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Somos muitos, mas formamos 
uma só comunidade educativa

VESTIBULAR

O Mural do Terceirão A  
mostra que, por caminhos 
diferentes, todos pertencem 
e integram o mesmo corpo.   

CSA é o Colégio 
DE jOINVILLE  

que mais 
aprovou para a  
UFSC em 2014.

Somos muitos, mas formamos 
uma só comunidade educativa

Os professores participaram de dinâmica que 
propôs reflexão sobre o quanto são importantes 
as diferenças e semelhanças de cada um, para o 
fortalecimento do corpo único que é a comuni-
dade Santos Anjos.   

                Leia mais nas páginas 2,3 e 5

Leitura é para 
toda a família

Págs. 6 e 7 

O melhor dos presentes para Guilherme 
Henrique, 3ãoB e Lucas Felipe, 6ºD é livro. 
Os irmãos, incentivados pelos pais, já têm a 
própria biblioteca.  Pág. 11
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Janeiro
01 - Confraternização Universal
13 - Início das Atividades

Fevereiro 
 
03 a 11 -  Jornada Pedagógica
04 - Jornada Pedagógica do SINEPE
05 - Jornada Pedagógica da SDP
10 - Reunião de pais - Educação Infantil e 1º ano
11 - Reunião de pais - Ensino Fundamental 2º ao 6º ano
12 - Início do 1º trimestre
26-  Reunião de professoras da Educação Infantil e 
 1º ano ao 4º ano
 Tema: Quaresma e Campanha da Fraternidade

Março  

03 - Recesso
04 - Carnaval
05 - Reunião professores de Português e Inglês(Pearson)
 Reunião com Professores de Ciências, Biologia,   
 Química e Física
09 - Aniversário de Joinville
12 - Reunião de Professores - 7º ao 9ºAnos e Ensino   
 Médio
 Tema: Preparação da Reunião de Pais
17 - Reunião de Pais do 7º A e B, 8º A e B, 9º A e B
18 - Reunião de Pais do 7º C e D, 8º C e D, 9º C
19 - Reunião de Pais do Ensino Médio 1º ano e 2º ano
 Reunião de professoras da Educação Infantil e 1º ano  
 ao 4º ano 
 Tema: Páscoa (Transferida para o dia 17/03)
25 -  Prova do 2ª Chamada
26 - Reunião de Pais do 3º ano do EM
 

Abril   
12 - Dia letivo para o Ensino Fundamental Matutino
17 - Recesso
18 - Paixão de Cristo
20 -  Páscoa
21 -  Dia de Tiradentes
22 - Prova de 2ª Chamada
4 a 13 - Feira do Livro de Joinville
23 - Dia Internacional do Livro
26 - Dia letivo para o Ensino Fundamental Vespertino
28 - Dia da Educação
 
 

Maio 
 
01 - Dia do trabalhador
02 - Recesso
13 - Prova de 2ª chamada
06 - Homenagem às Mães dos 1os anos do Ensino     
 Fundamental (8h e 14h)
07 - Homenagem às Mães dos Infantis 4 e 5 (8h e 14h)
 Homenagem às Mães do 2º ao 5º Ano-EF Mat.(19h)
08 - Homenagem às Mães dos Infantis 1, 2 e 3 (8h e 14h)
   Homenagem às Mães do 2º ao 5º ano do Ensino   
 Fundamental Vespertino(19h)
11 - Dia das Mães
12 a 16 - Reavaliações
19 - Início do 2º trimestre
21 - Conselho de Classe do EF1
26 - Conselho de Classe do EF2 matutino
27 - Conselho de Classe do EF2 vespertino
28 - Conselho de Classe do Ensino Médio.

Junho
 
02 - Reunião de Pais entrega de boletins para o Ensino   
 Fundamental 1
03 - Entrega de boletins para o Ensino Fundamental 2
04 - Entrega de boletins para o Ensino Médio
10 - Prova de 2ª chamada
12 - Jogo do Brasil na Copa
13 - Vestibular simulado para a 8ª série e Ensino Médio
17 - Jogo do Brasil na Copa - Não haverá aula no turno  
 vespertino
14 - Festa Junina
19 - Corpus Christi
20 - Recesso
23 - Jogo do Brasil na Copa
28 - Recuperação de aulas para o turno vespertino com o  
 horário de 17/06

Atenção:  A Festa Junina foi antecipada do dia 28/06 
para o dia 14/06 em virtude da possibilidade de jogo da 
Seleção Brasileira na Copa do Mundo.
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JSA Expediente:Expediente:

Ano da Comunidade 2014
O início do ano letivo no nosso colégio tornou-se 

um evento muito especial, vivenciado pelos alunos, 
pais e professores. Grande emoção tomou conta dos 
nossos corações ao receber nossas crianças e jovens, 
felizes por encontrar seus colegas, conhecer seus 
professores e partilhar muitas novidades.

Ano novo! Novas esperanças...
Diante das constantes mudanças, pelas quais a 

sociedade, a humanidade e cada pessoa passam, 
recomeçar um ano escolar é o tempo certo para rein-
ventar-se, inovar a cada dia, aproveitando a graça 
do novo ano para fazer o bem, para viver a caridade.

Assim, com a Igreja Católica, escolhemos 2014 
para ser o ano da Comunidade no Colégio dos Santos 
Anjos. Um tema inspirador para o nosso trabalho 
em conjunto, para a  vida pessoal e a vida de todos 
os colaboradores.

Neste Ano da Comunidade, nossa intenção é vi-
ver o verdadeiro sentido da comunidade, pois o ser 
humano para se realizar, precisa do outro. Sozinhos, 
isolados, nos deprimimos, e, perdemos o sentido da 
vida.

Refletimos com todos os professores e em todas as 
salas de aula com nossos queridos alunos, sobre o te-
ma comunidade, mediante orações, leituras bíblicas e 
também dinâmicas de grupo. Tivemos a oportunidade 
do conhecimento do outro, partilhar nossos sonhos, 
perspectivas, desafios, vivências.

 Refletimos também sobre a qualidade do clima 
escolar.  Um dos indicativos mais fortes do sucesso de 
uma instituição, tanto do ponto de vista da formação 
acadêmica, como da perspectiva da construção de 
atitudes e valores. 

Portanto, buscamos tornar nosso espaço privile-
giado, um lugar harmonioso, equilibrado, onde os 
objetivos são conhecidos por todos, e juntos enfren-
tam os desafios e assumem os insucessos. 

 Para 2014, a família Santos Anjos cresceu, 
ainda mais. Tivemos um  grande aumento do nú-
mero de alunos, e também um número significativo 
de novos profissionais  para enriquecer ainda mais 
nossa comunidade educativa.

 Os pais, ao matricularem os filhos, além das 
grandes expectativas em relação ao aprendizado, 
escolhem o colégio pela sua filosofia e pela proposta 
pedagógica comprometida com a formação integral 
do educando.

Assim, quando compreendermos que, como pro-
fessores, educadores e pais, temos uma missão a ser 
cumprida, tudo na nossa vida ganha um sentido no-
vo, tudo parece iluminar-se, e então compreendemos 
a importância de cada momento, de pequenos gestos, 
de pequenas  escolhas e, principalmente, de atitudes.

Na tarefa educativa, professores e estudantes 
partilham não apenas conhecimentos, mas a riqueza 
de sentimentos que trazem em suas vidas. O nosso 
trabalho baseia-se principalmente nas relações in-
terpessoais com os alunos e com os colegas. 

Com o Papa Francisco, partilhamos as sábias 
palavras do Documento,” Evangelli  Gaudium”, 
a Alegria do Evangelho: “ Não deixemos que nos 
roubem a comunidade!”.

 Portanto, diga sim a uma comunidade que promo-
va a fraternidade e saiba ver uma grandeza sagrada 
em cada próximo, onde todos cuidam de todos.

    Adelina Dalmônico

Agradecimentos

S À dentista, Heloise Barros 
Nascimento, mãe da Maria Clara B. 
Cidral, do Inf 3 E, que ministrou pa-
lestra sobre os cuidados com os dentes 
para o Infantil 3 - Vespertino. 

S  À policial  Schirle M. D.V. 
Feder,  mãe da aluna Mariana, do  
Inf.4 D,  por trazer a Cartilha Criança 
Segura, da Polícia Militar de SC, para 
a turma do Integral 2.
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Irmãs do Colégio
Vocês são legais comigo e com 
minha família. Fiquem com Deus.
Mateus, 2ºA

Natalia Gomes, 4ºB
Você sempre foi minha melhor 
amiga, sempre me ajudou quan-
do eu estava triste! Obrigada! I 
love you.
Mariana B., 4ºB

Felipe, 7ºC
Obrigado por ter me convidado 
para a asua festa.
Matheus C. B., 7ºC

Geovana, 8ºB
Parabéns! Muitos anos de vida 
amore! Que continuemos juntas 
até o final! Aproveite o seu dia, 
se divirta e comemore! A Gabi ti 
amataaaanto!! KKKKKK
Gabrielle Branco, 8ºB

Filippe Giovannetti, 9ºA
Parabéns cara!! Tudo de bom pra 
você!! Muitas felicidades, muita 
saúde e é isso ai! Ta ficando velho! 
Que a gente envelheça juntos, 
parça!!
José S. M. Junior, 8ºA

Felipe G., Inf. 3E
Te amo muito, muito, muito! Você 
é muito fofo! Beijinhos...
Maria Luiza Godoi, 8ºC

Pedro K., 3ão A
Você foi a luz que iluminou mi-
nha vida. Obrigada por ser esse 
menino que sempre esta do meu 
lado. Dengo!
Brena, 3ãoA

Professora Paula
Gosto muito de você. Sei que a flor 
que dei está florescendo. Beijo.
Nátalia C. Da Rosa, 2ºB

Natalia, 4ºB
Obrigada por sempre me ajudar 
e brincar comigo. Deus te ilumine, 
guarde e que você tenha muita fé.
Isadora C. Schmidt., 3ºB

Natália, 2ºC
Te amo amiga!
Letícia, 2ºC

João V. Marques, Ed Infantil
Eu te amo!
Bruna Marques, 2ºD

Nádia e Camila C., 2ºA EM
Amo vocês amigas! Cabracadabra!!
Leticia Schmitz, 2ºA EM
Tonho, Vilson, Nico, Buss, Pedro, 
Breno, 3ãoA
Muito tempeiro na nossa parceria, 
festas e futebas de qualidade. 
#DALE #Terceirão
Dirceu Neto, 3ãoA

Emilli D., Nicolle P., Eduarda V., 9ºB
Sinto muita falta de vocês. Desejo 
muitos seguidores no nosso feed. 
Beijos, amo vocês.
Yasmin, 9ªC

1ºB
Esse ano, muitas coisas estão 
sendo novas, pessoas, matérias, 
enfim... uma infinidade de muitas 
coisas estão por vir. Nessa cami-
nhada estamos juntos.
Miguel S. B., 1ºB EM
Obrigado pela recepção de todos 
da sala e do apoio dado aos 
seminaristas.
Rodrigo, 1ºB EM
Vocês são demais! Adoro vocês!
Anna Eliza, 1ºB
Obrigado a todos por me acolhe-
rem tão bem na sala!! Beijos.
Eduarda Cardoso, 1ºB EM

Pai e Mãe
Vocês são muitos especias para 
mim. Amo muito vocês de todo 
meu coração. Obrigado.
Gabriel Godinho, 5ºA

Arthur, 7º
Eu te amo! Beijos.
Gabriela Heloísa, 2ºD

Minhas amigas, 5ºC
Amo todas vocês. Vocês sem-
pre estarão guardados no meu 
coração.
Maria Clara, 5ºC

Professora Berenice
Estou gostando muito de você. 
Espero que você fique comigo!!
Luiza, 3ºA
Você é muito importante para mim. 
Gosto muito de você!!
Maria Eduarda S., 3ºA

Victória, Larissa, Júlia e Karol, 8ºB
Amo vocês! Amizade infinita!
Geovana Rita M., 8ºB

Isadora C., 3ºB
Você é muito legal, adoro muito 
você. Beijos!
Bianca, 3ºB
Maria I. F. R., 4ºA
Você é muito legal. Você é a melhor 
irmã do mundo! Obrigada por tudo 
que você fez por mim. Beijos.
Angela F. R., 2ºB

Sara, 5ºD
Você é a prima que eu mais gosto. 
Te amo!
Laura Antunes, 2ºC

Laurance, 3ºA
Você é meu melhor amigo. Sempre 
me ajudou e nunca brigou comigo.
Arthur K. F. M., 3ºA

Rafaela, 5º
Adoro você! Você é muito querida 
e legal. Tchau!!
Ana Luiza G., 3ºB

Maria Helena, 3ãoA
UHUL!! Terceirão amigaaa!! Fo-
ram alguns anos juntas, agora 
é o último. Espero que nossa 
amizade permaneça por muitos e 
muitos anos.
Jéssica S., 3ãoA

Luíza, 6ºD
Te amo. Beijos.
Laura Mariani, 2ºD

3ºC
Olá queridos alunos! É com grande 
alegria que escrevo esse recadi-
nho para vocês, que são tão es-
peciais para mim. Amei conhecer 
todos vocês! Beijinhos!
Profº Elisangela B. S.

Maria, Isa, Stephanie, Gi, Ana e 
Yasmin, 9ºC
Vocês não fazem ideia de como eu 
amo vocês. Cada uma tem seu jeito 
diferente, mas todos me ajudam 
quando eu preciso. Obrigado 
por tudo e que nossa amizade 
apenas cresça!
Ana Paula, 9ºC

Luana C, Leticia e Luiza, 1ºA EM
Amigas lindas, amo vocês!!
Ana Júlia Nascimento, 1ºA EM

Orion F. H., 5ºD
Você foi o melhor dos irmãos.
Igor H. O., 3ºD

Lucas, 3ºB
Você é muito legal, adoro ir na 
sua casa.
José, 3ºB

G, B, A, A e etc, 1ºA EM
Só queria dizer que agradeço 
muito a Deus por ter vocês perto 
de mim. Vocês vieram em um 
momento perfeito, pois Deus dá 
tudo no momento certo. Obrigada 
por tudo, amo muito vocês todos.
Ana Gabriela, 1ºA EM

Helton, Pai
Adoro você! Você é meu pai e 
melhor amigo!!
Beatriz, 3ºC

Paula Duarte e família, 1ºB
Amo vocês! Um beijão. 
Heloisa Rocha, 2ºB

Letícia, 2ºC
Você é muito legal e eu te amo 
muito. Um beijo com muito carinho 
e amor.
Cindy, 2ºC

Lucas W. Leite, 1ºA
Você é um parceiro muito legal, 
ainda mais quando me passa 
cola na prova. Te considero muito!! 
Valeu gatão!!
Matheus, 1ºA EM

A Dona Zeny Doces & Salgados tem os 
melhores produtos para o seu evento, 

festas, coquetéis e coffee break! 

Nosso cardápio conta com sofisticadas 
opções como bombons especiais, tortinhas 
e tacinhas, barquetes e canapés! Além de 

bolos e tortas salgadas variadas!

3473-0310
Tele-entrega

www.donazeny.com.br
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Manutenção e melhorias
Todos os anos, no período das férias, 

é realizada a manutenção preventiva das 
instalações do Colégio. Reparos, reformas, 
ampliações, substituições, pintura e adap-
tações precisaram ficar prontos antes do 
início do ano letivo. 

Enquanto os alunos e os professores 
descansam de mais um ano de estudos e 
aprendizagem, a escola se transforma num 
canteiro de obras. Esse ano, foram feitas 
obras no telhado, estacionamento, pátio e 
em diversas salas de aula. 

Além da pintura e da cobertura, em frente 
à quadra de esportes, três novas salas de 
aula ficaram prontas para receber os 1625 
alunos matriculados da educação infantil 
ao Terceirão. 

A estrutura física foi preparada para 
receber também as  novas turmas do turno 
integral. 

Com a implantação de aulas de empre-
endedorismo, produção textual e mais aulas 

de inglês e espanhol os oitavos e nonos anos 
passaram a ter seis aulas diariamente. 

A cobertura do pátio ao lado da quadra 
de esportes foi uma das obras 

Manutenção e melhorias Preparação e planejamento 
pedagógico do ano letivo

Assim como a estrutura física é preparada 
para acolher  os alunos com mais conforto, 
anualmente, nas semanas que antecedem 
o início do ano letivo, os coordenadores 
e professores fazem o planejamento anual 
participativo. 

Entre os eventos que contribuem para a 
preparação dos professores para esse pla-
nejamento, está a Jornada Pedagógica. Em 
2014, no período de 03 a 11 de fevereiro, 
foram realizadas diversas atividades com o 
objetivo de promover a integração dos no-
vos profissionais ao Carisma dos colégios da 
Sociedade das Irmãs da Divina Providência 
e à reflexão sobre o tema da Campanha da 
Fraternidade, que sempre permeia o currí-
culo das escolas da SDP. 

No dia 04 de fevereiro, em Florianópolis, 
a equipe do CSA participou da Jornada 
Pedagógica do SINEPE-o sindicato das 
escolas particulares de SC, com o tema 

“O Perfil dos Educadores no Século XXI: 
Aprendizagens Significativas”. 

Os palestrantes, os professores Pierluigi 
Piazzi, Celso Antunes e Mario Cortella fa-
laram sobre a neurociência do aprendizado, 
as 5 questões significativas para um ensino 
eficiente e o perfil dos educadores e educa-
doras do século XXI. 

No dia seguinte,  professores e equipe 
diretiva dos colégios da Sociedade das 
Irmãs da Divina Providência participaram 
da Jornada Pedagógica SDP. 

O evento, preparado para promover o 
crescimento pessoal e espiritual, foi reali-
zado no Provincialado Coração de Jesus. 

A palestra, A escola em tempos de traves-
sia, proferida pelo Padre Marcos Sandrini 
deu início às atividades  que incluíram dis-
cussões, reflexões e oficinas sobre situações 
de ensino e aprendizagem para a excelência 
humana e acadêmica.

Um ano para celebrar a 
vida em comunidade

Seguindo a escolha da Dio-
cese de Joinville, que estabe-
leceu 2014, como o Ano da 
Comunidade, o Serviço de 
Orientação Religiosa-SOR, 
sob a coordenação da profes-
sora Luciara Baraúna, iniciou 
o ano letivo com uma reflexão 
sobre o tema.  

"Entreguei um bonequinho 
para cada aluno e eles tinham 
que caracterizar o boneco com 
suas habilidades e limitações. 
Depois cada um se apresentou 
para os colegas e colocou seu 
boneco no mural", explicou a 
professora Luciara. 

A dinâmica faz referência à 

Para celebrar as diferenças e semelhanças 
que aproximam uns dos outros e formam o 
corpo sólido da comunidade Santos Anjos.

O boneco de cada participante, após ser 
apresentado aos colegas, foi fixado num 
cartaz e, juntos  formaram um mural de 
boas-vindas aos demais membros da grande 
comunidade Santos Anjos: os alunos e pais. 

Já em sala de aula, os professores realiza-
ram  a atividade com os alunos. 

Os alunos, ao mesmo tempo em que se 
apresentaram, refletiram sobre as próprias 
habilidades e limitações em aceitar as 
diferenças e semelhanças individuais, que 
enriquecem  e fortalecem o grupo único e 
coeso que é a sala de aula. . 

Os barcos da vida dos alunos do 2ºB EM, percorrem 
diversos afluentes, para ao final, chegar ao mesmo rio. 

vida. Todos nascem iguais, e, no decorrer 
da vida, a pessoa vai se formando, se trans-
formando, se aproximando ou se isolando 
das demais. E, enquanto caracterizava o 
boneco, cada um pensava em si e depois, 
na apresentação, partilhava esta reflexão 
com os demais colegas, dizendo como se vê 
como membro da comunidade e como aceita 
e convive com as diferenças e semelhanças 
do outro na comunidade.

Diferenças e semelhanças 

"Nessa celebração percebemos que, 
embora sejamos muitos e diferentes, ca-
minhamos  sempre juntos e formamos um 
corpo único que é a nossa comunidade", 
acrescentou Luciara.  
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Guilherme M., 6ºA
Você é o melhor irmão do mundo.
Leticia M., 2ºA

Pai e Mãe
Desejo para vocês felicidade e amor.
Thyago, 3ºB

Nicoli, 3ºC
Escolhi você porque te acho carinhosa, doce, 
legal e muito mais...
Eduarda F.de Souza, 3ºC
Gabriel Z., 1ºA EM
Gosto muito de você. Espero que você seja um 
grande pai de família algum dia.
Lucas W. Leite, 1ºA EM

Vovó e vovô
Vocês são muito especiais para mim, amo 
vocês!!
Ana Julia de S., 3ºD

Max Emiliana, 4ºC
Meu amigo tivemos nossas brigas, desenten-
dimentos e vários outras coisas. Mas, agora, 
somos  grandes amigos. Somos diferentes um 
do outro, mas somos amigos.
João Pedro, 4ºC

Familiares e amigos
Agradeço a vocês, pai e mãe, por me dar 
comida, roupa e alegria. Aos meus amigos, 
obrigado por estarem comigo desde pequeno.
André L. Sell, 5ºB

Renilda, Oma
Obrigado por tudo. Amo você. Gosto dos bolos 
que nós fazemos juntas.
Larissa, 3ºE

Pai e Mãe
Amo muito vocês pelo carinho que vocês me 
deram, por me lotar em uma escola cheio de 
amigos legais pela minha irmazinha e muitos 
presentes. Muito obrigado pra vocês.
Adriano I. Filho, 5ºA

Helena, 3ºE
Eu não esqueci que prometi trazer aquele 
presente para você.
Marcela, 3ºE

Profª Simone
Você é muito legal, esperta e querida! Beijos.
Guilherme, 3ºE
Maria Clara, 4ºA
Você é uma amiga muito fiel e é a melhor 
companheira.
Ana Theresa, 4ºA
Minha grande amiga. Você é muito legal, te 
adoro muito!! Beijos
Amanda J. Parizoto, 4ºA

Amanda B. Machado, 6º
Gosto muito de você. Beijos da sua prima 
de coração!
Isadora M. Aquino, 3ºB

Laura, 4ºB
Você é uma pessoa muito carinhosa e delicada.
Sofia F. Gadotti, 4ºB

Natália, 1º EM
Gosto muito de você! Adoro quando você brinca 
comigo, joga comigo... Você é muito legal!!
Bruno C, 3ºC
Eliane, Tia
Você é muito legal. Se a minha mãe não 
tivesse feito faculdade com você eu não teria 
conhecido essa tia tão legal.
Yasmin, 3ºE

Eduarda, 3ºC
Você é muito querida legal e fofa continue 
assim.
Cecília F. Moreira, 3ºC

Profª Marta
Você é muito legal e bonita. Eduarda, gosto 
muito de você!
Mariana Martins, 3ºD

Renato, 2ºA
Você sabe muito drible!! Espero que me ensine 
sua habilidade.
Roger, 2ºA

Mãe
Quero agradecer o carinho que a senhora me 
deu para mim. Você é a melhor mãe do mundo. 
Te amo!! Beijos.
Giúlia Matos, 5ºA

Profª Thieme
Você é muito divertida, alegre, legal... Te amo!
Helena, 3ºE

Catharina F., 3ºD
Feliz aniversário!! Muitos anos de vida, que 
você seja muito feliz, sempre!
Bruna R., 3ºD

Kayty, 3ºB
Você foi minha melhor amiga no ano passado 
e espero que seja esse ano também. Um beijo!
Larissa Sell Z., 3ºB

Pai e Mãe
Vocês são muito especiais para mim. Adoro 
muito vocês. Beijos.
Mikael, 5ºA

Arthur, 6ºD
Você é meu melhor amigo. Bem divertido e 
mais YOLO!
Vinícius H., 6ºD

Beatriz, 2º A EM
As melhores sextas-feiras com você, sister, 
Teusão e Will. Amo vocês!!
Stefanni, 2ºA EM

Paulo, 4ºA
Você é muito importante para mim. Fala pro 
pedro que eu mandei um “oi”.
Claudio, 5ºB

Maria Isabel, 4ºD
Parabéns pelos seus 9 anos! Adoro você! 
Felicidades e muitas alegrias!
Ana Carolina S., 4ºD

Meus amigos do 5ºB
Obrigado por me deixar alegre.
Kauã, 5ºB

Amigos do 3ºE
Vocês são muito legais. Théo, Victor, Marcos, 
Antonio, Felipe e minha família, AMO VOCÊS!
Raian, 3ºE

Minhas amigas do 4ºB
Vocês são legais e divertidas!!
Laura, 4ºB

No JSA há  20 anos
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No JSA há  20 anos Vereador Mirim 

Com um total de 513 votantes, os alunos 
do 6º ao 9º anos, elegeram Artur Lúcio dos 
Santos, 7ºC, o representante do CSA, para 
a Câmara Mirim de Vereadores de Joinville. 

Com 191 votos, Artur foi eleito para a 
legislatura 2014. Ele foi o quinto vereador 
com maior votação proporcional ao número 
de eleitores participantes por escola. 

O estudante defende  a  reforma de 
áreas de lazer da cidade, a construção de 
mais bibliotecas públicas, melhorias e mais 
financiamento para a saúde e  a duplicação 
de ruas e construção de viadutos em subs-
tituição dos sinaleiros.

A cerimônia de diplomação acontece no 
dia 14 de abril, na Câmara de Vereadores 
de Joinville.

 

Escola mobilizada
A eleição dos 38 vereadores mirins para 

a legislatura 2014/2015, realizada no dia 
27 de março, teve a participação direta do 
Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e movi-
mentou 37 escolas públicas e particulares. 
Os primeiros 19 colocados foram eleitos 
para a legislatura de 2014, e os demais, 
para a de 2015.

Os estudantes do sétimo ano, Brienda 
Porn, Paulo Henrique Gonçalves, Lucas 
Castro Truppel Machado, Artur Lúcio dos 
Santos, Silvia Maria Souza Rosa Giovanna 
Zanin Mizdel e Walter Francisco Dittrich Jr 
foram os candidatos. 

 Os vereadores eleitos farão curso de 
oratória, de formação e sobre o processo 
legislativo. 

A professora de filosofia, Daiane Shini-
ki, preparou todos os alunos para o pleito. 
Após a seleção dos candidatos, temas como 

a importância da política, a organização 
dos três poderes (Executivo, Legislativo e 
Judiciário) e suas incumbências na gestão do 
país, a importância da participação do jovem 
na política e de pensar no voto desde  cedo. 

A obrigatoriedade do voto também foi 
discutida e a necessidade de optar por um 
candidato ou outro, não votando em branco 
ou nulo também foram temas  de discussões 
durante as aulas.

A força do jovem 

Os jovens tem muito poder nas mãos. 
Atualmente eles são muito ouvidos, querem 
e devem, participar da política ativamente. 

Porém, ainda necessitam do envolvimen-
to dos adultos para auxiliá-los na construção 
do pensamento crítico e reflexivo sobre o 
assunto. Como é o caso dos estudantes da 
UFSC. Eles estão usando drogas ilegais 
dentro da universidade e acham que têm 
razão. Que lá é um território à parte do resto 
da sociedade e não é”, explicou a professora. 

“A política está em tudo. Quando a gente 
cai num buraco na rua e até mesmo aqui 
na escola, no currículo. Ou seja, a política 
sempre está presente. Conversamos sobre 
a importância de, desde cedo, se preocupar 
com o voto. Falamos em não votar nulo e 
nem em branco porque quando não escolho 
alguém para votar, também não posso cobrar 
de quem eu não votei, depois das eleições”, 
completou a professora.

CSA elege representante CSA elege representante Há 20 anos, nascia o Jornal do Santos 
Anjos, que circulou em 1994, ano escolhido 
pela ONU e CNBB como o Ano da Família. 

No editorial da primeira edição, a diretora 
do Colégio, Irmã Cléofa escreveu que o JSA 
seria “um instrumento para um encontrar-se 
mais e melhor dos membros que constituem 
a grande família do Colégio. Encontrar-se 
faz bem. Partilhar enriquece muito e cele-
brar a vida das pessoas e das suas atividades 
é a razão que nos leva além de nós mesmos”. 

Assim, há 20 anos, o JSA circula tendo 
como um dos objetivos o fortalecimento dos 
elos entre  os alunos, professores, funcioná-
rios, equipe diretiva e Irmãs. 

Nas reportagens, é possível perceber o 
cuidado com a qualidade do ensino ofere-
cido aos estudantes e a dedicação especial 
de cada um na construção do conhecimento. 

Desde a primeira edição, o envolvimento 
dos membros da família Santos Anjos na 
confecção do JSA tem sido grande. 

Na capa da primeira edição, a contribui-
ção da publicitária Luciane Magali Richter 

(foto) anunciava a criação do JSA. Na 
época em início de carreira, atendeu a um 
pedido da Irmã, a professora Jane R. Voigt.

O JSA nasceu em preto e branco, em pa-
pel jornal, com quatro páginas. A segunda 
edição já teria oito páginas e desde que 
completou um ano de circulação, as edições 
bimestrais circulam com 12 páginas. Desde 
2012, suas 12 páginas publicam em cores as 
atividades da Família Santos Anjos.

Na charge, o jornaleiro anunciava 
a grande novidade:  JSA.

Sessão eleitoral foi montada no CSA
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Profº Walter, 5ºC
Gostei muito de você. Eu costumava não gostar 
de Ciências, mas graças a você é uma das 
minhas favoritas.
Filipe F., 5ºC

Hieda
Gosto muito do jeito de ensinar no ensino 
fundamental. Parabelinizo a senhora pelo 
ótimo trabalho. Beijos, 
Lorenzo B. De O. C., 5ºD

Profª Karina
Obrigado por tudo ensinar português. Você é 
muito legalzinha.
Tiago Thomas, 5ºA

Natália P., 6ºA
Amiga, obrigada por existir na minha vida. 
Te amo, tá? Um dia desses vamos lá pra 
casa. Beijos.
Vitória Migdady, 6ºA

4ºD
Adoro todos vocês !! Professora, te amo!
Hasielle, 4ºD

Camila, 7ºA
Oi! Tinhamos brigado, mas já resolvemos. 
Te amo!
Nathália, 7ºA
Oi!! Te adoro cara! Não, quer dizer, te amo!! 
Cara você é muito legal, divertida...Beijos.
Brienda, 7ºA

Família e amigos
Adoro meus amigos e amo minha família. 
Obrigada por tudo.
Letícia, 4ºD

Inês Elvira, 6ºA
Com a sua presença está sendo ótimo nesta 
nova escola. Você é uma amigona. Beijão.
Larissa R. Padilha, 6ºA

Sara, Duda, Sabinae e Gabriela Rossetto, 6ºB
Amo vocês todas de mais, minhas irmãs! 
Gabriela S., 6ºB

Gabriela de Oliveira, 9ºA
Obrigado por tudo, te amo pequena.
Erick de Oliveira, 9ºA

Bruno, 5ºB
Obrigado por ser meu amigo todos esses anos. 
Você é muito legal e machão.
Augusto, 5ºB

3ãoB
Valeu estar com vocês até agora, espero que 
continue valendo para o resto de nossas vidas. 
Lembrem-se: “Nóis é família”.
Diogo L Corrêa, 3ãoB

Isabela Gomes, Vitória, Luiz Gustavo, 6ºC
Amo vocês! Vocês são meus melhores amigos. 
Love, Loveeeeeee!!
Fernanda, 6ºB

Pietra, Maria E., Isabella A., Bruna, Sabina, 
Isabella G., 6ºB
Gosto muito de vocês. Espero que continue 
convivendo com vocês!! 
Luiz Gustavo, 6ºC

Luiza L., Manuela C. Barbosa, 6ºC
Amo muito vocês!! Pessoas especiais como 
vocês, guardo pra vida toda! Beijos...
Polliany K. Gibim, 6ºC

7ºA
Foi bom estar com vocês todos esses anos, 
mas infelizmente vou me mudar. Lembrarei 
de vocês.
Paulo, 7ºA

Pai
Quer andar de bike?
Vinicius, 4ºD

Letícia, 4ºC
Você é muito especial para mim!
Carolina, 4ºC

Maria E. W. Marangoni, 4ºD
Te adoro, por isso quero que você durma um 
dia na minha casa. Beijos.
Manuela Macedo, 4ºD

Profª Alessandra
Você esta sendo muito legal. Obrigado que 
você esta colocando coisas muito fáceis na 
prova! Beijos.
Thiago Paulo de Oliveira, 4ºA
Gosto muito de você! És minha professora 
favorita!
Carlos E., 4ºA
O ano acabou de começar, mas estes três 
meses aprendi mais que o 2º ano inteiro. 
Obrigado por me ensinar.
Renata M. Hobold, 4ºA

Pai e Mãe
Amo muito vocês. Que Deus sempre abençoe 
você.
Heloisa, 5ºB

Professora Sandra
Gosto de ter aulas com você. Você é divertida 
e melhora o nosso dia.
Beatriz Castro, 6ºA

Brienda, 7ºA
Espero que sejamos amigas, pois o que vou 
falar é sobre você: divertida, linda e muito 
legal. Te amo!
Camila, 7ºA

5ºC
Gente vamos tirar muitas notas boas este 
ano! Felicidades, paz e muitas notas boas 
para nós!
João Paulo, 5ºC

Bianca e todos meus amigos, 5ºD
Desejo a todos um bom ano cheio de felici-
dades e boas notas. Bianca, você é a mais 
fiel amiga que tenho e adoro lanchar com 
você. Beijos!
Rafaela de Lima, 5ºD

Mãe e Pai
Mãe, te amo! Desculpe-me se te desapontei... 
Pai faça uma boa viagem!!
Milena, 6ºA
José, 6ºA
Você é o meu melhor amigo. Você é sincero 
e gentil, que as estrelas iluminem seu 
caminho. Beijos.
Natalia Eleodoro, 6ºA

Mônica dos S. Nascimento
Um grande abraço com muito amor e carinho. 
Beijo do seu irmão.
Matheus Carlos, 7ºA

Maria Clara, 4ºA
Mesmo você estudando de manhã será 
sempre minha melhor amiga.
Maria Julia, 4ºC

Amigos do 5º ano
Votem em mim no achieve Inglês. Entrem no 
face e curtam.
Eduardo A. N., 7ºA

Guilherme Mendes, 7ºB
Bem vindo ao Santos Anjos. Obrigado por 
sermos amigos.
Igor Schutz, 7ºB

Isabella Clara, 6ºA
Agradeço pela nossa grande amizade. Você é 
minha BFF. Te adoro!
Karin, 6ºA

Maria Clara e Letícia, 4ºD
Vocês são minhas melhores amigas! Amo 
vocês! Beijos.
Helena, 4ºD

Luiza, 7ºA
Você é uma ótima amiga!! Gosto muito 
de você.
Heloisa S., 7ºA

Pais seguros transmitem mais 
segurança para os filhos.

A adaptação ao ambiente escolar, dos pequenos do 
Infantil I e II , foi mais rápida e tranquila neste início 
de ano letivo, devido ao projeto executado pelas 
professoras em parceria com os pais, denominado: 
Adaptação com muita diversão! 

Aplicado no ano passado com a turma da pro-
fessora Elisabete de Oliveira Carvalho, este ano 
foi estendido as cinco turmas dos alunos com um a 
três anos de idade,  que normalmente estão tendo o 
primeiro contato com o espaço escolar. 

O projeto facilitou a interação entre alunos e 
professoras, pois a criança foi mudando sua rotina 
gradativamente. O período de transição foi de 12 a 
28 de fevereiro e evitou muito choro e sofrimento. 

As turmas foram subdivididas em grupos menores 
para que a professoras pudessem dar mais atenção 
as cada criança nos primeiros dias.   

Durante a reunião, as professoras explicaram aos 
pais, que cada criança tem sua maneira própria e 
tempo individual para adaptar-se às novas situações 
de vida, como é o caso da escola.

Então, os pais inscreveram seus filhos em uma 
lista com horários alternativos para início e término 
das aulas nos primeiros dias, quado os pais perma-
neceram na escola, mas sem interferir na relação 

Cada um é uma parte  importante do todo
Os primeiros anos A, B, C, D e E 
iniciaram o ano letivo  fazendo uma 
dinâmica de integração semelhante 
à desenvolvida com os professores. 

Para iniciar, os alunos assistiram 
ao filme “Moda amarela”, que trata 
de diferenças, especificidades e 
valorização pessoal, mostrando que 
cada um, do seu jeito, é importante 
para o grupo. 

Em seguida, refletiram sobre 
a importância das semelhanças e 
diferenças, bem como da aceitação 
do outro, para o fortalecimento do 
grupo. Os alunos foram orientados a 
se auto analisarem e a se retratarem 
num boneco, usado para a autoapre-
sentação ao grupo.   

Na fase seguinte, cada estudante  
criou um desenho de si e se apresen-
tou aos colegas.  

Durante as aulas, os alunos pu-
deram perceber as perfeições e 
imperfeições de cada um e concluir 
que, essas características individuais, 
enriquecem o grupo que aprende 
com a convivência. Pois todos fazem 
parte de um só corpo, a comunidade 
escolar.  

Marino de Oliveira Neto, 1ºB Amanda Dolsan Radke, 1ºA

Adaptação mais tranquila 

professora x aluno. 
Deste modo, a criança e seus pais ficaram mais tranquilos e 

seguros. Com o passar dos dias, os pequenos passaram a fazer 
o lanche na escola, a aceitar melhor as pessoas que passaram 
a cuidar deles.

“Procuramos respeitar pelo menos em parte a rotina da crian-
ça. Aquela que costumava dormir após o almoço, por exemplo, 
vinha para a escola às 15h30 e ficava até as 17h. E também não 
fazia lanche na escola", explicou a professora.

"Fomos mudando a rotina da criança aos poucos e respeitando 
os principais horários e hábitos.  A adaptação foi muito mais fácil 
e rápida, porque não foi uma mudança brusca nem para os pais e 
nem para a criança. Menos choro e menos sofrimento", finaliza. 

A lição mais preciosa: compartilhar a atenção 
da professora e os brinquedos com os colegas. 

Helena da Silva Cani, 1ºB

 
Alunos analisaram e retrataram a si próprios em desenho 
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Pais
Amo vocês muito, muito, muito! Vocês são 
meus melhores amigos eternos!
Sílvia, 7ºC

9ºC
Aproveite que ainda estamos no começo 
do ano, para já ir botando a cara nos livros
Bruno O., 9ºC
Professor Mauricio
Ótimas aulas de Português.
Kevin, 1ºB EM

Maria Julia, Yasmin, Giovanna, Gabriela, 
Letícia, Isabelle, Karolini e Beatriz, 9ºA
Esse ano está sendo muito especial! Cara, 
9º ano já!! Não sei se será o último, então 
vamos aproveitar! Abraços.
João Pedro Quintino, 9ºA

Ana C. Soares, 1ºB
Obrigada por ser essa pessoa tão especial, 
minha melhor amiga!! Você é linda, te amo!!
Julia Corrêa, 9ºB

Cassy e Naty P., 8ºA
Parabéns pela junção (que já estava demo-
rando). Muitos beijos das suas seguradoras 
de vela preferidas.
Maitê e Maria Julia, 8ºA

Giovanna, Rebeca e Laura, 7ºC
Vocês são minhas melhores amigas. Amo 
vocês. Beijos!
Isabella B., 7ºC

Pai e Mãe
Mãe, você é muito legal e generosa e tam-
bém é muito trabalhadora.
Gabriel C. Dos Santos, 5ºB

Beatriz, 7ºD
Gosto muito de você. Que nossa amizade 
dure muitos anos. Te adoro!!
Maria Júlia, 7ºD

Vinícius Z.., 9ºA
Você é meu melhor amigo. Te desejo sorte e 
um bom ano no coração. Beijos e Feliz Natal!!
Ayronn C., 9ºA

Murilo, 5ºC
Você bate um bolão e também é um amigo 
do coração.
Kalel J. Rocha, 5ºC

Julia Cruz, 8º A
Parabéns amiga! Muitos anos de vida, mui-
tas felicidades. Aproveite seu dia!!
Amanda, 8ºA

Vitória Migdady, 6º
Te amo muito, minha melhor amiga! Quero 
que nossa amizade nunca acabe. Beijos.
Natalia Pavanello, 6ºA

Guilherme, Matheus e Gilvan, 8ºB
Vocês são meus melhores amigos e espero 
que fique junto com vocês até o fim!!
Rodrigo Ladeu, 8ºB

Luciane,4ºB
Obrigada por ser ma professora legal com 
todos. Obrigada por ser assim. Beijos.
João Vitor, 4ºB

22 Ks, 9ºA
Meu Deus, melhor que vocês não há! São 
amigas muito especiais para mim, sempre 
me ajudam e estão sempre lá para me 
apoiar. Amo vocês!
Vinícius Nardes, 9ºA

3ãoA
Que este ano seja de muito estudo e 
diversão. Todos ajudando uns aos outros! 
Vamo dale!!
Rafaela, 3ãoA
No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha 
uma pedra no meio do caminho”. Tio Carlos 
ama vocês!!
Carlos D. de Andrade, 3ãoA

Guilherme, 8ºD
Gosto muito de você. Te amo. Beijos!
Maria Helena, 2ºC

Beatriz, 6ºA
Muito obrigada por ser a minha grande 
amiga.
Manuela, 6ºA
Você é minha melhor amiga!
Ana Clara, 6ºA

Sebastian, 2ºA
Você é meu melhor amigo do mundo!
Franco, 2ºA
Heloisa e Júlia, 7ºB
Vocês são muito especiais pra mim! Agra-
deço a Deus todo dia por tê-las colocado 
na minha vida!
Luiza, 7ºA

Todos os professores
Adorei todas as professoras. Vocês são um 
bom ensinamento e eu adorei ser aluna de 
todas as professoras. Um beijo para todas.
Kemilly, 5ºB

Bruna S. Pereira, 6ºB
Confio muito em você. Você é uma das 
minhas melhores amigas. Pena que ficamos 
separadas...Beijos.
Isabella Clara, 6ºA

Maria, Luisa, Mikaela e Sophia, 6ºD
Obrigada por serem minhas amigas, me 
ajudaerm quando preciso e de fazer brin-
cadeiras.
Amanda, 6ºD

Luiz, Vitória, Fernanda e Pietro, 6ºB e C
Vocês são meus melhores amigos, são d+... 
Amo muito vocês!
Isabella G., 6ºB

Luís, 8ºC
Espero que você melhore logo. Maninho, 
é nóix!!
Igor, 8ºC

Igor, João, André, Hiba, Leticia, 8ºC e 9ºC
Amo vocês. Espero que a nossa amizade 
seja para sempre.
Júlia C., 8ºD 

9ºA
Quero agradecer pela turma que me acolheu 
muito bem esse ano, apesar de  sentir falta 
da turma da tarde. Me senti em casa.
João H. S., 9ºA

Jéssica, 3ãoA
Chegamos ao terceirão...haha... tanto tempo 
de amizade né?? Bom, mas desejo à você que 
seus sonhos se realizem e que essa nossa 
amizade dure por muitos anos!!
Maria Helena, 3ãoA

Cassiano, 8ºA
Parceiro pra todas as horas, amigo indis-
pensável!
Gustavo, 8ºA

Vitória, 6ºC
Você viu quem vai lançar uma música nova? 
Ele mesmo... Você é uma amiga excelente e 
com vários dramas... Te adoro Vi!!!
Ana Julia, 6ºD

Professora Sandra
Você é uma ótima professora, sempre me 
ajudando. Te adoro.
Isadora M., 7ºA

Beatriz Castro, 6ºA
Espero que você passe de ano. Sempre esta 
no meu lado, amo ter você como amiga.
Luísa Flores, 6ºA

Guilherme Kruger, 5ºC
Você é um super amigo. Você é legal e gosta 
de jogar ps3, eu também.
Thiago C. Da Silva, 5ºC

Maria Clara, 4ºA
Você é muito legal, nós vamos conseguir 
fazer o show de talentos. Beijos!! Te adoro.
Maria A., 6ºA

Amanda P., 7ºB
Gosto muito de ti! Você é muito querida e 
divertida. Te amo sua fofa!!
Helena Borges, 7ºB

Mural dos desaparecidos 
A Campanha da Fraternida-

de 2014 - Fraternidade e Trá-
fico Humano traz a discussão 
sobre a realidade vivenciada 
por milahres de famílias em 
todo o mundo. 

Por outro lado, diariamente, 
circulam pelas redes sociais 
dezenas de pedidos de familia-
res desesperados que procuram 
por parentes desaparecidos. 

As pessoas são traficadas 
por diversas razões, mas as 
principais seriam para roubar 
e vender órgãos humanos 
ou para o trabalho escravo e  
prostituição.  

Esta é a realidade que a Igreja Católica pretende trazer 
à tona na Campanha da Fraternidade 2014. Num primeiro 
momento, o assunto pode parecer estar longe de nosso 
cotidiano. 

Entretanto, vale lembrar que na semana em que foi lan-
çada a CF 2014, também foram anunciados dois desapare-
cimentos de pessoas em Joinville. 

        Pesquisa e cartaz
Nas aulas de Ensino Religioso, a professora Débora 

Siqueira, solicitou a seus alunos dos 5‘ ao 9º anos,  que 
pesquisassem e produzissem um pequeno cartaz sobre um 
desaparecido.  A quantidade de  cartazes surpreendeu.  

“Fizemos um mural aqui no Colégio chamando a atenção 
para esse grave problema no planeta. Nos deparamos com 
um mar de pessoas que estão sofrendo, pelo trabalho escravo 
e diferentes tráficos de pessoas”, explicou a professora. 

Ao todo, foram reunidos cerca de 700 cartazes de pessoas 
desaparecidas. Os que não foram usados no mural do Colé-

gio serão expostos em espaços fora na escola. 
O objetivo é ajudar na procura das pessoas que estão 

desaparecidas ampliando a campanha dos familiares. Você 
pode ajudar acessando às páginas que anunciam pessoas 
desaparecidas no Brasil. Abaixo, alguns endereços: 
http://www.desaparecidosdobrasil.org/
http://www.desaparecidos.gov.br/
http://www.ssp.sp.gov.br/servicos/pessoas_
desaparecidas.aspx
http://www.cnpd.org.br/
www.pm.sc.gov.br/desaparecidos

Para ilustrar o mural, a professora confeccionou uma 
nova versão do Cartaz da CF 2014, destacando a realidade 
do homem, da mulher e da criança, que estão sendo vítimas 
do tráfico humano. 

"A cruz do Cristo vazia reflete a luz do ressuscitado que 
liberta, já o sangue que derrama da cruz, mostra que Cristo 
já sofreu pela humanidade e seu sangue grita por justiça, 
por um mundo de amor", explicou Debora. 

C o m o  s e  e s c r e v e ?
Com o objetivo de aumentar o vocabulário e levar seus 

alunos a escrever melhor, as cinco professoras dos tercei-
ros anos do ensino fundamental estão desenvolvendo, em 
parceria com os pais, o processo de Ortografia: Como é 
que se escreve? 

Os alunos, recém alfabetizados, recebem periodicamente 
um conjunto de 40 palavras que devem ser estudadas com 
a ajuda dos familiares. 

As palavras são apresentadas na mesma sequência didática 
em que os conteúdos aparecem no livro texto.  Serão 17 
bancos de palavras ao longo do ano letivo. 

Dentre as palavras apresentadas aos alunos, 20 serão se-
lecionadas para o ditado, que é também uma das formas de 
avaliação. No conjunto, palavras já conhecidas e outras no-
vas, que serão usadas no estudo dos conteúdos curriculares. 

“Neste nível de aprendizagem, não podemos apresentar 
as regras de formação das palavras como método. Então, 
as explicações e a palavra são mostradas num contexto que 
torne mais fácil a compreensão.  Assim, eles aumentam o 
vocabulário e vão escrever melhor”, completa a professora 
Berenice O. Fernandez, do 3ºA. 

“O projeto tem a intenção de colocar o aluno em contato 
com um conjunto de palavras organizadas de forma que as 
normas estabelecidas para a escrita fiquem mais claras”, 
completa a professora. A regra de formação aparece no banco de 

palavras a serem estudadas e memorizadas.
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Gordinho ou obeso?

Pais são os responsáveis 
pela alimentação dos filhos 

S a ú d e  &  Q u a l i d a d e  d e  V i d a

      Estudos apontam que,  em 
torno de 14,3% das crianças (6-9 

anos) e 21,7% dos adolescentes 
(10-19 anos) brasileiros são 

considerados obesos. 
       Os números para excesso de 
peso, são de 33,5% para crianças 

e 40% para os adolescentes. 
Os índices são semelhantes aos 

registrados em países como 
os Estados Unidos, onde 

aproximadamente 27,7% de 
crianças (6-10 anos) e 17% de 

jovens estão acima do peso ideal. 
   Entre adolescentes e jovens, 
a expressão, SUA GORDA, é 
uma das principais agressões 

psicológicas. 
Pesquisa realizada com 464 estudantes de 6 a 10 anos, entre 

os meses de junho e agosto de 2013, mostrou que entre os 
alunos do Santos Anjos, 16,16% (75) são obesos. Os rapazes 
representam 64% deste total, com 48 casos. 

As pesquisadoras, acadêmicas do curso de enfermagem do 
IELUSC Aline Arins e Graziele S. S. Paiva, supervisionadas 
pela professora Solange A. Iervolino, calcularam o Índice 
de Massa Corporal (IMC) de 717 alunos de três escolas:  
o Colégio Santos Anjos  (privada) e as escolas públicas, 
EEB Alícia Bittencourt (estadual) e EM Avelino Marcante 
(municipal). 

As conclusões preliminares são que os percentuais de 
crianças obesas são semelhantes nas três, portanto indepen-
dem da condição social e econômica da família. 

Todos os pais das crianças obesas receberam convite para 
participar de uma entrevista.  Mas somente dez familiares, 
de 75 crianças do CSA, compareceram na data e horário 
marcados. E, entre os entrevistados, 17% acreditavam que 
seu filho (a) estava somente gordinho, não obeso.

Pesquisas apontam que 40% das crianças e 70% dos ado-
lescentes obesos se tornarão adultos obesos. A  professora 
acrescenta ainda que a criança obesa sofre bulling e tende 
a ficar mais isolada.

“Então, porque não encarar, desde cedo,  o problema que 
pode causar danos maiores na vida daquela criança? O obeso 
terá doenças como diabetes, colesterol alto, hipertensão, 
problemas articulares e de interação social. E a criança ainda 
está em desenvolvimento e pode criar hábitos alimentares  e  
de vida saudáveis e reverter a situação", alerta a professora.

 Crescimento rápido
A principal causa da obesidade é o excesso de consumo 

de alimentos industriali-
zados, ricos em açúcares e 
gorduras. Tal preferência 
alimentar, somada à falta da 
prática de atividades físicas 
regulares e muitas horas 
em frente às telas de com-
putadores, celulares, TVs e 
videogames, contribui para 
o crescimento da população 
obesa cada vez mais cedo.

Dados do IBGE indicam que entre os anos de 2002 e 
2003, 16,7% dos meninos entre 10 e 19 anos apresentavam 
excesso de peso. Entre as meninas o índice era de 15,1%. Já 
entre os anos de 2008 e 2009, os percentuais saltaram para 
21,7% entre os meninos e 19,4% entre as meninas. No ano 
de 1970, o registro do IBGE de excesso de peso infantil era 
de apenas 3,7%.

O ovo é o campeão na preferência alimentar das crianças 
entrevistadas.  O arroz e biscoito salgado estão em segundo 
lugar, seguidos de perto pelo macarrão e massas.  As mães 
preferem a carne de frango e o pão, seguido de perto por 
frutas e leite.  

Livros
Para mim livros são tudo!! Com eles posso 
viver uma aventura posso: rir, chorar, etc. . 
Eu amo livros!!!
Stephanie F V., 7ºD

Le, Belle, Bia, Karol, João P. e Bah, 8ºA
Não vivo sem vocês, sério, amo muito! Melhor 
bonde ever!!
Gabriela Bruns, 8ºA

MAVI, 9ºB
Te amo nega!! Obrigada por tudo mesmo! “'till 
the very end”
Natálie, 9ºB

Isabela Lenert, 5ºB
Embora brigue com você, só quero seu bem! 
Me orgulho da menina maravilhosa que você 
é e da mocinha que está se tornando. Te amo!! 
Samantha Lenert, 1ºC EM

Isabella Clara, 6ºA
Você é a melhor amiga que alguém pode ter! 
Te adoro. Beijos!
Anna C. Damiani, 6ºB

Leonardo, 5ºD
Cara continue assim sem me encomodar 
com o tal tomas. Cara, obrigado por não me 
encomodar.
Rafael, 5ºD

Laura e Bella, 9ºA
Nós amamos muito vocês!!
Paula, Beatriz, Ester, Pietra, Isadora e Maju, 
9ºA

Lucas, 6ºD
Obrigado por ser um amigo tão legal.
Iohan, 6ºD

Gabrieli Schneider, 1ºC EM
3 anos de amizade. Te amo amigaaaa!!
Desireé Mendes, 1ºC

2ºC EM
Obrigada por terem me acolhido tão bem. 
Vocês são os melhores!
Nathália G., 2ºC EM
Oi gente, amo vocês!!
Maisa, 2ºC EM

3ãoA e B
É galera, acabou a mordomia, mas estamos 
juntos nessa! \o/ #UHULL #É #Terceirão
Nátalie, 3ãoA
É galera...o ano está apenas começando eas 
dificuldades aparecendo. Agora é hora de 
praticar a fraternidade e juntos vencermos os 
obstáculos. RUMO A UNIVERSIDADE!!
Jaqueline, 3ãoA
Que possamos fazer deste ano o mais realiza-
dor das nossas vidas Que todos nossos desejos 
possam ser realidade.
Annie O., 3ãoA

Isabella P., Luiza E., Samantha, 1ºC EM
Obrigada por terem me recebido tão bem!
Fernanda Born, 1ºC EM

Gabrielly, 5ºC
Amo muito você, mesmo que às vezes briga-
mos. Beijinho!
Bianca, 5ºD

2ºA EM
Agradeço por terem me acolhido muito bem. 
Estou adorando tudo e todos. Obrigada.
Jenaina, 2ºA EM

Isabel 6ºC
Te adoro muito! Espero que sejamos amigas 
para sempre. Pois ninguém pode nos separar. 
Beijos.
Ana Cristina, 6ºC

Juliana, 2ºA
Você é minha melhor amiga do mundo!!
Leticia D., 2ºA

Pâmela, 2ºA EM
Você é linda e muito legal. Amo você!! Foco 
nos estudos!!
Carol Vieira, 2ºA EM

Cristhian A., 9ºA
Você é o meu melhor amigo, te amo!!! Não 
sei o que seria da minha vida sem você!! É 
nóis amigão!!
Bruno M., 9ºA

José V. T., 3ãoB
Obrigado por ser um ótimo irmão e por estar 
sempre do meu lado. Você é show. Te amo!!
Ana Clara. T., 2ºBEM

Arthur K., 3ºA
Eu sei que já faz 3 anos que a gente se 
conheceu, mas nós temos uma amizade 
incomparavél.
Laurance, 3ºA

Alana, Marie e Bia, 7ºD
Nos conhecemos a muito tempo. Tivemos 
muitas brigadas, mas nada nos separou. Amo 
vocês. Que nossa amizade dure para sempre.
Bruna Clemente, 7ºD

Isabelle, 6ºC
Gosto muito de você amiga! Haha! Beijão!
Elizama, 6ºC
Kauanny H., 2ºB EM
Aproveita muito a tua viagem, sentiremos a 
sua falta. Beijos.
Amanda Alves, 2ºA EM
Professora Luciara
Estamos aguardando o DDF de 2014, super 
ansiosos!
2ºB

Amanda, Gui e Aline, 8º
Estou adorando ser sua amiga. Vocês são 
muito legais.
Lyandra, 9ºA

Mª Eduarda, Gabi S., 6ºB
Amo vocês demais! Podem ter certeza que 
nunca sairão do meu coração!
Sara, 6ºB

Professor Walter
Você é meu professor preferido, pois você é 
muito legal. Ciência é minha matéria preferida. 
Continue assim. Abraços.
Vinícius, 6ºC

João Ricardo, 2ºB EM
Você é meu melhor amigo. Obrigado por ser 
minha inspiração. Te amo irmão!!
Carlos Sampaio, 2ºB EM

Beatriz S., Larissa, Heloísa, 2ºC EM
Obrigado meninas por me receberem tão bem. 
Adoro vocês!
Layne, 2ºC EM

Mãe e Pai
Obrigado por se dedicarem todos os dias 
a mim. 
Lêoni, 2ºB

Família
Amo vocês. Beijos.
Felipe, 2ºC

Leticia D., 2ºA
Você é minha melhor amiga.
Juliana, 2ºA

Amanda E., 3ãoB
Foi muito bom termos nos aproximado. Desco-
bri uma grande amizade. Te adoro sua mala.
Iago N., 3ãoB

Mãe
Queria te dizer parabéns e muitos anos 
de vida.
Mikaela, 6ºD

Alana, Maria e Júlia, 7ºD
Gosto muito de vocês. Obrigada por estarem 
na minha vida!
Beatriz, 7ºD

Victória e Nayara, 3ãoB
Amo vocês! Toda manhã a companhia de vocês 
é um privilégio.
Maila, 3ãoB

“E quando a gente pergunta se a criança come bem, 
mesmo tendo a preferência por carboidrato, a mãe diz que 
sim. Muitas mães acham que o filho come de tudo, e sequer 
percebem que talvez exista uma influência muito grande 
do meio nos hábitos e na alimentação da criança”, alerta. 

“Muitos pais se esforçam para colocar os seus filhos ‘na 
linha’. Mas, mesmo levando em conta os fatores genéticos, 
a causa principal da obesidade infantil é a ingerir grande 
quantidade de alimentos sem valor nutricional e ter ativi-
dades físicas reduzidas”, declara a professora. 

Faltam regras
As pesquisadoras perceberam que muitos pais ‘estão 

perdidos’ em relação à alimentação dos filhos e não aceitam 
que os filhos estão obesos. 

O exemplo dos pais dentro do lar, ou a ausência dos mes-
mos, deixando de monitorar e impor regras alimentares aos 
filhos, tem grande influência sobre os hábitos alimentares 
das crianças.

Vale salientar que crianças pequenas não vão às compras, 
não são elas que têm o poder de decisão do que entra no 
carrinho de supermercado ou de qual será o cardápio de 
almoço e jantar. 

São os pais que decidem como será a refeição dos pe-
quenos. Não basta ter alimentos saudáveis para oferecer 
aos filhos, os pais têm que comer igual as crianças, eles 
têm de ser exemplos. 

Por isso, pai e mãe são decisivos nas escolhas alimentares 
dos filhos. Pais com maus hábitos alimentares tendem a criar 
filhos com maus hábitos alimentares.

É importante verificar os índices nutricionais do que as 
crianças consomem nos intervalos entre as refeições. Sal-
gadinhos industrializados, frituras, doces e refrigerantes 
contêm altos teores de açúcar, sal e conservantes. 

Eles enchem o estômago, mas não tem nutrientes e devem 
ser substituídos por alimentos frescos, pouco processados, 
frutas e sucos naturais.

As pesquisadoras do IELUSC pretendem realizar, no 1º 
de julho, uma ação de educação para a saúde no Colégio. 
Naquele dia, com a partici-
pação de acadêmicos dos 
cursos de nutrição e educa-
ção física farão um evento 
envolvendo crianças e pais. 

Além de repassar os da-
dos finais da pesquisa, le-
varão informações de como 
ter hábitos saudáveis para 
evitar a obesidade.

A semana do dia 7 de 
abril, o Dia Mundial da 
Saúde, foi instituída como 
a Semana de Combate e 
Prevenção à Obesidade 
Infantil, no Brasil.

FONTE: http://zonae.com.br/brasil-uma-geracao-de-gamers-gordinhos
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Stefanni, 2ºA EM
Gostaria de agradecer pela companhia e por 
todos os momentos que passamos juntos. 
Te adoro!
Pedro H. Mendes, 2ºA EM
Esse ano vai ser PUNK, com as melhores sex-
tas-feiras com Will, Sister e Teusão!!
Beatriz, 2ºA EM

Victória C dos S., 3ãoB
Queria te agradecer de coração por tudo, tudo 
mesmo. Especialmente pela tua amizade, por 
ser quem és. Te amo cara! Nóis semprê!
Emily G. R., 3ãoB

Pai e Mãe
Obrigado por todas as coisas que você me 
deram, pela escola e pelo amor!
Leonardo Lopes, 2º A
Amo muito vocês. Obrigada por tudo que 
fizeram por mim!
Sofia Cristino, 2ºB

Fernanda e Igor
Mãe, as vezes pode não parecer, mas te amo!I-
gor, mano lindo, você mora no meu coração!!
Geovana Rita, 8ºB

Talento especialTalento especial
 “A dança é o meu porto seguro. 

É a batida do meu coração. É uma 
coisa com o que eu me identifico 

muito. A dança me completa”.  

As palavras, o brilho nos olhos e o sorriso 
aberto iluminam o rosto de Maria Vitória 
Wiese, 9ºB, a Mavi - quando o assunto 
é dança. E estas são apenas algumas das 
manifestações que deixam à mostra sua 
paixão por essa arte. Ela faz aulas duas 
vezes por semana e, segundo ela mesma, 
“sem a dança não sou nada”. 

Mavi dança desde os quatro anos e sua 
rotina inclui ainda aulas de musculação e 
de inglês. Este ano deve fazer o teste inter-
nacional de proficiência TOEIC. 

 O apoio incondicional dos pais e avós 
paternos com quem convive diariamente, 
dão leveza à rotina, que tem início com as 
aulas no turno matutino. Após as aulas, 
a estudante geralmente almoça com os 
avós paternos, de quem fala com carinho 
e admiração.  

“Eu me espelho muito no meu avô. Ele 
é sábio, sabe o que dizer nas horas certas. 
Minha avó é toda carinho. Sou o chodó 
dos meus avós, meu pai é filho único”, 
registra feliz.

Um dia completo
Nas próximas semanas, Maria Vitória 

terá de conciliar os ensaios, que chegam 
a ser quatro por semana, à medida que se 
aproxima o Festival de Dança de Joinville. 

A dança entrou em sua vida muito cedo. 
Os pais, Márcio e  Marcilea,  ao perceberem 
a empolgação da filha com as apresenta-
ções do Festival de Dança, a  matricularam 
nas aulas de ballet.  Além de dançar, Mavi 
fez natação até 10 anos. 

Aos sete, quando ingressou no Santos 
Anjos continuava dançando ballet.  Dois 
anos depois, já dançando em academia, 
optou pelo jazz e, foi convidada a integrar 
o  grupo de danças populares da academia.

Diversos títulos  
Em 2011, com a coreografia "Mainau – 

Paraíso das Flores” seu grupo conquistou 
o primeiro troféu de 1º lugar para Joinville, 
no Festival Meia Ponta, evento integrante 
do Festival de Dança de Joinville, para  
dançarinos de 10 a 12 anos.

No ano seguinte, com a  coreografia 
“Bela Santa Catarina”, uma mistura de 
danças folclóricas da Alemanha, Portugal e 
Itália, o grupo de 22 bailarinas, conquistou 
o BI campeonato. 

Em 2013, Mavi alcançou a idade para 
dançar na mostra competitiva do Festival 
de Dança, sonho acalentado e perseguido 
por anos.

"Eu via as bailarinas dançando e dizia: é 
meu sonho, vou dançar naquele palco gran-
de e quero ouvir sete mil pessoas gritando 
por mim”, lembra. 

Com a coreografia “Maria Bonita, 
Rainha do Cangaço”,  seu grupo, foi o 
vice-campeão na categoria juvenil, mo-
dalidade danças populares e conquistou 
diversos títulos, antes mesmo de subir ao 
palco do Centreventos Cau Hansen. 

Em junho, conquistou 2º lugar no 
Festival Mery Rosa, em Itajaí.  No 
início de julho, o grupo obteve o 1º 
lugar no Festival de Indaiatuba (SP).  
E, após conquistar o 2º lugar no Festival 
de Dança de Joinville, o maior festival 
de dança do mundo, as conquistas con-
tinuaram.  Em setembro, trouxe o troféu 
de  1º lugar no Festival de Dança SC, em 
Florianópolis. Do mesmo festival, o grupo 
recebeu os prêmios de Melhor Trabalho 
Coreográfico de Danças Populares e de 
Melhor Grupo do Festival.

Para a vida
Totalmente envolvida com a dança, 

garante que basta ouvir uma música, para 
surgir a coreografia em sua cabeça. 

Quanto ao futuro, como é normal para 
os seus 14 anos, ainda não está segura, mas 
apesar de já ter pensado em ser médica, 
não descarta a possibilidade de ter a dança 
como profissão. 

“O que aprendo na dança é para a vida 
toda. Ter objetivo, alegria, comprome-
timento, postura, disciplina, o jeito de 
falar com as pessoas e correr atrás do meu 
sonho. Isso é para sempre". 

"Não digo que sou uma líder. Acho que 
para ser uma líder, falta alguma coisa, mas 
sou determinada  e gosto de incentivar e 
de ajudar as pessoas. Gosto de dançar em 
grupo. No grupo cada um é uma peça do 
quebra cabeça e se faltar uma parte, nunca 
vai ficar completo”, acrescenta.

Amigas od 7ºD
Amo vocês. Vocês são muito importantes 
para mim. 
Alana, 7ºD

Lucas, 3ºC
Você é o meu melhor amigo.
João, 3ºA

Lethicia, 3ºA
Te adoro! Você é minha melhor amiga e 
sempre será.
Giovana, 3ºA

A gestora do Santos Anjos, Adelina  
Dalmônico, recebeu a Medalha de Mérito 
Mulher Cidadã Joinvilense – Justina Rosa 
Fachini, outorgada pela Câmara de Vere-
adores de Joinville, pelos serviços pres-
tados ao município na área educacional.  

A sessão solene em homenagem ao Dia 
Internacional da Mulher e aos 163 anos de 
Joinville foi realizada no dia 5 de março.

Outras nove mulheres também recebe-
ram a homenagem realizada anualmente 
a dez homenageadas em  reconhecimento 
pela contribuição ao desenvolvimento da 
cidade. 

Homenagem  da Câmara  
                    de Vereadores 

Dedico às mulheres
 Quero agradecer de coração essa 
homenagem que recebi, pelo dia da 
mulher, com a “Outorga da Medalha 
de Mérito Mulher Cidadã Joinvilense 
Justina Rosa Fachini”. 
 Fiquei deveras orgulhosa, embora 
não goste de publicidade e de me 
expor ao público. Prefiro trabalhar 
atrás dos bastidores, impulsionando o 
processo, apoiando as pessoas para que 
se sintam bem e consigam realizar com 
competência suas tarefas.

Dedico esse prêmio a todas as mu-
lheres de Joinville, mulheres mães de 
família, professoras, educadoras das 
nossas crianças e jovens, que, como eu, 
têm uma missão de vida e alimentam 
sonhos de realização, um horizonte novo 
para seus filhos e educandos. 

Precisamos compreender que nossa 
missão não é uma tarefa simples, entre 
outras, mas é o caminho privilegiado 
para construir um mundo melhor.

 Também quero homenagear as mu-
lheres que não são valorizadas, não são 
tratadas com respeito, controladas, di-
minuídas e silenciosas no mundo inteiro 
e lembrá-las que na face da terra houve 

alguém que apostou nas mulheres, foi in-
compreendido, rejeitado, excluído, mas 
não desistiu dos seus ideais. Seu nome 
é Jesus Cristo, o Mestre dos Mestres na 
arte de viver.

 Nós, mulheres, não podemos perder 
a esperança de um mundo melhor para 
todos, acreditar que a paz e a justiça 
chegarão para nossos filhos e filhas, 
para nossas crianças e jovens, para 
nossos trabalhadores e trabalhadoras, 
para nossos educadores e educadoras, 
enfim para  todos, homens e mulheres.

Há 43 anos adotei Joinville como 
minha cidade, quando iniciei minha 
trajetória profissional no Colégio dos 
Santos Anjos. Hoje, posso dizer que 
Joinville é meu jardim, minha terra 
santa e o colégio dos santos Anjos, meu 
espaço privilegiado. Amo demais minha 
família e a família do nosso colégio, 
pais, alunos, Irmãs e colaboradores.

Obrigada de coração à Câmara de 
Vereadores, ao conterrâneo Vereador 
Manual Francisco Bento pela indica-
ção, a todos e a todas, pelo título que me 
outorgaram, pela amizade e por todo o 
apoio e reconhecimento.

Dedico às mulheres

Mavi coleciona títulos na dança
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PENA LER
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Livros que valem a pena ser lidos! Participe nas próximas edições.  
Entregue uma pequena resenha para um dos coordenadores pedagógicos.

Livro: “Por favor...”
Autor: Beatriz Meirelles
 
O livro traz ilustrações de nosso cotidiano e 

uma história que trata de boas maneiras. Em uma 
leitura divertida as crianças perceberão a impor-
tância de um 
bom compor-
tamento com 
e x p r e s s õ e s 
que mostram 
genti leza e 
e d u c a ç ã o . 
Todos esses 
s i n a i s  s ã o 
trabalhados 
enfatizando 
a harmonia 
e com rimas 
inteligentes 
tratam com leveza esse tema pertinente.

Indicação: Profª. Paula Duarte do1ºB

Livro: Histórias de Páscoa
Autora: Valéria Belém

 Nesta coletâ-
nea, a autora conta 
histórias de Pás-
coa com os mais 
diversos persona-
gens. São coelhos, 
macacos, abelhas, 
pais e filhos e até 
o Lobo Mau.

E o que há em 
c o m u m  e n t r e 
eles? A doçura 
desta data tão es-

pecial e o espírito de solidariedade.
Sem dúvida, um momento agradável de 

leitiura nos lembrando o verdadeiro sig-
nificado da maior e mais importante festa 
cristã: Cristo morreu e ressuscitou por amor 
a toda a humanidade. Que Ele possa perma-
necer vivo entre nós todos os dias do ano!

Indicação:Professora Luciane Manske 
do 4ºB

Livro: É o bicho
Autor: Jean-Claude R

As ilustrações são 
formas geométricas e,  
coloridas com cores 
vivas,  apresentam ao 
leitor infantil o nasci-
mento de um desenho 
- como surge a ideia 
artística,

Indicação: Coordenação e professora da 
Educação Infantil

Família que lê unida ...

Leitura indispensável

Lucas sugere a leitura do livro, Percy 
Jackson e o Ladrão de Raios, de autoria 
de Rick Riordan. “É muito legal, uma leitura 
fácil e contagiante. Mudei meu comporta-
mento em relação à leitura por causa desse 
livro, de tanto que gostei”. 

Ericiane recomenda o livro "Um gato 
de rua chamado Bob", de James Bowen,  
principalmente para os apaixonados por ani-
mais de estimação.  “Nesse livro se narra a 
mudança da história de vida de um morador 
de rua, motivado pela profunda amizade 
que sente pelo animal e que percebe que o 
animal tem por ele”. 

"Uma leitura que considero indispensá-
vel para qualquer pessoa é a saga Harry 
Potter, da auto-ra J. K. Rowling. Os sete 
livros trazem vários ensinamentos e lições 
de vida que são muito necessários atual-
mente. De forma simples e clara, a autora 

ensina o valor de uma amizade verdadeira, 
o respeito que deve ser mostrado a todas 
as pessoas, independente de idade ou sexo, 
as consequências ruins que o preconceito 
traz, e, portanto, não devemos ser precon-
ceituosos”.

Os livros relatam uma experiência única 
e inesquecível vivida na Escola de Magia e 
Bruxaria de Hogwarts, com animais fantás-
ticos, professores incríveis e outras pessoas 
maravilhosas, e, com certeza, a história e 
os personagens marcam a vida de qualquer 
um que os leia. A saga de Harry Potter é 
escrita em 7 livros, porém não é uma leitura 
cansativa. E a vontade de ler só aumenta 
conforme a história vai passando: são mis-
térios, intrigas, romances, e muitas outras 
situações que tornam a leitura agradável. A 
saga é incrível desde o início mágico até o 
final épico', recomenda Guilherme.

A primeira paixão de Guilherme Hen-
rique T. da Silva, 3ãoB, foi a aventura 
do  aprendiz de feiticeiro Harry Potter. A 
leitura da série que encanta adolescentes 
mundo afora há anos, também enfeitiçou 
o estudante, que até a 4ªsérie lia somente 
para ter a nota na escola. Para ele e para o 
irmão Lucas Felipe, 6ºD, presente, é livro. 

A mãe, Ericiane F. T. da Silva, formada 
em letras e direito, sempre incentivou len-
do com os filhos. “Eu adapto meu gosto 
ao deles. Muita coisa que eu não gostava, 
comecei a gostar”, confessa.

 Os estudantes têm uma bi-
blioteca particular, Guilherme 
não gosta de emprestar seus li-
vros nem mesmo para a mãe e o 
irmão e, muitas vezes, a família 
compra diversos exemplares do 
mesmo livro porque cada um 
quer tê-lo da própria biblioteca. 

“Eu já avisei aos parentes, 
presente para mim, é livro”, 
conta orgulhoso Guilherme. 
Atitude repetida por Lucas e 

confirmada pela mãe que acompanha os 
filhos à livraria. No último Natal,  cada 
estudante ganhou seis livros de presente 
de Natal.  

“Eu gosto de ler e de comprar os livros. 
Os seis livros que foram presentes de Natal, 
li todos antes do final do ano. Em janeiro, 
lí onze. Em fevereiro, por causa das aulas, 
consegui ler somente dois”, conta com a 
naturalidade.

Trabalho faz transbordar
Guilherme sempre leu incentivado pelos 

pais, mas num trabalho, solicitado pela 
professora Luciane Manske, da 4ª série,  
deveria ler e fazer um texto recomendando 
o livro, foi a gota que fez transbordar o amor 
pela leitura. 

Daquele momento em diante, a leitura 
é seu lazer, sua atividade preferida, sua 
referência de vivência social. “Infelizmente 
quase ninguém  lê os mesmos livros que eu”, 
registra Guilherme referindo-se aos colegas 
da mesma idade.  

Lucas Felipe, 6ºD, segue o exemplo do 
irmão, da mãe Ericiane e do pai Volnei e, 
apaixonado pela leitura, atualmente está 
“devorando” a coleção Percy Jackson, a 
qual leu para fazer trabalho escolar, já está 
na biblioteca particular de ambos os irmãos.

A mãe conta, com orgulho que o filho 
Guilherme aprendeu inglês com os livros, 
pois nunca fez cursinho. 

“Ele só estudou inglês aqui no Colégio, 
mas aprendeu para ler. Atualmente está 
lendo a coleção Divergentes”.

A família de leitores, conta quais livros 
deveriam ser lidos por todas as pessoas, es-
pecialmente aquelas que querem encontrar 
o livro de suas vidas. 

Família que lê unida ...

Lucas: Já avisei meus parentes 
que presente, para mim, é livro.

Livro: A Culpa é das Estrelas 
Autor: John 

Green

Conta a his-
tória de Hazel, 
uma adolescente 
que vive o co-
tidiano de uma 
maneira críti-
ca, verdadeira 
e diferente. Ela 
tem uma doença 
terminal e vive 
cada dia inten-
samente, mesmo 
com todas as dificuldades enfrentadas. Não 
faz o estilo sofredora e nem de autopiedade, 
também não se aproveita da piedade das 
pessoas. Frequenta um Grupo de Apoio para 
jovens com câncer, obrigada pela mãe. Lá 
conhece Augustus e seus dias começam a ter 
mais sentido ainda.  Uma história de amor 
linda, única, verdadeira e contagiante, além 
de um excelente exemplo de vida. Inspirada 
na vida de Esther Earl.

Indicação: Profª Silvia Vieira Sarnowski

Livro: Qual É a Tua Obra?   
- Inquietações Propositivas Sobre Ética, Li-
derança e Gestão 
Autor: Mario Sergio Cortella
 
"A ideia de trabalho como castigo precisa 
ser substituída pelo conceito de realizar 
uma obra... Enxergar um significado maior 
na vida aproxima o tema da espiritualidade 
do mundo do trabalho". 
Depois do sucesso de "Não Nascemos 
Prontos" e "Não espere pelo epitáfio" o au-
tor publica, um texto envolvente sobre as 
inquietações do mundo corporativo. Neste 
livro, desmis-
tifica con-
ceitos e pré-
conceitos, e 
define o líder 
espi r i tua l i -
zado, como 
aquele que 
reconhece a 
própria obra 
e é capaz de 
e d i f i c á - l a , 
buscando in-
cessantemen-
te o significa-
do das coisas.
Indicação: 
Profª Daiane C.N. Shiniki

Guilherme: Livro 
é lazer, cultura e 
diversão.
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A criança também pode se proteger 
para evitar o desaparecimento 
 

Os pais são considerados as 
melhores pessoas para ensinar 

uma criança sobre sua segurança 
pessoal. São eles quem devem 

saber onde seu filho está a todo 
momento. No entanto, a própria 

criança ou adolescente, com 
alguns cuidados, pode  evitar os 

riscos.

 S As crianças menores devem saber o nome, telefone e endereço      
        de seus pais. 
S Mantenha a porta da casa fechada.
S Não se proxime de carros estranhos.
S Nunca aceite presentes, sem que os pais autorizem.
S Não repasse dados e informações pessoais pela internet.
S Jamais diga ao telefone ou na internet que está sozinho em casa.
S Caso um desconhecido o aborde e tente levá-lo para longe de  
        seus pais ou sempre que se sentir ameaçado, afaste-se e grite     
        bem alto:  NÃO! ESTE NÃO É MEU PAI (MÃE)!.

Para os pais  

S Jamais colocar o nome da criança em lugares visíveis da mochila,              
roupas, lancheiras, bicicletas e outros objetos de uso. O sequestrador 
ou mal feitores podem estabelecer uma relação de confiança com a  
criança chamando-a pelo nome.
S Diminua os riscos,  saiba tudo sobre as atividades e hábitos de   
     seu filho.
S Estabeleça claramente os limites e casas de quem a criança pode  
     frequentar.  

 
Em caso de emergência ligue 190

SOS Desaparecidos: (48) 91568264 e  (48) 32296375 
Internet: www.pm.sc.gov.br/desaparecidos 

Esta foi uma das conclusões a 
que os alunos do Integral 2 A e 

B, da professora Laila Tomazoni 
chegaram após estudar o tema, 
da Campanha da Fraternidade 

2014 - o tráfico humano.
 
A Cartilha da Criança Segura, elaborada 
pelo Major Marcus Roberto Claudino,  
Coordenador do SOS DESAPARECIDOS, 
programa da Polícia Militar de SC serviu 
de base para os estudos. 

As ilustrações do soldado Maurício Cos-
ta foram inspiração para os desenhos dos 
alunos, que formaram o mural da Criança 
Segura, exposto na pátio do Colégio para 
alertar aos país e alunos. 

carros estranhos, nunca aceitar presentes 
sem autorização dos pais, não repassar 
informações pessoais pela internet e nunca 
colocar o nome da criança em locais visí-
veis da mochila ou roupas, são algumas das 
regras para manter a criança em segurança. 

Segundo dados da PMSC,  de janeiro de 
2005 a outubro de 2011, só na cidade de 
Florianópolis, foram registrados 650 casos 
de crianças desaparecidas. 

Os pais devem ter o cuidado de não 
deixar seus filhos sozinhos em shoppings e 
lugares movimentados. 

Mas se ainda com todos os cuidados, 
uma criança ou adolescente desaparecer, 
vale lembrar que lei de busca imediata (Lei 
nº 11.259, de 30/12/05), está em vigor, e a 
procura DEVE acontecer no momento em 
que o desaparecimento for comunicado à 
autoridade policial.

Dicas de segurança:
Na internet, NUNCA responda 

perguntas de estranhos. Nunca abra a porta da casa e não 
deixe nenhum estranho entrar.

Para os adolescentes: jamais ande sozinho. 
Ande sempre acompanhado por um amigo 

para ir e voltar da escola.

Nunca diga a ninguém que 
você está sozinho em casa. 

Diga NÃO! Se alguém lhe tocar 
de maneira que você se sinta 

desconfortável você tem o direito 
de dizer NÃO!

Sempre que se sentir ameaçado, 
afaste-se e reaja gritando: 

Não, este não é meu pai!

Fique sempre acompanhado de 
um amigo para brincar e andar de 

bicicleta. É mais seguro!

“A cartilha apresenta estratégias para 
manter-se seguro com dicas para crianças, 
adolescentes e para as famílias.As crianças 
puderam apreciar de forma lúdica ações 
para se proteger, e pensar em como cuidar 
dos amigos”, explicou a professora. 

 “O desaparecimento de crianças é um 
problema crescente e preocupa nossa so-
ciedade. Por isso trabalhamos o tema com 
as crianças de 4,5 e 6 anos”. acrescentou. 

Atitudes como manter a porta da casa 
fechada, não se aproximar de pessoas e 

Gabriel D'Agostinni, Int. 2A
Athur Luis Raposo, Int. 2A

Paula Elisa Stefani, Int. 2A

Amanda Salles da Silva, Int.2A

Arthur Alves, Int.2B

Letícia Brandão, Int.2B


