knox, que assume a missão de lhe iniciar nos caminhos percorridos
pela Filosofia ocidental desde seu nascimento
até os dias atuais. Gaarder também convida o
leitor a vivenciar os cotidianos de Sofia e de
Hilde, os quais apresentam entre si mais semelhanças que diferenças. Ao mesmo tempo,
a rotina das jovens vai sendo transformada à
medida que uma vai tomando conhecimento
da existência da outra. A partir deste momento,
tudo pode acontecer tudo se torna possível.
Indicação: Daiane Nichelle Shiniki- Professora de Filosofia
Livro: Um Gato de rua Chamado Bob
Autor: James Bowen
É uma tarde
de outono em
Covent Garden, Londres.
Tr a b a l h a d o r e s
correm para o
almoço, turistas
brotam de todos
os lados e clientes entram e saem
das lojas.No meio
de tudo isso está
um gato. Usando
um vistoso lenço
Union Jack em
volta do pescoço
e cercado por uma multidão de 30 espectadores de boca aberta, Bob, o gatinho cor de
laranja, sorri - é, sorri - timidamente.
Próximo a ele, está seu dono James Bowen,
com seu violão surrado, cantando músicas do
Oasis. Então, ele para de tocar e se abaixa para
Bob: "Vamos, Bob, cumprimente!", diz. Bob
mexe os bigodes, levanta uma pata e a estende
para James. A multidão assobia. Não é todo
dia que se vê um gato sentado, calmamente,
no centro de Londres, aparentemente sem se
abalar com o barulho das sirenes, os carros
passando e todo aquele movimento - mas Bob
não é um gato comum...
Indicação: Jane M. R. Voigt - Coordenadora pedagógica

Livro: O outro lado
Autor: Istvan Banyai
O húngaro Istvan Banyai é cultuado pelo
público adulto por
suas capas da revista
norte-americana The
New Yorker. Entretanto, o artista dedica boa parte de sua
produção visual aos
livros ilustrados, que
não são necessariamente voltados para
as crianças. Mesmo
assim, eles cativam
os olhos infantis por
sua criatividade. No
livro o autor brinca com o que está dentro e
fora, em cima e embaixo, quente e frio, perto
e longe etc.
Indicação: Coordenação e professora da
Educação Infantil
Livro: Mentes Ansiosas - Medo e Ansiedade Além dos Limites
Ana Beatriz Barbosa Silva
Gostei de outro livro
desta autora chamado
Mentes Perigosas. No
prefácio, a autora comenta que um quarto
da população sofre ou
sofrerá de transtornos
em algum momento das suas vidas. De
forma clara, a autora
explica os transtornos
mostrando que muitas
vezes o medo, a ansiedade ou uma situação
de pânico, pode ser nosso aliado ao invés de
tornar-se uma patologia - depende como o
ser humano reconhece e lida com a situação.
Indicação: Fábio Hobold - Coordenador
de nível
Livro: Não vou dormir
Autora: Christiane Gribel
Ilustração: Orlando
Desenho e história tratam dessa situação tão
peculiar do cotidiano infantil - o livro ajuda
papai e mamãe a
refletirem sobre as
razões de seu filho resistir ao sono,
assim como o respeito aos limites da
criança e àqueles
impostos por eles
próprios. Tudo apresentado de modo
delicado, atraindo
a identificação da
criança (e dos pais) desde o primeiro contato.
Indicação: Coordenação e professoras da
Educação Infantil
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Educação infantil apresenta trabalhos
desenvolvidos durante o ano letivo
Os trabalhos desenvolvidos pelos
pequenos da educação Infantil e 1ºAno
durante o ano, foram reúnidos na exposição
realizada de 19 a 22 de novembro
Sob a orientação das professoras,
as crianças participaram de projetos pedagógicos que unem aprendizagem e ludicidade,
já que brincar é o trabalho de toda criança
e, na escola, a criança aprende enquanto
brinca.

No espaço montado para apresentar as
atividades do projeto “Pequenos Artistas
de Plantão, pois de Arte nós entendemos”,
dos Infantis 1 e 2, os visitantes puderam
intervir na obra do artista plástico Ivan
Cruz e registrar o momento em uma
foto no cenário recriado pelos alunos e
professoras.
As obras sobre brincadeiras de criança
não somente inspiraram as brincadeiras
vivenciadas em sala, mas também a recriação em três dimensões e a montagem
de instalações dos cenários propostos
pelo artista.
Com dobradura, pintura, colagem e o
auxílio dos famílias e professoras foram
construídos aviõezinhos e barquinhos
de papel, boneca, cavalinho de pau e as
casinhas com caixas, pintadas nas cores

Peixe é um
alimento saudável
Uma visita ao Mercado Público Municipal para conhecer a grande variedade
de peixes foi uma das últimas atividades
do projeto Peixe Vivo, do Infantil 3. Os
pequenos aprenderam também as características que devem ser observadas na hora
de comprar o peixe para comer.
Ao longo do ano, diversas conversas,
estudo das partes do peixe, convivência
com um peixe-mascote e com um peixe de
verdade, além de muitos estudos sobre a
importância de incluir o peixe no cardápio
regular. A preservação da água de rios e
mares também foi incluída entre as preocupações e, nas aulas de culinária e arte, o
peixe esteve presente durante todo o ano.

Crescendo com os amigos

Peixe adquirido no Mercado Público
foi ingrediente na aula de culinária

Aprender e brincar com
cantigas de roda
O projeto é Hora da Roda, desenvolvido
pelo 1ºAno, conseguiu envolver a família
no processo de aprendizagem durante todo
o ano letivo.
Durante a reunião, os pais produziram
cartazes com cantigas, que foram usados
em sala de aula pelas professores.
Este resgate da cultura popular aproximou
ainda mais a família da escola e a criança da
cultura e do folclore brasileiros.
A leitura, a dramatização e interpretação
das cantigas e histórias cantadas durante
as brincadeiras, bem como o estudo das
palavras foram constantes em todas as atividades de aprendizagem.
Os pais e familiares participaram do processo enviando a letra da cantiga de roda
preferida e ensinando seus filhos a brincar.
Em sala, as crianças compartilhavam com
os colegas e a professora.
Gráficos e tabelas retrataram cantigas

O Infantil 5 desenvolveu o projeto
“Com os amigos cresço em busca de
novos valores e uma amizade verdadeira”. O objetivo é levar a turma a
construir relações afetivas pautadas
na união, respeito e valores compreendendo as relações de parceria e
cooperação.
Foram diversas as obras de arte e as
mudanças de hábitos, especialmente
alimentares e de relacionamento durante o ano.
Neste último trimestre, o destaque
ficou para o estudo da vida e obra do artista
plástico nordestino, Romero Brito. A mistura de cores e formas foram estudadas e
aplicadas nas releitura das obras 'O Abraço'
- "Hug too" e “Heart Kids".

O abraço pelas mãos da Vitória
Sarnowski, de Inf. 5A

Encantos das

quatro estações
Durante a reunião, pais
confeccionaram cartazes

preferidas de cada grupo e as brincadeiras
tornaram mais lúdicas as aulas de alfabetização e letramento.
Os alunos das turmas A e B confeccionaram um livro das cantigas preferidas. As
demais turmas escreveram suas canções
preferidas em cartazes.

O Infantil 4 se envolveu
no projeto Conhecendo as
quatro estações do ano. As
características da natureza,
o clima, as comidas especiais para cada estação e
o cuidado que devemos
ter com o corpo para aproveitar ao máximo e com
saúde cada uma das quatro
estações, foram os temas de
estudo dos pequenos.
Para auxiliar nesse es-

tudo, cada turma conviveu com
uma mascote.
Os quatro bonecos: Quentinho, Friozinho, Outonino e a
Boneca Florzinha visitaram as
casas dos alunos e lá participaram das atividades da família.
Terminado o estudo comparativo, as roupas usadas para
estudar o tema, foram doadas às
famílias do projeto social Horizonte & Caminho, mantido pelo
CSA na comunidade do Morro
da Formiga, no bairro Petrópolis.

