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Um abraço para você!

7ºA
Os quatro painéis, obras coletivas dos alunos dos sétimos anos,
produzidos nas aulas de artes são releituras do “Abraço”, de Romero
Britto. Os abraços do acervo do CSA permanecerão acolhendo a
comunidade educativa e visitantes.

Leia mais na página 6

Atualidades
O Infantil 4 se
aventura no mundo
dos sentidos para
a construção da
identidade pessoal.
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O desafio do conhecimento

Preparação para a vida
Professores desenvolvem projetos
com os alunos do Terceirão,
para que um ajude o outro a
se preparar para o ENEM, os
vestibulares e a cidadania plena.
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Voz & qualidade de vida
A voz é a
identidade do
indivíduo. Saúde
vocal é sinônimo
de qualidade de
vida. Saiba como
cuidar de sua voz.
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Educar para a vida!
O Colégio dos Santos Anjos, reafirmando seu
compromisso de educar para a vida, traz aos nossos colaboradores, pais e alunos, mais uma edição
do nosso Jornal, no vigésimo aniversário de sua
fundação.
Nesta segunda edição do ano, o foco se mantém
no compartilhamento de práticas pedagógicas e
produções dos educandos, privilegiando as ações
que contribuíram para o crescimento, participação
das crianças e jovens e para o desenvolvimento do
senso crítico e criativo.
Todos os trabalhos apresentados tiveram como
foco a aprendizagem significativa, um dos pilares
da proposta pedagógica do colégio, proporcionado
a compreensão dos conteúdos e a formação de
valores, de forma a se estabelecer vínculos com
a realidade.
Em tempos de Copa do Mundo, aqui no Brasil,
o colégio também participou, estudando os países
integrantes, vestindo verde e amarelo.
Alegres e descontraídos, nossos grandes e
pequenos campeões, felizes, manifestaram seu
entusiasmo pelo futebol, sendo que muitos, pela
pouca idade, participaram pela primeira vez de
uma Copa do Mundo.
Registramos também eventos significativos
como a confraternização junina, as viagens de
estudo, talento especial, projetos pedagógicos e

algo mais que emerge do dinâmico, rico e produtivo ambiente escolar.
Valiosas atividades artísticas foram desenvolvidas mediante projeto multidisciplinar, fazendo
uma conexão com experiências e contribuições
de artistas locais, releituras e exposições de obras.
Também as aulas de
empreendedorismo, além da sala de aula,
buscam aprendizado em empresas, associações,
pesquisas, experiências familiares com o intuito de
formar o empreendedor que no futuro será capaz
de mirar alvos diferenciados.
Assim, acreditamos sempre que tudo acontece
de forma tão competente e produtiva porque temos
o compromisso dos nossos incansáveis professores
e funcionários e contamos também com a parceria
das famílias.
Entendemos que educação vai muito além do
repasse de conteúdos e aprovações em vestibulares. Educar é muito mais preparar para a vida e
para os desafios que ela apresentar, buscando a
realização pessoal.
Para que ela aconteça deve iniciar no lar,
continuar na escola, seguindo uma linha de ação
que se identifique e que leve os educandos rumo a
horizontes maiores, onde se delineiam os valores
da cidadania.
Adelina Dalmônico

S À Christiane e Fabio Roberto
Schulz, pais da aluna Maria Eduarda do
3ºA-EF, pela doação de malha que serviu
de adereço para o grupo de dança dos 3ºs
A e B, na Confraternização Junina.
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Dia do trabalhador
Recesso
Prova de 2ª chamada
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
20 Aula dos Infantis 1 e 2 matutino no Recanto Nazaré
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
29 Aula dos Infantis 5C e 5D vespertino no Recanto 		
Nazaré

Junho
02 03 04 05
05 10 11 -

Reunião de Pais entrega de boletins para o Ensino 		
Fundamental 1 - Matutino
Entrega de boletins para o Ensino Fundamental 2
Entrega de boletins para o Ensino Médio
Reunião de Pais entrega de boletins para o Ensino 		
Fundamental 1 - V espertino
Aula dos Infantis 5A e 5B matutino no Zoobotânico
Prova de 2ª chamada
Teatro sobre Fernando Pessoa para 2os e 3os anos do
Ensino Médio
Visita dos 1os anos A e B à Frutaria Sell
Jogo do Brasil na Copa
Vestibular simulado para a 8ª série e Ensino Médio
Jogo do Brasil na Copa
Palestra sobre a "Importância da Água"-4osAnos-Mat
Festa Junina
Corpus Christi
Recesso
Jogo do Brasil na Copa
Viagem de estudos a Pomerode e Corupá - 4os Anos
Palestra sobre a "Importância da Água"-4osAnos-Vesp

Julho

S

À Aline de Oliveira e Samanta Schaeser da empresa "Águas de
Joinville", pela palestra e teatro sobre
"Consumo Consciente" para os alunos
dos 3º e 4ºs Anos.

S

À Eloiza Fernandes, mãe da aluna Isabelle F. Furukawa, 9ºA, por proferir a palestra "O Renascimento do
Parto"ao 9º Ano.

S Aos dentistas Érika e Willian Cremasco, pais da
Letícia Cremasco (2ºA-EF) e do Guilherme Cremasco
(6ºA). E também à cirurgiã dentista Patrícia Torrens
Anderle, mãe do aluno André Anderle Bianchi (Inf.2A)
que proferiram palestras sobre os cuidados com os dentes para os alunos dos 1os anos do Ensino Fundamental.
S À Alzira e João Sell, avós, e a Leonardo Sell,
pai do aluno André Luiz Sell (5ºB) pela recepção e
deliciosa degustação de frutas ofertadas a todos os
alunos das turmas dos 1osA e B-EF, durante o passeio
no comércio de frutas da família.

S À Izabel e Patrick de Souza, pais da aluna Patrícia
do 4ºC, por coordenarem a atividade de zumba, na homenagem às mães, uma cortesia da Academia The Best.
S

À Tatiane Borges, mãe das alunas Emilli, 9ºB
e Ana Beatriz, Inf 5, por doar doces para as cestas das
crianças atendiddas pelo projeto Horizonte e Caminho.

S

Ao artista plástico Luciano da Costa Pereira,
pai do aluno Eduardo da Costa Pereira, do 1ºD-EM, que
palestrou sobre sua produção, processo criativo e expôs
suas obras no Colégio.
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Prova de 2ª chamada
a 11 - XL Olimpíada do Colégio dos Santos Anjos
Entrega das avaliações da Educação Infantil
Retiro dos Professores e Funcionários no Recanto 		
Nazaré
14 a 27 - Recesso escolar
28 Reinício das aulas

Agosto
01 01 11
10
19
18
23
29

Fundação do Colégio
Viagem de estudos a Curitiba - Museu Egípcio e 		
Planetário - 6os Anos do EF II
Dia do Estudante
Dia dos Pais
Prova de 2ª chamada
a 22 - Reavaliações
e 24 - Simuladão ENEM - Dom Bosco (Previsão)
Início do 3º trimestre

Setembro
01 a 05 - Semana da Pátria
04 - Viagem de estudos - Paranaguá, Morretes e Curitiba
- Trem na Serra do Mar - 7os anos do EF II
03 Projeto Pense Primeiro - 3º ano do Ensino Médio
03 Conselho de Classe do EF 1
07 Independência do Brasil
08 Conselho de Classe do EF2 matutino
09 Conselho de Classe do EF2 vespertino
10 Conselho de Classe do Ensino Médio.
08 a 12 - Feira de Ciências
15 Entrega de boletins para o EF 1
16 Entrega de boletins para o Ensino Médio
17 Entrega de boletins para o EF 2
23 Prova de 2ª chamada
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CSA implanta serviço
de enfermagem
Desde o último mês de maio, o CSA
conta com o serviço de atendimento de
primeiros socorros. A profissional de
enfermagem Regina dos Santos atende
das 9 as 18 horas, em uma sala instalada
no piso térreo, junto à educação infantil.
O novo serviço visa a prestar o primeiro atendimento aos alunos e professores e
avaliar a necessidade de encaminhamento
ou não ao atendimento de emergência.
A maioria dos atendimentos é de
alunos com pequenos arranhões e hematomas resultados dos movimentos e
"encontrões" nas aulas de educação física
ou no recreio.
Em segundo lugar, estão os atendimento para aferição da temperatura corporal,
dores de cabeça e de barriga.

Em tempo integral
Além de estar preparada para prestar os
primeiros socorros, a profissional entrará
em contato com os pais e encaminhará os

estudantes que necessitarem de atendimento médico imediato.
Entretanto, Regina faz o primeiro atendimento e avalia se há ou não necessidade
de chamar os pais para levarem a criança
ao médico. O atendimento é registrado
internamente e na agenda do aluno.
Vale ressaltar que a escola não pode
ministrar medicação, exceto os remédios
com prescrição médica.
Assim, se o aluno necessitar de auxílio para tomar remédios, os pais devem
levar a prescrição, o remédio e assinar
uma autorização junto ao serviço de
enfermagem.
A contratação da profissional, num
primeiro momento,visava a atender os
estudantes que necessitem de atendimento contínuo, como medição de níveis de
glicose, no caso de diabetes e troca de
sondas. Há crianças que necessitam desse
tipo de atendimento, três vezes ao dia.

Santos Anjos é o colégio

TOP de Marcas 2014

O Santos Anjos é o colégio que está na
cabeça da maioria dos joinvilenses. O Troféu TOP de Marcas veio para o CSA, que
foi o mais citado na pesquisa de opiniao,
realizada de 20 a 30 de janeiro deste ano.

Destaque na COPA
A aluna Victória Rodrigues Lopes
Pereira, 7ªA, entrou no Maracanã carregando a bandeira da Alemanha (a
seleção campeã), no jogo realizado no
dia 4 de julho, contra a França, pelas
quartas de final.
Victória foi selecionada entre as
indicadas pelos clientes do posto BR,
da rua Dr Joao Colin.
Toda a viagem e o uniforme foram
custeados pela empresa patrocinadora.
A estudante viajou para o Rio de Janeiro
acompanhada somente da equipe de
apoio da organização do evento.

A Todos
Bom retorno, tenham um excelente 2º semestre!
Fábio, Coordenador

Camila da Cunha Conte, 3ºE arranhou
o braço na aula de Educação Física

Em menos de um minuto
a professora de Pedro
Otávio de Melo, Inf.I B foi
tranquilizada porque teve
certeza que o menino não
estava febril.

Jornal do
Santos Anjos

Coordenada pela Agência Sul Eventos
promotora do evento, a pesquisa ouviu
500 joinvilenses com idade entre 16 e 65
anos, perguntando sobre as marcas mais
lembradas em diversos segmentos.

A gestora Adelina Dalmônico e a coordenadora Zilda representaram o CSA
no evento de entrega do Troféu e do Certificado, no dia 11 de abril.

Letícia Veiga, 2 ºC
Eu amo você e sempre estarei do seu lado.
Você também é minha melhor amiga. Beijos!
Natália, 2ºC
Laura Ferreira, Ana, Anna, Tainá e Loli, 7ºC
Oi gente linda! Só vim falar que eu amo essa
5. Xauuu.
Rebeka, 7ºC
Gabrielly, 5ºC
Gaby, você é muito legal e esperta. Acho você
uma ótima amiga.
André, 5ºC
Giovanna, 7ºD
Gi, minha parabatai ... você não sabe como
eu sou feliz por te conhecer! Te amo! Minha
tributa, semi-deusa e divirgente!
Sarah Steverhagel, 7ºD
Renata, Luisa, 8ºD
Obrigado por sua amizade, amo muito
vocês! Bjs.
Leticia P., 9ºC
Mãe e Pai
Obrigado por tudo o que estão fazendo por
mim. AMO VOCÊS! Beijos...
Larissa R., 6ºA
Isabela Lenert, 5ºB
Se às vezes brigo com você, é só porque a
mana te ama! Você é minha melhor amiga,
meu anjinho! Tenho orgulho de você!
Samantha L., 1ºC-EM
Laura Dias e Eduarda, 1ºD-EM
Dale, # BDS Obrigada por serem as melhores
do mundo. Dale carvãozinho.
Emilly Hiuda, 1ºD-EM
Carol, Carolzinha e Julia Sprotte, 2ºA-EM
Amigas, mal fui embora e já estou morrendo
de saudades. Amo vocês!! Beijos do México.
Maria Laura, 2ºA-EM
Beatriz Castro, 6ºA
Vou fazer uma festa do pijama, você quer ir
nessa festa, a Marie vai. Bjs.
Luísa Flores, 6ºA
Mãe Marlene
Te amo do fundo do meu coração.
Camile, 2ºC
Rhuan, 1ºC-EM
Só queria dizer que você é lindo demais e meu
melhor amigo... Te amo...
Bruna D., 1ºC-EM

1ºB-EM,
Um abraço para essa turma maravilhosa...
Também aos professores. :-) E a todos os
seminaristas.
Charles Rodrigo, 1ºB-EM
Amabile, 3ãoB-EM
Jesus te ama... E eu também.
Emily G. R., 3ãoB-EM
Izabel, 6ºA
Você é uma grande amiga! Gostei muito de ter
sua amizade e quero que ela dure pra sempre!
Isabella, 6ºA
Camila Bitt, 2ºA-EM
Oi menina, Quero agradecer por tudo, por
ser essa menina linda e maravilhosa que és.
Te amo S2S2
Nicolas Fanchin, 2ºA-EM
Catherine F., Manuela e Isabela C., 3ºD
Eu gosto muito de vocês, são muito legais
e especiais.
Letícia C. , 3ºD
Sofia e Carolina, 4ºC
Vocês são minhas melhores amigas! Continuem
sendo essas meninas legais, amigas, inteligentes, ... Adoro vocês!
Letícia, 4ºC
Pai e Mãe
Amo vocês. Mãe eu te adoro, pai você é
demais. Um beijo e um abraço.
Manoella, 3ºE
Vinicius, 1ºA-EM
Que honra ter sua amizade. Te desejo o melhor
sempre... beijos.
Stefanni, 2ºA-EM
Tia Carla (mãe do Carlos)
Parabéns!! Que Deus te ilumine grandemente,
que você continue sendo essa mulher linda e
maluca que você é! Felicidades!
Geovana, 8ºB
Vitor, Sabina, Isabella Clara, 6ºB e A
Vocês são muito top´s e são meus melhores
amigos, amo muito vocês três! Beijos.
Bella Gomes, 6ºB
Amábile e Ana Lara, 3ãoB-EM
Obrigada por serem essas amigas maravilhosas que vocês são. Espero que nossa amizade
seja pra sempre. Amo vocês!!
Jaqueline Ribeiro, 3ãoB-EM
Letícia, 3ºD
Muito obrigado por sempre deixar eu brincar
com você; é muito legal.
Jhonata R., 3ºD

Caroline, 4ºC
Você é minha melhor amiga do mundo inteiro,
minha irmã, você me ajuda quando eu preciso.
Patrícia, 4ºC
Maria Alice, 3ºE
Eu gosto muito de você, amiga. Quero estar
sempre ao seu lado. Um beijo.
Maria Eduarda, 3ºE
Helena, Michelli, Larissa, 3oB-EM e Fernanda,
2ºB-EM
Amo vocês, lindonas!
Letícia Geisler, 3ãoB-EM
Pessatti, 1º
Julia linda te amo, obrigada por tudo mana.
Mariana, 2ºA-EM
22Ks, 9ºA
Obrigada por tudo que vocês fizeram por
mim! Amo vocês.
Lyandra G., 9ºA
Felipe, 2ºC
Você é um amigo muito legal. Tomara que
tenha gostado do bilhete.
Nicolas, 2ºC
Ana Soares, Ana Marcilene, Amanda, Natielli,
Maiara, Gabriela, Charles, Gustavo, 1ºB-EM
Vocês são demais! A sala é mais alegre com o
brilho de vocês, meus amores!
Anna Eliza, 1ºB-EM
Terceiro Ano, 3ãoB-EM
Queridos, muita perseverança, discernimento,
caridade, amizade plena e serenidade para
todos nós nesse último ano e nos posteriores.
Larissa, 3ãoB-EM
Heloísa, 1ºA-EM
Helô, muito obrigado por tudo, e todos os
bons momentos que vivemos juntos. Beijooo.
Pedro H. , 2ºA-EM
Minha Mãe
Feliz aniversário. Te amo muito.
Carlos Meyer, 8ºB
Jose Savio Jr., ...
Oi, Obrigado por tudo. Que essa amizade seja
eterna e continue pixando muros e banheiros,
seu rebelde lindo.
Kauanny Hack, 2ºB-EM
Heloísa e Beatriz S., 2ºC-EM
Vocês são as duas melhores amigas que
alguém poderia ter. Amo vocês demais. Suas
gatas. Beijão, SZ
Larissa Cipriano, 2ºC-EM
Gabriel,
Você é o melhor irmão do mundo e sempre
vai ser.
Igor H. O., 3ºD

Atualidades
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Preparação para a cidadania plena
Os alunos do Terceirão estão na
última etapa de formação para a
vida adulta e a cidadania plena.
A cada dia, está mais próximo o
momento de decidir a profissão
e o melhor dos caminhos que os
levará à felicidade na vida pessoal
e profissional.
Tornar-se um cidadão
responsável, autônomo,
determinado e feliz exige muita
preparação e análise contínua dos
acontecimentos da atualidade.
Administrar o tempo de estudos
é o principal desafio dos
estudantes este ano.

2ºB-EM
Valeu galera! Foi bom estudar com vocês. Vou
sentir saudades. Nos vemos no futuro. Amo
vocês, Valeu!!! Beijos do mais lindo,
Carlos Sampaio, 2ºB-EM
Minha família e amigos
Agradeço por todas as coisas que fizeram
por mim.
Maria Alice, 3ºE

O chá com ideias foi realizado em horário oposto a aula e os estudantes
compartilharam as opiniões e argumentos sobre temas da atualidade.

É preciso aprender muito e formar
opinião sobre os mais diversos temas e
acontecimentos em pouco mais de 100
dias com apenas 24 horas cada. A razão
imediata é a preparação para a conquista
de uma vaga na universidade seja por
meio da nota do ENEM, seja por uma boa
colocação nos vestibulares e processos
seletivos.
Por esta razão, os temas da atualidade
são recorrentes nas rodas de conversa,
não somente na escola, mas em casa e
até mesmo nos momentos de lazer com
os amigos.
As professoras de história, Monique
Bilk e de sociologia Daiane Shiniki
incluíram em suas aulas, estudos sobre
temas da atualidade. É uma maneira
que encontraram de, ao mesmo tempo
em que estudam os conteúdos próprios
da disciplina, os estudantes ajudaremse mutuamente no estudo dos temas da
atualidade.

Da mídia para as aulas
O projeto da professora de história é
para todo o ano letivo. A cada 15 dias,
Monique apresenta três das principais
manchetes da mídia e manda e-mails
com reportagens aos alunos. Em sala, os
estudantes escolhem um dos temas para
ser estudado na quinzena.
Acontecimentos nacionais e internacionais e discussões como os protestos
na Venezuela e conflitos na Criméia e
suas implicações históricas, sociais e
para o comércio mundial e brasileiro
são estudados, apresentados e debatidos

com os colegas em sala de aula e com
a comunidade educacional, em murais
confeccionados pelos estudantes.
Após pesquisarem, lerem e debaterem
o tema analisando suas implicações para
a história da humanidade, a professora
cobra o conteúdo em uma prova.

Temas polêmicos
Nas aulas de sociologia, um total de
17 temas diferentes foram discutidos.
A descriminalização da maconha, o
cinquentenário do Golpe Militar de 64,
copa do mundo, violência nos estádios,
cotas nas universidades, marco civil da
internet, violência e jogos de vídeo games
são alguns deles.
Em grupos de 4 ou 5 membros, os estudantes pesquisaram e coordenaram uma
aula-debate de 20 minutos. As apresentações aos colegas aconteceram em uma
das duas aulas semanais da disciplina. A
equipe apresentou o tema à comunidade
educativa em murais expostos nos corredores do CSA.
A cada semana, dois grupos brindaram
os colegas com seus estudos, análise do
discurso e argumentos.
Os debates foram finalizados no dia
30 de junho, no evento Chá com Ideias.
Um momento privilegiado de troca de
ideias e confraternização que envolveu
os estudantes até muito além do horário
previsto.
Durante o Chá com Ideias, estudantes
complementaram as discussões e debates
sobre os 17 temas da atualidade estudados
e apresentados durante 0 semestre.

Carlos Sampaio, 2ºB-EM
Vamos sentir saudades de você, do seu
jeito, das suas piadas e das brincadeiras que
fazes. Amamos você e vê se volta pra nos
visitar! Beijos,
Segundo Ano B
Voce é demais, foi um amigo muito especial,
sentirei muita saudade, aproveita bem o
intercâmbio e quando voltar estarei aqui para
te dar um abraço.
Júlia Vitoreti, 2ºB-EM
Rafaela, Fernanda, Letícia e Maisa, 2ºC-EM
Encontrei em vocês um pouquinho de mim.
Obrigada por me acolherem tão bem, meninas!
Amo vocês! <3
Nathália Gonçalves, 2ºC-EM
Letícia e Julia, 2ºB; Silas, 3ºA e Ruth, 1º-EM
Amo demais vocês! É muito top estar sempre
com vocês pq somos unidos por algo maior!
Jesus! <3<3<3 Bonde formado.
Ana Lara V., 3ãoB-EM
Fernanda, Rafaela, Letícia W. e Nathalia,
2ºC-EM
Nos estudos está difícil, mas estamos aí juntas
sempre, até o terceirão! Amo-las. <3
Maísa Lorena, 2ºC-EM

Camile, 2ºC
Você é minha melhor amiga!
Carolina, 2ºC
22Ks, 9ºA
Obrigada por tudo. Amo vocês muito. 1 ano
de 22kS!!
Laura, 9ºA
Amo vocês!
Vinícius Schulz Nassler, 9ºA
Obrigada por tudo meninas, amamos muito
vocês!
Paula e Isadora, 9ºA
Lucas, Jimmy, Alex, Erick, 9ºA
Valeu por estarem comigo, tmj mulekada.
Guilherme H.M., 9ºA
Beatriz e Paula, 9ºA
Vocês são as melhores do mundo inteiro,
amamos vocês incondicionalmente. Igual não
tem! Para sempre! <3
Laura, Maju, Bella, Ester, Isa, Gabi O., 9ºA
Vinicius Z., 9ºA
Você é meu melhor amigo. Obrigado por
sempre me ajudar. mos juntos para sempre!!!
Ayronn, 9ºA
Povo do Beco, 9ºA
Na glória do Senhor estamos no meio do ano
mas temos muito pela frente. E no ritimo da
copa vamos sambar na inveja alheia kkkk.
João Pedro Q., 9ºA
Naydes, 9ºA
Kengossss! Amo vocês seus deuses! Dale a
gente ano que vem!!
Letícia F., 9ºA

Beatriz S. Marques, 2ºC-EM
Foi ótimo tu ter entrado na nossa turma. Meu
dia se alegra quando eu vejo o teu sorriso.
Cleiton, 2ºC-EM

Julia Corrêa, 9ºB
Amiga, obrigada pelos momentos especiais
que passei com você. Espero que nossa
amizade só se fortaleza daqui em diante!
Beijos, te amo!
Lara Pacher, 9ºB

Trio Parada Dura, 2ºC-EM
Amo vocês chatos, estou muito feliz com a amizade de vocês. Podem contar comigo sempre.
Isabela, 2ºC-EM

22Ks, Bella, Vini, 9ºA
Amo muito vocês gurias! Você é muito
especial Vini!
Ester Luiza, 9ºA

Time de Handebol CSA
É um prazer estudar com vocês e vamos ganhar
tudo esse ano. Valeu galera.
Douglas Maciel dos Santos, 2ºC-EM

Ana Lorenzatto, 1ºB-EM
Parabéns, Aninha!!! 1.5 hmm : )
Muitas felicidades, pois você merece. Você é
muito especial. Gosto muito de ti. <3
Gabriela Schmoller, 1ºB-EM

Nicolly Firmino, Nicolle 2ºC-EM
Obrigado por alegrar meus dias, ainda vamos
ter a nossa oca, KKK, Só nóis entende. Beijão.
Nicolle, minha índia, obrigado por tudo, espero
te ajudar novamente em História, ´KKKK´,
BFF <3, ti Amu,1DS<3: Harry, Liam, Zen,
Niall e Louis <3.
Ícaro Machado, 2ºC-EM
Todas as pessoas do CSA
Mesmo com suas falhas, Deus se importa e te
ama muito. Não desanime porque Ele é maior
que a sua dor.
Alexia Castro, 3ãoB-EM
Laura e Bella, 9ºA
Amamos muito vocês, são as melhores do
mundo, merecem tudo isso e muito mais
nossas 22Ks 100suais.
Bia, Paula, Ester, Maju, Isadora Pietra e
Gabi, 9ºA

Lara Pacher, 9ºB
Gatona, conta comigo para tudo, independente
do que aconteça vou estar sempre do seu lado.
Você arrasa! Beijões, te amo.
Julia Corrêa, 9ºB

Mariana, 8ºB
Saiba que você é uma ótima amiga e que
apesar de tudo, vai fazer falta no dia-a-dia.
Te amo! Vai com Deus!
Geovana Müller, 8ºB
Pedro B. Alison, 5ºC
Irmão, obrigada por tudo. EU TE AMO MUITO!!
Luiza B. Alison, 8ºC
Felipe, 2ºC
O Fe é legal e sortudo.
Henrique, 2ºC
Vinícius,
Parabéns pelo seu aniversário.
Beijos da mãe,
Profª Suzan
Heloísa e Giuliana, 1ºA-EM
Obrigada por sempre dividirem o lanche. Se
não fosse por vocês eu só comeria no almoço :(
Nicole, 1ºA-EM
Théo, 3ºE
Você é muito legal, engraçado, e muito bom em
futebol e você é um grande amigo.
Marcos, 3ºE
Simone, 3ºE
Eu te amo muito demais!
Letícia, 3ºE
2ºB-EM
Valeu galera, por tudo! Terceirão a gente tá
junto de novo. Melhor sala de todas. Beijos.
Kauanny, 2ºB-EM
Beatriz, 1ºA-EM
Gosto muito de você, chata! Beijos
Augusto, 1ºA-EM
Marcella Nüper, 5ºB
Você é muito legal e generosa. Espero que
seja uma pessoa ótima quando crescer, como
você é agora.
Isabela Lenert, 5ºB
Julia Meduna, 8ºD
Sua linda, minha “mãe” querida, minha melhor
amiga, te adoro, sua princesa linda.
Paola, 8ºD
Lucas W. , 1ºA-EM
Te adoro, cara! É tão legal sermos BFF's!
Espero que dure!
Gabriel Zabot, 1ºA-EM
Minha família
Agradeço a minha família por me amarem.
Luiza, 6ºD

Meus pais
Desculpa pela minha nota, prometo melhorar.
Amo vocês...
Amanda, 8ºA

Aniele, Sara, Fabíola, Julia e Freya, 1ºA e
1ºB-EM
Só queria agradecer por tudo que vocês já
fizeram por mim, amo vocês!
Maria Fernanda, 1ºA-EM

Laura G., Eduarda M., 8ºB
Obrigada por serem as melhores amigas do
mundo! Amo vocês!
Malu, 8ºB

Prof. Maurício
Continue assim! Só falta contar a piada que
está devendo!
Gustavo, 1ºB-EM

Família
Obrigado por me acolherem, por me amarem,
sempre quis ter uma família igual a vocês, amo
muuitooo vocês.
Luiza Maier, 3ºE

Duda, Helo, Maria, 8ºC
Amo muito vocês, as melhores sem duvida!
Contem sempre comigo.
Gabriela Leite, 8ºC
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Jubileu de ouro do Monsenhor Bertino
A família Santos Anjos participou ativamente da Missa em
Ação de Graças e do jantar em
celebração pelos 50 anos de vida
sacerdotal do Monsenhor Bertino
Weber.
Em uma mensagem, durante
a Missa, realizada no dia 20 de
junho, na Catedral São Francisco
Xavier, a gestora do CSA ressaltou
que a comunidade educativa sempre contou com a presença sacerdotal e carismática do Monsenhor.
"Presença inconfundível pela
simplicidade coerência e fé na
proclamação da palavra, no ministério dos sacramentos e pelo jeito
acolhedor com o qual recebe e
atende a cada uma das pessoas que
o procuram”, ressaltou Adelina
Dalmônico.

Julia M., Julia C., Nycolle, Francisca, Paola
Eloise, 8ºD
Eu amo muito vocês de coração... <3 Eu quero
um abraço depois.
Fernanda, 8ºD
Profª Karina
Muito obrigada por me ensinar diversas
coisas. Gosto muito de você.
Helena do A.C., 5ºB
Sala do 7ºA
Oi, pessoal, fiquem sabendo que cada um
da sala tem seu valor, e eu gostaria de ser
amiga de todos.
Isadora Mariah, 7ºA
Meninas do 9ºB
Vocês são incríveis!
Maria Vitória, 9ºB

A Gestora Adelina, Irmã Oliva Cerutti, Padre
Bertino, Geraldo Dalmônico e Irmã Ana Maria
Petermann no jantar.

Bispo Dom Irineu e Monsenhor Bertino Weber
na Missa que teve a participação do CSA

Viagem de estudos

De lacre em lacre

Os quartos anos aprenderam muito sobre como
preservar as espécies animais na viagem de estudos ao
zoológico de Pomerode e ao museu de Corupá. Além de
ampliar os conhecimentos adquiridos em sala de aula,
os estudantes tiveram contatos com os animais vivos e
empalhados.
Em Corupá, os estudantes se surpreenderam com a
técnica da taxidermia desenvolvida pelo religioso Luiz
Godofredo Gartner, que residia no antigo seminário. No
retorno à sala de aula, os alunos registraram a aprendizagem:

João Pedro Q., 9ºA
Amo você e que nossa amizade dure muito.
Que a força esteja contigo.
Yasmin Naji, 9ºC
Luiz Fernando K., 3ºD
Te adoro primo, feliz aniversário! Muitas
felicidades.
Mikaela, 6ºD
Raika, 6ºC
Oie! Bem, irmãs para sempre, né? KKK e
viva a Jenny!
Ana Julia, 6ºD
Vitoria B., Raika e Polliany, 6ºC
Vocês são as melhores amigas do mundo. São
divertidas, alegres, lindas e ótimas amigas!
Ana Carolina N., 6ºC
Time de Futsal, 9ºC
Vamo que vamo! Nós iremos ganhar essa
medalha de ouro.
Bruno Ornelas, 9ºC
Marcio e Brienda, 7ºA
Conta comigo sempre guri! Te amo <3
hahaha!! Best friends forever TMJ
Victória, 7ºA
Todos que estiveram comigo ano passado
e este,
Eu agradeço a todos que fizeram a minha
vida melhor. Fui muito feliz aqui. Nunca os
esquecerei. Vocês são os melhores amigos
que já tive. Sentirei saudades.
Mariana Franzon Erazo, 8ºB
Professor de Ciências do 6ºD
Obrigado! Você ensina de uma forma que os
alunos conseguem aprender. Você é o melhor
professor do mundo.
Luísa Cristina F., 6ºD
Ana Gabi e Aline, 1ºA-EM
Obrigado por fazer meus dias mais alegres,
vocês são demais!
Alexandre Venturi, 1ºA-EM

"Aprendi que os zoológicos trocam animais para
que as pessoas vejam diferentes tipos quando vão a um
deles". (Mariana Krüger, 4ºB)
"O Irmão Luiz Godofredo Gartner fazia taxidermia e
ele aprendeu a técnica sozinho. Ele abria a barriga dos
animais mortos, tirava os órgãos, botava palha dentro do
animal, botava olhos de vidro e ia moldando o animal".
(Vinícius Hayashi Bresciani, 4ºB)

O serviço de Orientação Religiosa e o Infância Missionária, sob a coordenação da Irmã Eliete Maria Kons
e da professora Luciara A. Baraúna, estão realizando a
campanha de arrecadação de lacres de latas de alumínio
para doar à Fundação Pró-rim.
O objetivo de arrecadar 240 litros de lacres, o suficiente para trocar por uma cadeira de rodas especial, foi
alcançado em pouco mais de dois meses de campanha.
Após encher a garrafa, as turmas a depositam sobre
as mesas nos corredores. No final do semestre, os lacres
serão entregues à Fundação Pró-rim.

Amigos, 7ºD
Amo vocês! Vocês são muito especiais para
mim! Obrigada por estarem na minha vida!
Beatriz, 7ºD
Vinícius Hansen, 6ºD
Você é um amigo muito legal e nois é Yolo.
Pedro Henrique, 6ºD
Minha Mãe
Eu te amo mais do que tudo e te agradeço por
você que fez tudo por mim! <3
Milena, 6ºA
Ana Julia, 2ºC
Você é a melhor amiga do mundo inteiro. Te
adoro, beijos.
Sophia, 2ºC
Luciara e Jane,
Desejo a vocês e aos seus esposos, felicidades.
Parabéns pelos 25 anos de casados!
Débora Siqueira
Duda, Barbara, Layla, 1ºB-EM
Adorei conhecer vocês, que nossa amizade
dure para sempre meninas!
Fernanda, 1ºB-EM
Brenda Lopes, 6ºA
Você é uma amiga muito legal e muito
engraçada.
José Augusto I., 6ºA
ProFª Sandra
Adoro você, as suas aulas são as melhores.
Eu e minha família agradecemos a Deus por
vc existir e pra ele te iluminar.
Amábile, 6ºB
Carlos Meyer, 8ºB
Cara, eu só quero te dizer que eu gosto muito
de você e tenho que agradecer por ter você
como amigo!!
Gabriel Hellmann, 8ºB
Otávio Olivet, 7ºD
Oi, tudo bem? Então, sei que não estamos nos
falando, nem se olhando, mas você sempre,
SEMPRE, vai ser meu melhor amigo.
Camila Anderle, 7ºA
Professora Fernanda
Eu te adoro muito, você é a minha prof preferida. Você é muito linda.Quando eu crescer
vou ser professora.
Ana Luiza, 5ºA
Ana Cristina, 6ºC
Você é uma amiga muito boa, divertida,
alegre, vou gostar de você sempre.
Jenifer N., 6ºC
Maiara e Ana soares, 1ºB-EM
Vários turcos, vários fósforos, HaHai. Vocês
sabem que eu amo vocês. Sentirei saudades,
beijos.
Natielli Ribeiro, 1ºB-EM

Terceirão,
Tem que ter 2ª edição da festa, galera!!
Eduarda Cardoso, 1ºB-EM

Luiz, 5ºA
Oi, meu amigão, como você está? Um dia eu
te encontro para jogar bola.
Leonardo, 5ºB

Raika e Polliany, 6ºC
Amo vocês! Vocês são as melhores amigas que
alguém pode ter. BFF forever!
Vitória b., 6ºC

Larissa e Camilly, 7ºB
Amo muito vocês, suas divas U.U Espero que
sejamos amigas para sempre.
Helena, 7ºA

Nathália, 7ºA
Acho que amigos são para isso mesmo, para
superar todas as dificuldades juntas e para
rir juntas. Estarei aqui para você para todo o
sempre. Te amo loira!
Beatriz Born, 7ºB

Fernanda, ...
Parabéns pelo seu aniversário, te desejo
muitos anos de vida.
Kemilly, 5ºB

Prof. Fernanda – História
Gosto muito da sua forma de ensinar, do jeito
que apresenta os assuntos. Você é a minha
professora favorita e eu te admiro muito. Bjs.
Sílvia, 7ºC
Isabella C. e Izabel, 6ºA
Vocês são muito legais. As melhores amigas
que alguém pode ter. Amo vocês ! Beijos.
Anna Clara D., 6ºB

Leticia Paludo, Luis Gustavo, Nycolle Sett,
9ºC, 8ºC, D
Amo vocês, espero que nossa amizade seja
para sempre.
Julia Am., 8ºD
Sara Boge e Sabina, 6ºB
Desde quando eu cheguei vocês me acolheram e foram minhas amigas. Obrigado por
ser essas amigas maravilhosas!
Vitória Palmeira, 6ºB
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Um abraço do país da copa

7ºC
O painel foi construído em partes pelas alunos e montado numa base de madeira.
Ao lado, uma miniatura da obra original do pernambucano Romero Britto.

Os quatro painéis “Abraços”,
obras coletivas dos alunos dos 7ºs
A, B,C e D – um abraço no país
da Copa farão parte do acervo do
CSA e permanecerão expostas
nos corredores acolhendo carinhosamente a todos.
Produzidas nas aulas de artes,
no período entre março e junho,
sob a coordenação da professora
Juliana Zick Cecato, as releituras
da obra O Abraço, do pernambucano, Romero Britto foram
produzidas por equipes de cada
turma, nas aulas de artes.
“Foi bem difícil porque envolveu muita paciência e dedicação
dos alunos. Eles tiveram que
recortar e colar cada pedacinho
de EVA com cola líquida. As
cores da bandeira brasileira foram
escolhidas porque o país é a sede
da copa”.
As equipes produziram a partir
dos traços da professora em papel
kraft. Ao final, as partes foram
reunidas em um suporte de madeira de 2,30m x 1,50.
“O obra é muito significativa
para nós”, comentou a professora.
Juliana explicou que é o fechamento de um ciclo de estudos. E

que, o abraço é uma manifestação
de afeto e acolhimento e tem permeado as aulas de artes desde o
primeiro dia de aula.
Ao apresentar o planejamento
anual aos alunos, a professora
fez uma dinâmica, com o tema o
abraço e sua significação para a
arte e a vida. "É preciso abraçar
a arte, os amigos, os estudos, os
valores, os familiares", resumiu
Juliana.

Arte da Idade Média
Neste período, do primeiro
semestre, foi estudada a arte na
Idade Média, com destaque para
os vitrais e mosaicos da arte bizantina e gótica
“Romero Britto é um artista
contemporâneo, mas sua pintura
é uma espécie de mosaico, porque
ele faz um recorte, e cada parte
com cores e texturas diferentes,
que lembram a técnica de mosaico. A criação da obra foi a parte
prática dos estudos dessa técnica.
A opção pela obra apresentada
no primeiro dia de aula, é bem
significativa para os alunos”,
explicou a professora.

Reconhecimento
e valorização do trabalho
A professora Luciane Manske
frequenta as salas de aula do
CSA desde e jardim de infância.
Sua jornada como professora começou antes mesmo da
formatura no pedagógico, em
1986, quando ainda era aluna e
foi convidada a lecionar para as
séries iniciais.
Mais tarde a professora fez faculdade e pós-graduação. Ela foi
uma das professoras que acompanha, desde a primeira edição,
o Jornal do Santos Anjos. E, de
todas as reportagens que leu ao
longo dos 20 anos do Jornal do
Santos Anjos, a mais emocionante foi a publicada na última
edição, quando um ex-aluno,
Guilherme H. T. da Silva, 3ãoA a
citou como a professora que despertou nele o gosto pela leitura.
“Eu sempre gostei das reportagens que incentivam a leitura,
mas ter o trabalho reconhecido,
não tem como explicar o sentimento. Porque você tem a certeza de que fez parte daquela vida
e deixou uma semente positiva.
É gratificante”, afirma.

Para ela, o JSA é um meio
de comunicação muito eficaz
para compartilhar com toda a
comunidade escolar os trabalhos
desenvolvidos em sala de aula e
uma forma de valorizar o trabalho dos professores e dos alunos.

Inovação

“Vale ressaltar o quanto a
ideia de publicar um jornal foi
inovadora há 20 anos. Naquela
época, poucas escolas se preocupavam em divulgar as atividades
realizadas para a comunidade.
Como sempre, o CSA introduziu essa novidade e deu certo.
Hoje o JSA serve de referência
para as pessoas que vêm morar
na cidade”, completa.
“Quando recebemos o jornal
na sala de aula, costumo dar um
tempo para os alunos lerem e
depois guardarem na mochila,
porque eles ficam ansiosos para
ver se saiu algum recadinho e
reportagens. E a gente sabe que,
valorizar o aluno é uma maneira
de mostrar que são queridos. E
se são valorizados e queridos,
querem se sentir parte integrante

20

anos

Luciane inclue o JSA no cotidiano da turma

dessa comunidade”, afirma.
Além da leitura, a professora
usa a possibilidade de ter o trabalho publicado no JSA, como
argumento para que os alunos se
dediquem e façam trabalhos cada
vez melhores.
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Copa inspira estudos sobre países participantes
“A copa é um encontro de diversas
etnias e culturas ao redor do mundo e o
inglês é a língua internacional que reúne
todos”, explicou a professora de inglês
Sandi Stadelhofer.
Os alunos dos primeiros e segundos
anos do ensino médio aprenderam muito
sobre os países participantes da Copa em
trabalho orientado pela professora.
Cada equipe pesquisou sobre os quatro
países de uma chave da primeira fase da
Copa, elaborou um trabalho em multimídia e o apresentou aos colegas em inglês.
Os trabalhos foram elaborados em duas
semanas.
As apresentações surpreenderam positivamente a professora. Houve equipes
em que os membros usaram trajes típicos dos países na apresentação, outras
trouxeram música e comida típicas para
ilustrar ainda mais o trabalho.

Reutilizar, Reciclar ,
Reduzir e Repensar

Brinquedos,
Os alunos das professoras Karin B.
cofrinhos
Kricheldorf, 2ºA, Francine Veiga da Silva,
e objetos
2ºB, Jeanine C. V. Bruning, 2ºC e Elidecorativos
produzidos
sângela Aparecida Agostinho, 2D, foram
pelos alunos
desafiados a reutilizar materiais para criar
e familiares
novos objetos.
ficaram
A atividade prática, que envolveu
expostos.
também as famílias dos estudantes, visa
a conscientizar para a necessidade de se da aluno criasse algo diferente com pelo
inserir no cotidiano, os 4Rs do consumo menos 80% de material reciclado. Mas
consciente.
pedi que fosse um objeto útil”, comentou
O tema da disciplina de ciência coinci- a professora Jeanine.
diu com as atividades da Semana do Meio
Os objetos deveriam ser confeccionaAmbiente. A professora Jeanine iniciou dos em casa, com a ajuda dos pais. Os alua atividade passando um vídeo para seus nos deveriam também descrever o objeto,
alunos.
o material utilizado e dizer para que serve.
Durante as aulas, a turma estudou tam“Ao longo do trabalho, descobri que
bém sobre a reciclagem e a importância muitos pais são conscientes, fazem até
de cada um fazer a sua parte, iniciando adubo orgânico em casa. Mas muitos
pela coleta seletivo do lixo produzido na comentaram que apesar de ter o conheciprópria casa.
mento, ainda não faziam a coleta seletiva.
Entre as atividades, o reconhecimento A agora passaram a fazer e até a econodas cores das lixeiras destinadas à coleta mizar água, porque os filhos pedirams”,
seletiva.
registrou.
“Fizemos papel reciclado, mostrei
“É muito bom saber que o trabalho
como se faz e pedi que fizessem em casa feito aqui em sala foi multiplicado para as
5465_cb_emanuelle_anuncio.pdf 1 22/05/2013 11:24:19
com os pais.
E, ao final, solicitei que ca- famílias”, finalizou a professora Jeanine.

Ana Clara Tondo, Gabriel F. Pereira, Heloísa S.
Gonçalves, Kauanny B. Hack e Nicole B. Prados,
2ºB–EM pesquisaram sobre os países do Grupo G.

Construindo a
própria identidade
A filosofia nos ensina que
o meio ambiente é tudo aquilo
que não sou eu. Então, para
comprender o que é meio ambiente, é preciso antes de tudo
conhecer a si mesmo. Este é o
objetivo do projeto Identidade
que está sendo desenvolvido
com as turmas do infantil 4.
As professoras Janaína
Schlickmann Klettemberg,
Fernanda Fiamoncini, Leila
C.P. Monteiro e Cleide Waisczyk desenvolvem uma série
de atividades que visam a levar
as crianças ao conhecimento
das partes do corpo e da identificação das funções de cada
um dos nossos sentidos.
Assim, além dos estudos em
sala de aula, durante o passeio
ao Recanto Nazaré, os alunos
puderam ouvir o som dos
pássaros e do vento, sentir a
textura da grama e das pedras,
o cheiro de frutas e flores, da
mata e dos animais.
Com a visão, conheceram as
diferentes cores da natureza. O
paladar os fez perceber os diferentes sabores dos alimentos,
das frutas, o amargo, o azedo,
o doce e salgado.

Atividades do Inf.4C

Atividades do Inf.4A
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Atividades do Inf.4 A e B

A sensibilidade própria da idade da
descoberta ajudou a aquisição deste novo
mundo de sons, cores, movimentos, sabores e estruturas.
Para completar a aventura pelo mundo
dos sentidos, após o passeio ao Recanto
Nazaré, as professoras desenvolveram
atividades em que os pequenos deveriam

Atividades do Inf.4D

Professoras
planejaram aula no
Recanto Nazaré para
facilitar a percepção
dos diversos sentidos.

recortar e colar figuras de alimentos,
relacionando cada alimento com um dos
sentidos do corpo humano.
Desse modo, por meio das sensações e
percepções do mundo exterior e interior,
os alunos conseguem perceber a funcionalidade e a sensibilidade do próprio corpo
e desenvolvem a identidade pessoal.

Jornal do
Santos Anjos
Profª Maria Elisa Gobi
Obrigada por tudo! Você é muito especial.
Acho você uma professora exemplar, ensina
muito bem. Sempre que tenho dúvidas você
me ajuda.
Ana Clara A.A., 5ºC
Gosto muito de você. Você sabe ensinar muito
bem o conteúdo. Beijos!
Laura Martinello, 5ºC
Você é muito legal e eu adoro aprender
com você!
Beijos e abraços!!!
João Paulo Silva, 5ºC
João Arthur, 7ºA
Apesar de eu não ter muitos amigos, eu
queria falar que você é um dos meus melhores amigos.
Otávio, 7ºA

Meus Pais,
Meus melhores amigos. Quero agradecê-los
por tudo. Amo vocês!
Isabel, 6ºC

Luísa Cristina, 6ºD
Você é a amiga que todo mundo devia ter...
Pesseguinho!
Aimê Arielli, 6ºD

Renan, 3ºC
Você é um ótimo amigo, espero que você
continue assim e quero que você sempre tenha
uma boa saúde.
Renan, 3ºC

Profª. Claudia Dunzer
Queria que você desse aula todos os dias para
o 5ºA e não o 5ºB.
Gabriel D.K., 5ºA
Ana Carolina e Kauany, 5ºD
Vocês são demais! Obrigado por serem minhas
melhores amigas. Bjs: Manu
Manuela Macedo, 5ºD
Matheus Sehnem, 8ºB
Continuo melhor que você no Xbox.
Nicolas Carneiro, 8ºB

Luiza Razzari, 6ºC
Quero te agradecer por ser essa amiga Natália, 3ºA
especial que estará do meu lado sempre! Te Você é minha amigona e é o meu tesouro.
Heloísa Leal, 3ºA
amooo! =) <3
Manuela, 6ºC
Letícia Santos, 2º - EM
Mana, te adoro muito obrigado por ser
Márcio, Iago e Vick, 7ºA e B
Eaiii! Só quero dizer que ADORO vocês D+++ bem legal.
vocês são meu forte quando estou caindo. AMO Luan, 6ºB
VCS!! OBR POR TD!
Thomas e Tiago M.N., 5ºA
Brienda, 7ºA
Obrigado por vocês virem do Japão para o
Brienda, Gabriela, Isadora, Victória, Luisa, Brasil, gosto muito de vocês, são os meus
melhores amigos! Onegai! Obrigado!
Emanuyeli, Nathália, 7ºA e B
Vocês são as melhores amigas do mundo. Amo Matheus de M.O., 5ºA
vocês anjinhos! Beijos.
Bianca Melissa, 4ºC
Beatriz Born, 7ºB
Você foi minha melhor amiga, uma pessoa
carinhosa, legal e é como se fosse uma irmã
Nelson, 7ºB
Você é muito legal, mas às vezes passa para mim.
Bruna G., 4ºC
do limite.
Amanda P., 7ºB
Maria Luiza, 7 ºB
Lu, estou muito feliz de você estar no CSA. Sei
Lucas e Iago, 6ºD
Obrigado Lucas e Iago por serem tão legais. que ainda não se acostumou, mas sei que vai!!!
Você alegra minhas manhãs!
Johan, 6ºD
Mariana, 5ºA
Jenifer, 6ºC
Você é uma ótima amiga! Obrigado por tudo! Kemilly, 5ºB
Espero que cultivemos esta união por muito Eu gosto muito de você e confio também, quero
ser a sua amiga para sempre. Te adoro. Beijos.
tempo! Beijos.
Ana Clara, 5ºB
Ana Cristina, 6ºC
Gabriela S. e Sabina, 6ºB
Eu adoro vocês. Com vocês eu me sinto feliz,
porque vocês só me fazem rir.
Fernanda D. 6ºB

Vitor, 4ºB
Obrigado por ser esse amigo que sempre
me ajuda.
João Gustavo, 4ºB

Eduarda Jiuliari, 5ºA
Duda, obrigada por sempre estar do meu lado,
me acompanhar nos momentos mais difíceis e
ser a melhor amiga. Quando precisar de ajuda
estarei sempre aqui. Te adoro.
Helena de S.W., 5ºA

Yasmin, Duda, Isa e Nat, 7ºC
Gosto muito de vocês, espero que vocês
também gostem de mim. Obrigada por tudo!
Giovanna, 7ºC

Minhas amigas, 7ºD
Amo vocês meninas, vocês são as melhores,
adoro vocês irmãs.
Gabriel e Johan, 5º B e D
Gabriel, no 4º ano brigávamos muito, mas ago- Bruna Clemente, 7ºD
ra no 5ºano, somos amigos. Agradeço ao meu
amigo Johan por estar do meu lado sempre. Manuel, 4ºB
Meu melhor amigo é bem legal, bacana,
Gustavo B.M.C., 5ºB
companheiro e sempre está perto.
Guilherme, Gabriel H., Jonathan e Carlos Gustavo, 4ºB
M., 8ºB
Amábile, 6ºB
Cara! Vocês são parceiros para vida toda!
Lembra no começo do ano o que nós fizemos,
Rodrigo Lader, 8ºB
você me salvou! Beijos, te adoro.
Sara, Pietra, Bruna, Sabina,e Gabriela R., 6ºB Kamyla, 6ºB
Obrigada, por serem essas amigas perfeitas!
Mãe,
Amo vocês!!!
Obrigada por cuidar de mim. Desculpa por
Maria Eduarda, 6ºB
tudo que eu fiz de mau a você! Te amo muito.
Eduarda Luiza R., 5ºA
Luiz G., João O. e Maria M., 6ºC e D
Obrigada por tudo! Vocês são os melhores
Laura, Ana, Ana C., Thainá, Rebeka, 7ºC
amigos do mundo!
Oi, amo vocês! Que vocês continuem sendo
Maria Fernanda F., 6ºD
minhas loucas! HaHa! Beijos.
Heloisa, 7ºC
Pollyani, 6ºC
Querida Polly, desculpas por tudo, eu gosto
muito de você pois foi a pessoa que mais me Mãe (Preusely)
Mãe, te amo muito e sempre gostarei de você,
acolheu. Te amo, amiga. Bjs...<
é a melhor mãe do mundo.
Elizama, 6ºC
Laíse, 5ºD
Aos meus amigos, 6ºC
Vocês são muito legais comigo, espero ficar Ana Luiza, 5ºA
Quero agradecer por tudo o que você fez.
com vocês até o terceirão.
Obrigada. Adoro você.
Joao Pedro G., 6ºC
Eduarda Rafaela P., 5ºA
Gabriel dos Santos, 5ºA
Continue sendo o talvez, meu melhor amigo. Ana Julia, 4ºC
Você é minha melhor amiga pra sempre,
Gosto muito de você como amigo, tá!?.
guarda meus segredos. Eu te adoro.
Caio Vitor, 5ºA
Amanda, 4ºC
Professores do 5ºB
Gosto muito de vocês, esse semestre foi legal Allejandro, 4ºB
e espero a chegada do próximo. Bom recesso! Você é engraçado, amigão e muito criativo,
sempre foi tão legal...
Luísa P. E., 5ºB
Manuel, 4ºB
Família e amigos
Desejo um feliz casamento para meu Dindo e Lisiane Torres, ...
a Daiana, que o bebê da minha tia nasça com Eu te amo muito, obrigada por estar comigo,
ao meu lado todo esse tempo.
muita saúde e que venha as férias!
Stephanie F., 7ºD
Rafaela de Lima S., 5ºD
Minhas melhores amigas, 5ºA
Gosto muito de vocês e agradeço todo dia
por ter amigas tão maravilhosas simpáticas,
queridas, lindas,etc...
Giulia B., 5ºA
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Gabriela Rossetto, 6ºB
Gabi, desculpa por tudo que eu fiz, nunca vou
viver sem você. “Uma menina nunca conseguirá sorrir sem o seu sorriso junto”
Gabriela Schwaab, 6ºB

Alfabetização em saúde
Uma das atividades do projeto Alimentação
saudável, dos primeiros anos A e B, das professoras Maria Tereza de Mira Zabot e Paula Duarte foi visitar uma frutaria. Munidos de muita
curiosidade e algum dinheiro, os estudantes e
professoras foram à Frutaria Sell. Lá puderam
conhecer diversos tipos de legumes, frutas e
verduras. E também degustaram deliciosas frutas
dando preferência às ainda desconhecidas para
a maioria dos alunos.
Os estudantes também tiveram a oportunidade de escolher e comprar frutas, que foram degustadas com os colegas, no momento do lanche.
Durante a visita, as professoras explicaram
por que cada fruta e verdura precisa ser comida. Apresentaram os alimentos, demonstraram
como devem ser os cuidados e a higienização
dos alimentos antes do consumo.
A aula passeio foi mais uma das atividades
que visaram a incentivar o hábito de ter uma alimentação saudável . As professoras explicaram
também os benefícios de cada uma das frutas,
legumes e verduras para a saúde.

O ABC da saúde

Ao estudar a letra 's' as professoras aproveitaram para ensinar sobre saúde bucal. Palestras de dentistas completaram as aulas.
Os alunos fizeram muitos questionamentos

As frutas compradas durante a aulapasseio foram degustadas em sala.

sobre como escovar os dentes
corretamente e, ao mesmo tempo,
aprenderam sobre como deve
ser uma alimentação saudável.
Descobriram que evitar doces
e refrigerantes ajuda a manter a
saúde bucal.
No final da palestra, após aprender sobre a higiene bucal, as crianças colocaram em prática, fazendo
a escovação sob orientação dos
profissionais e professoras.

Empreender é atuar na sociedade
“Empreender significa colocar
em desenvolvimento, executar, realizar. Mais do que isso,
empreender significa avaliar
os riscos, superá-los e sempre
dar a volta por cima”, explica o
professor de empreendedorismo
e assistente social Jacson Kachan
Verchai.
A disciplina semanal, implantada no 8º e 9º anos, visa
a instigar nos alunos o espírito
empreendedor.
O 8º Ano tem o currículo
voltado ao empreendedorismo
no comércio, o 9º ano, na indústria. “Em cada aula o aluno tem
uma experiência do mundo do
trabalho. Para estudar as características e habilidades do empreendedor, peço para relacionarem
o conteúdo com a conjuntura de
própria vida. Procuramos envolver os familiares ou um vizinhos,
alguém que tenha seu próprio
negócio, em quem o aluno possa se espelhar",
explica o professor.
Na questão da indústria, os exemplos do
material didático são adaptados para a nossa
cidade. São estudados, por exemplo, os aspectos positivos, impactos negativos, aumento
populacional, mudanças no trânsito e culturais
decorrentes da instalação de uma indústria,
por exemplo.
“Para ser empreendedor de sucesso, é preciso

compreender os conceitos de liderança,
risco, planejamento, estratégia e analisar
as interligações entre estes conceitos e o
mundo que nos cerca. A gente pode ser
empreendedor em todos os ramos da
vida, com os estudos, dentro da família e
se tiver a oportunidade de ter o negócio,
melhor ainda”, completou o professor.
A empresa Cupcakes
Fantasy foi uma das
25 criadas pelos
estudantes do
8ºano.

Empresa virtual
Para que os alunos vivenciassem
a experiência de criar e administrar
uma empresa comercial, o professor
solicitou às quatro turmas que criassem
e-commerce. As equipes criaram 25
empreendimentos comerciais completos, desde a criação da marca,
passando pela definição do produto e do mercado consumidor ao
planejamento de marketing e criação da página para comércio virtual.
"Houve até tentativa de compras de produtos em alguns sites",
comentou o professor, satisfeito com o resultado. Além de criar a
empresa, os estudantes deveriam definir as estratégias de venda e criar
uma página na internet para comercializar seus produtos. Era preciso
definir a forma de pagamento, propaganda e entrega. Algumas equipes
trouxeram para a sala de aula "o produto", no dia da apresentação da
empresa para os colegas.
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Saúde & Qualidade de Vida

Prevenção é a chave
da saúde vocal
Os humanos somos os
únicos animais que se comunicam
por fala. Todos os outros se
comunicam por som: gritos e
uivos. Criamos a linguagem que é
uma simbologia, línguas para nos
comunicar.

Cecília, 7ºC
Você é muito legal, doce e muito
mais, melhor amiga.
Renata, 3ºC
Heloísa da Cunha, 3ºA
Sei que você é minha amiga e
quase minha irmã. A vida inteira
quero falar que adoro você na
minha vida.
Amanda A.M.A., 3ºA
Eduarda Rosa, 5ºA
Duda, sei que estamos começando uma amizade e espero que ela
seja bem linda! Beijão, : )
Luiza S., 5ºA
Vitoria Araldi L.B., 5ºC
Você é minha BFF. Você sempre
me apoiou nas horas difíceis,
nunca me deixou de lado. E
apesar das nossas briguinhas,
eu te adoro. Nunca esqueço que
amigos dizem eu te amo.
Bruna K. H., 5ºC

“As pessoas não têm bem claro o que é
voz e como se produz a fala. Para a maioria
garganta, faringe, laringe é tudo a mesma
coisa”.
“Há uma diferença entre voz, fala e linguagem. A voz é um som e como tal tem que
haver uma passagem de ar para ser produzida. Só existe voz na expiração”, explica
o médico otorrinolaringologista Eduardo
Ferreira Diniz.
A fala é a utilização do som pelos tecidos
da boca e da faringe para produzir as palavras para nós nos comunicarmos. É quando
esse som passa pelas cordas vocais.

Gabi Rosseto, 6ºB
Eu te amo muito, somos amigas
a muito tempo! Você praticamente já é minha irmã... Te amo
mana <3
Sabina, 6ºB

Dr. Eduardo F. Diniz:
O volume de ar expirado dos
pulmões é que produz o som. A
passagem do ar pela laringe faz
as cordas vocais vibrarem. É o
tipo de vibração que determina
o timbre de voz de cada um. A
voz é um som.

Como cuidar da voz
1º Fazer sempre uma boa hidratação da sua garganta.
2º Evitar os fatores externos: fumo, álcool, gelados em
demasia e principalmente, forçar demais a voz e gritar.

Boa voz = boa saúde
Há dez anos, a Sociedade Brasileira de
Otorrinologia e a Sociedade Brasileira de
Laringologia e Voz lançou uma campanha
de saúde vocal. A campanha visa a mostrar
à população que ter uma boa voz, significa
ter uma boa saúde.
“O Pavarote, uma hora antes de cada
apresentação, tomava seis litros de água”,
registrou o Diniz. “Quem usa a voz como
ferramenta de trabalho, o professor por
exemplo, se não tiver a hidratação, começa
a ter rouquidão.
Toda pessoa que tem a voz como instrumento de trabalho é considerado um
profissional da voz. O professor é uma
destes profissionais e, como tal, precisa ter
um preparo da voz. “Na sua formação ou no
preparo deveria ter uma ajuda de fonoaudiologia para saber os cuidados preventivos com
a voz, defende.
“Os problemas com a voz podem ser
prevenidos ou remediados. Há somente dois
caminhos para remediar: fonoterapia ou a
cirurgia. Portanto, a prevenção é o melhor
caminho.
Evitar o uso em excesso da voz, falar em
tons altos e forçados, o fumo, o álcool, os
gelados, lugares barulhentos, se comunicar
com paciência e num volume mais baixo e,
manter-se sempre bem hidratado são atitudes
de prevenção.
“As pessoas não vão prestar mais atenção
em ti por gritar O pai que grita com o filho.
A terapia do grito não impera mais hoje,
pelo contrário, o filho terá medo e quem tem
medo, não tem respeito. Quem tem respeito

Professora Débora
Gosto muito de você. É muito
querida e sempre está sorrindo,
feliz e alegre.
Beatriz, 5ºA

não tem medo”, assegura Eduardo Diniz.
Mas os profissionais da voz devem ter
cuidados ainda maiores. Quem usa a voz
mais de 80% do tempo de trabalho e os
fumantes devem procurar o otorrino pelo
menos uma vez ao ano para fazer uma avaliação. Verificar a voz e o aparelho fonatório,
alerta o médico.
A rouquidão é o principal sintoma de
problemas com a fala. A pessoa que estiver
rouca há mais de 15 dias, deve procurar um
otorrinolaringologista.
“Porque a laringe e as cordas vocais são
locais de doenças inflamatórias, infecciosas
e tumorais (benignas ou malignas).

Gritar provoca calos
O calo nas cordas vocais é um dos resultados do esforço vocal excessivo e prolongado.
A criança que grita muito começa a ter calo
nas cordas vocais.
Por não ter, psicologicamente, noção dos
limites e por fatores externos, como o uso
de fones de ouvido em volume muito alto,
cada vez mais, as crianças têm chegado aos
consultórios com calos nas cordas vocais.
“Hoje é inclusive muito mais comum
receber criança no consultório com calo das
cordas vocais”, alerta o médico. O médico
especialista explica que é muito importante
ouvir a própria voz para falar num tom mais
adequado para se comunicar e não precisar
gritar.
Mas acrescenta que hábitos como o uso

Identidade pessoal

A produção da fala, sofre a influência
do aparelho mastigatório (a língua, a laringe, o nariz...). A fala é o resultado de uma
articulação do ar que vem dos pulmões e
sai pelo nariz.
O timbre da voz de cada pessoa vai
depender do sexo, das dimensões
anatômicas e de fatores externos, como o
fumo e o álcool e até mesmo da atividade
profissional.
A mulher que fuma, pode ter o engrossamento da voz. O fumo pode provocar o
Edema de Reinke, que provoca a masculinização da voz feminina. À medida que
a idade avança, a voz vai ficando mais
fraca, é a chamada fonastenia.
dos fones de ouvido, leva as crianças a falar
muito alto, porque não conseguem perceber
a própria voz, em função do volume em que
botam esses fones.

Cigarro é problema
Já para os adultos, o cigarro é um grande
problema. “Não só pelo risco de desenvolver
câncer, mas pelo risco de desenvolver a laringite crônica de fumante. Os sintomas são
voz grossa e rouquidão constante. O álcool
também ajuda a provocar problemas na
voz. Até porque geralmente os dois hábitos
estão juntos.
Mas há outros problemas, as chamadas doenças secundárias que prejudicam
as cordas vocais e a fala. As doenças do
estômago, como a gastrite com refluxo
gastro-esofágico, por exemplo, também
provocam alterações no sistema responsável
pela produção da fala.
“De todo esse emaranhado, o importante
é frisar que a qualidade vocal é um bom
sinônimo de qualidade de saúde e de vida.
Por isso as pessoas têm que cuidar melhor
da sua voz”, reforça o médico.

Monstros da Bola, 5ºD
Gente, o nosso grupo de futebol
está progredindo muito e já é a
terceira partida que vencemos,
então, parabéns.
Raphael, 5ºD
Beatriz Lauren S., 1ºD
Você é minha linda irmã que eu
amo muito. Beijos da mana Bibi
Bianca M.S., 4ºC
Gustavo, 5ºB
E aí tudo bem? Gostaria de ir
na sua casa sábado (9/8) favor
não marcar para jogar este dia,
Eu sei que ainda falta bastante,
mas é o único dia próximo que eu
estarei livre.
Johan A.M.M.R.P., 5ºD
Rebeka e Laura, 7º e 2ºC
Vocês são minhas primas favoritas! Adoro vocês !
Sarah Stringari, 5ºD
Mª Eduarda, Giovanna eYasmim, 7ºC
Vocês são minhas melhores amigas, amo vocês, espero que nossa amizade continue assim!! <3
Isabella B. 7ºC
Alana e Beatriz, 7ºD
Amo vocês, obrigada por tudo!!
BFF´s!
Maria Julia, 7ºD
Sabrina, 5ºD
Você é minha melhor amiga. Te
adoro! DIRES!
Eduarda Mª Martins, 5ºD

Bruno Weber, 4ºB
Você é engraçado, divertido,
rápido e o melhor amigo.
Gabriel F. T., 4ºA
Pai
Eu quero que você sempre me
ame, como você me ama.
Aila, 3ºC
Mãe
Gosto muito de você, me fez
nascer, me criou como sou, eu
amo você. Victória, 3ºA
Professora Alessandra
Te adoro. Quero saber se você
quer tomar um café lá na minha
casa.
Laís Prazeres, 4ºB
Nicole, 4ºA
Você é muito engraçada e divertida, me apoia muito.
Mario Claro C., 4ºA
Rebeka e Thainá, 7ºC
Amo muito vocês! São muito
importantes para mim! <3<3
:) Beijos.
Ana Clara, 7ºC
Stephanie e Amanda, 7ºD
Amo vocês minhas negas, vocês
são muitos legais (apesar das
loucuras) love !! : )
Ana Carolina, 7ºD
Letícia Maria, 4ºA
Letí, boa sorte com o seu avô.
Desejo a ele muita paz e amor.
Letícia Fassina R., 4ºA
Mamãe
Eu amo muito você, sei que é a
melhor mãe do mundo. I love
mãe. Beijos.
Gabriela, 4ºB
Julina, Letícia e Geórgia, 4ºD
Adoro vocês, as minhas melhores
amigas.
Maria Clara, 4ºD
Pai,
Obrigada pai por tudo que você
faz por mim. Você é muito pra
mim.
Giovana, 3ºA
Lucas, 4ºB
Você é o meu melhor amigo e
posso confiar em você.
Alleandro,
4ºB
Dagmar,
Te amo muito mãe, você é a melhor pessoa que existe no mundo.
Mabelle, 4ºC
Professora Adenise
Adoro você. Você é a melhor
professora do mundo, continue
sempre assim. Mil beijocas!
Sofia, 4ºD
Gabriel Serafim, 6ºB
Nois manja do basquet!!! E do
futbol hue! hue! : )
Vinícius V.V., 6ºB

José Vitor, 4ºB
Joguem “Minecraf, a serie”. Eu
jogo todo o dia. É muito legal, e.
Mateo Augusto Motta, 4ºB

Meus melhores amigos, 5ºC
Kalel, Murilo e Guilherme K., vocês são meus melhores amigos,
nunca vou me separar de vocês.
Caio, 5ºC

Gustavo, 5ºD
Me dê um taco´s da sua tia
mexicana ou um burrito.
Leonardo A.D., 5ºD

Amanda, 4ºC
Eu te adoro muito do fundo do
meu coração <3!
Ana Júlia, 4ºC

Família,
Eu adoro vocês. Quero agradecer
por tudo o que vocês fizeram por
mim. Amo vocês.
Georgia, 4ºD

Jonathan João, ...
Você é um parceiro para toa a
vida. Tamo junto.
Rodrigo Lader, 8ºB

Kalel, 5ºC
Você é um grande amigo, é
inteligente e legal.
Thiago, 5ºC

Mãe e Pai
Eu amo vocês com todo coração,
o sorriso de vocês me ´impinotissa´.
Beatriz, 3ºC

Amigos, 4ºD
Eu adoro vocês, que fazem parte
da minha vida.
Marina, 4ºD

Paula O.S., 9ºA
Te adoro. Nunca vou te esquecer.
Rafaela, 3ºA

Isabela, 5ºD
Obrigada por vir na minha casa
e brincar comigo. Beijos.
Maria Eduarda D., 5ºD

Familia a e amigas,
Muito obrigado por tudo, por
sempre me ajudarem. Adoro
vocês.
Mariana, 4ºD

Maria Júlia, 4ºC
Você é super legal, gosto muito
de você, você é a minha amiga
de coração, beijos.
Eliza F., 4ºC

Laura Ferreira, 7ºC
Lala, eu te adoro!!! Você é uma
ótima amiga, que sempre me
ajuda. Te amo BFF.
Ana Carolina, 7ºC
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Olimpíada CSA
EF II: 8ºA		
ENSINO MÉDIO: 3ãoA
TURMA DESTAQUE
EF- II: 9ºAnoA			
ENSINO MÉDIO: 1ºAnoC

Mãe
Eu amo muito você, mas muito mesmo. Beijo.
Laura, 4ºD
Helmann, Rodrigo, 8ºB
Voces são meus melhores amigos, conto sempre
com vocês.
Jonathan, 8ºB
Laura de Villa, 2ºA-EM
Vou escrever mais cem milhão de canções
pra você ouvir, que o meu amor é teu sorriso
me faz feliz.
Leonardo S., 2ºA-EM
Vinicius G., 4ºD
Oi Vini!!! Como está o dia, bem? É, imagino que
essa seja a resposta, haha, Enfim esta é a minha
“longa mensagem”. Tchau!
Igor Diz A., 4ºD
Professora Berenice
Você nos ajuda quando a gente precisa.
Maria Eduarda, 3ºA
Lucas, 3ºC
Foi um presente te conhecer, espero que sejamos amigos, que você seja esperto.
Edson, 3ºC
Victória, 6ºA
Minha irmã querida! Eu te amo! Quero brincar
com você todos os dias.
Sophia, 3ºA
Duda, Sara, Sabina, 6ºB
Eu adoro muito vocês !
Vocês foram um presente de Deus em minha
vida!
Gabriela Rossetto, 6ºB
Laurance, 3ºA
Cara, valeu por me ajudar esses 3 anos e ser
meu melhor amigo.
Arthur Kayte, 3ºA
Nadine, 5ºC
Você é a minha melhor amiga. Te adoro. Beijos.
Amanda S., 5ºC

Meus amigos, 7ºC
Obrigado por serem meus amigos e fiéis
guarda-costas. Sou muito grato por isso.
Davi, 7ºC

Théo,
Obrigado por ser meu melhor amigo, ainda
não esqueci das figurinhas.
Felipe, 3ºE

Alunos do 3ºC
Meus queridos, é um prazer vê-los todos os
dias. Fico muito feliz com o crescimento de
cada um de vocês!
Profª Elisangela B. S.

Irmã Luísa
Olá, você é muito querida B.J.S. da sua irmã..
Laura S., Inf 4C

Professora Marla
Amo você. Adoro o jeitinho que você dá aula.
Ana Clara M., 3ºD

Sofia, Inf.3D
Eu te amo muito mana. Quero que você
sempre seja feliz.
Ana Julia, 2ºC

Bruno, 3ãoB-EM
Oiii! Espero que dessa vez apareça. My sun
and stars, sei que você gosta de mim, não tem
problema. S2 para você seu lindo!
Rafaela Lara, 3ãoB-EM

Bianca Liara F., 5ºD
Bibi! Gosto muito de você! Você é minha
Melhor Amiga! Mil beijinhos.
Gabrielly Mª S. O., 5ºC

Letícia e Manuela, 3ºA
Vocês são minhas melhores amigas. Adoro
vocês!
Isabella C. Lisboa, 3ºA

João Maia, Dimmy, Luis Gustavo, 9ºA, 8ºC
Tamo junto galera. Agora toda sexta tem
role, hohoho.
Luis Nardes, 8ºB

Catarina M. e Maria B., 3ºD
Cá e Duda, amo muito vocês, agradeço muito
pelo o que fizeram por mim.
Maria Eduarda F., 3ºD

Steffani, 2ºA-EM
Obrigado por toda a ajuda que você tem
me dado e por nossa amizade. Bjusss linda!
Leonardo Veron, 2ºA-EM

Eduarda Felipe, 3ºC
Querida, você é legal. É uma das minhas
melhores amigas, gosto muito de você.
Eduarda Morangoni, 3ºC

Talento especial
Com o foco na dança

CAMPEÃO GERAL

Gabriela, André, Nati, Manu, Giovana e Sarah,
7ºB e D
Adoro vocês, são muito especiais para mim,
amo vocês. E parabéns Sarah e Giovana, feliz
aniversário.
Camila Zabot, 7ºD
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Avó Edite e Vô Celso
Amo muito vocês.
Ariéle Thomazelli S., 3ºE

Henrique Lennert e Amanda Esbiteskoski,
3ãoB-EM
Obrigada por estarem comigo e por serem
bons amigos. Amanda, é muito bom poder
te conhecer mais a cada dia, você se tornou
uma parceira. Amo vocês.
Maila Palmeira, 3ãoB-EM

Karla, Isabella S., Gabriela, Bruna, Vitória,
Sara, Duda, 6ºB
Tenho o maior orgulho de ter amigas como
vocês !! Quero que vocês saibam que eu adoro
todas vocês e considero como irmãs.
Larissa, 6ºB

Maria Clara, 4ºB
Você foi minha amiga desde o 3ºano, pois
tivemos muitos momentos legais juntos.
Mesmo agora que não nos falando muito,
serei sempre seu amigo.
Bruno, 5ºB

Monise Volinger, 1ºD-EM
Você é uma ótima irmã, sempre está do meu
lado! Adoro você!
Nadine V., 5ºC

Maria Julia, 8ºC
Maju! Oi lindona, é ótimo ser sua amiga! Te
amo baixinha.
Eloise, 8ºD

Maria Laura, 2ºA-EM
Vou sentir saudades, ou melhor, estou
sentindo! Sucesso mexicana.
Ana Caroliny Vieira, 2ºA-EM

Camila Bittencourt, 2ºA-EM
Cami, estou muito feliz de estar com você.
Muito show ter essa experiência de novo.
Te amo!
Laura de Villa, 2ºA-EM

Com apenas cinco anos de idade,
Lorenzo B.O. Cantalice, 5ºD, começou
a fazer dança interpretativa e teatro, no
Colégio Marista, em João Pessoa (PB).
"A vontade de participar de um Auto de
Natal me levou às aulas de dança, porque
eu fazia teatro e precisava melhorar meu
desempenho na dança”, registrou.
Mas somente aos nove anos, começou
a fazer ballet. O talento para a dança foi
logo percebido pela professora Alexsandra Michella, que o encaminhou em
maio, para a pré-seletiva do
Bolshoi, realizada na Bahia.
Em outubro de 2013, foi
aprovado na seletiva para o
curso técnico em dança do
Bolshói, com duração de oito
anos. A mudança para Joinville aconteceu no início deste
ano. Lorenzo mora com a mãe
social, Dona Anita Garibaldi,
juntamente com outros seis
alunos do Bolshoi. “Vou ganhar mais um irmãos social”,
conta alegre.
A educação que recebeu
dos pais, Luciana e Edmilson
Cantalice, ambos professores
universitários fez com que
tivesse uma adaptação tranquila à rotina da nova casa. “A
gente tem que fazer as próprias
tarefas domésticas, como lavar
e guardar roupas. Lá na minha
casa, eu tinha que fazer mais
coisas do que faço aqui”, descreve com naturalidade.
Lorenzo tem uma rotina
diária que começa às 5h30min
da manhã. “Apesar de morar
perto, eu não posso ir a pé para o Bolshói
porque não tenho 12 anos. Faço as cinco
aulas, das 8h às 12horas, almoço e venho
de van para o CSA. Depois da aula, vou
para casa para arrumar as coisas para o
dia seguinte”, conta.
Aos 10 anos, Lorenzo não se considera
um bailarino. “Ainda não me considero
porque é uma preparação para no futuro eu desenvolver essa técnica e ser
bailarino. Eu ainda estou estudando. Na
própria escola, eles dizem que estamos
lá não só para ser um bailarino, mas um
cidadão, uma pessoa educada”. “São oito
anos, preciso querer ficar, ter a vontade
de ficar. Então, se eu passar nos testes e
quiser ficar e conseguir terminar o curso,
serei bailarino”, afirma.

E continua: “Eu posso me dedicar, posso ter uma condição física boa, e ganhar
dinheiro com a dança. Mas eu quero ser
professor de ballet clássico, porque eu
quero ajudar as outras pessoas que quiserem vir pro Bolshoi”.
Lorenzo diz que apesar de não ter uma
estrutura física muito forte, o esforço nas
aulas e em casa, o leva a ser um dos melhores da turma. ”Eu tenho que me virar
e me alongar em casa para poder, um dia
conseguir abrir o quadril”.

Saudade da família
“Os meus pais fizeram e continuam
fazendo de tudo para eu estar aqui. Eles
pagam a mãe social, pagam o colégio para
eu estudar, e eu estou me esforçando o
máximo porque tanto o Bolshoi, como
meus pais e a mãe social gastam para
eu estar aqui”, fala transparecendo uma
consciência da realidade incomum para
a pouca idade.
O contato com a família é geralmente
por celular e a saudade foi minimizada
em visitas na Páscoa, em julho e em todas
as oportunidades que surgem. O foco no
sonho, na meta e a agitada rotina diária
mantêm Lorenzo ocupado e ajudam a
diminuir a "distância" da família.
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Projeto incentiva a formação

VALE A
PENA LER

da “Corrente pelo bem”
Como você reagiria se
um desconhecido de forma
inesperada fizesse algo para
ajudar? Esta foi a indagação
que a professora de filosofia,
Daiane Nichelle Shiniki, fez
aos alunos dos 8º anos (A, B,
C e D) que levou a realização
do projeto “Corrente pelo
bem”.
Desde o mês de março,
os alunos realizam debates e
reflexões, assistem a vídeos
e dialogam em sala de aula
sobre a importância de utilizar
o tempo não só para próprio
benefício, mas também para
fazer algo que faça a diferença
na vida de outras pessoas.
Com o objetivo de mostrar
que um ser humano pode fazer
muito pelo outro, os alunos
foram desafiados a demonstrar de forma simples, porém
significativa, o quanto se
importam com o outro.
Em grupos, os alunos planejaram e executaram atividades de ajuda ao próximo.
Entre as atividades, conversas
com colegas em dificuldades
de relacionamento com a tur-

Leu um livro ou assistiu um filme muito bom? Participe nas próximas edições, mande sua
sugestão sugestão para jornalsantosanjos@gmail.com ou entregue para os coordenadores.

Livro: O livro da filosofia
Autor: Will Buckingham

As alunas Julia M. Santos, Eloise L. Pereira e Paola E.F.
Raymundo 8ºD doaram livros infantis ao Lar Emanuel.

ma, doação de alimentos à instituições, aula de reforço
escolar, abraço grátis, tarde com idosos e uma corrente
da leitura.
As ações foram relatadas em trabalhos apresentados
na sala de aula e expostos nos corredores com o objetivo
de incentivar outras turmas e alunos a praticarem atos
de amor ao próximo.

O homem é político
O homem político tem discernimento do certo e do
errado, do justo e do injusto e integra a sociedade
utilizando-se dos serviços públicos.”
Aristóteles, século III a.C.

Cartaz de Beatriz da Silva, Beatriz Schulter, Lucas Wenk, e Heloísa Vieira, 2ºC-EM

“Grande parte da população evita
discutir sobre política por não acreditar
mais em um sistema de governo que deixa
muito a desejar em nosso país. Entretanto,
é nossa função, como cidadãos conscientes e reflexivos, participar e interferir de
forma ativa nesse processo tão importante
em nossa vida diária”, alerta a professora
Daiane Nichelle Shiniki .
Foi partindo desses pressupostos que

a professora de sociologia, orientou os
estudantes do 2ºAno do Ensino Médio
a realizarem diversas atividades. Após a
leitura de textos, elaboração de dissertações, reflexões, debates e vídeos os alunos
criaram cartazes que foram expostos nos
corredores da escola.
A finalidade da exposição é ampliar a
discussão sobre política com os demais
membros da comunidade escolar.

A publicação
traz uma coleção
de ideias fundamentais para
um mergulho no
pensamento filosófico. Engana-se
quem pensa que
por se tratar de
uma compilação
a abordagem é
simplista e somente voltada a
leigos: o livro é
completo, instigante e oferece a leitores,
com diferentes perfis, informação de qualidade em apresentação gráfica inovadora.
Um verdadeiro convite ao exercício do
pensar — o verdadeiro objetivo da filosofia.
Organizado de maneira sincrônica, o que
permite cobrir da Antiguidade ao momento
contemporâneo, o livro é composto por capítulos organizados em torno de máximas
dos grandes expoentes da filosofia. A partir
dessas máximas, o pensamento é destrinchado e posto em diálogo com as discussões
do momento histórico em questão e com
outras épocas e perspectivas.
Indicação: Profª Daiane C. N. Shiniki

Livro: Educação, Escola e Docência_
Novos Tempos, Novas Atitudes
Autor: Mário Sérgio Cortella
O autor, de
acordo com a
perspectiva
sócio histórica, discute o papel
da família
e da escola
na educação
das crianças
e jovens.
Ele ressalta
que a principal função
da escola é
de ensinar
conteúdos científicos. E, atento às reconfigurações do cotidiano, o autor propõe
uma parceria entre escola e família para a
promoção de uma educação que retome seu
sentido humanista.
Indicação: Coordenadores Jane M.R.Voigt e Fábio Hobold
Livro: Fado Padrinho, o Bruxo Afilhado, e outras coisinhas mais.
Autora: Anna Claudia Ramos
Ilustração: Tatiana Paiva

Filme: “Daens – Um Grito de Justiça”
Diretor: Stijn Coninx
Roteiro: François Chevallier, baseado na
obra de Louis Paul Boon
O filme retrata
a precariedade
das condições
de trabalho das
mulheres e crianças no período
da revolução industrial no século XIX. O Padre
Daens se sensibiliza e luta pelo
bem estar da população, porém
esbarra nos interesse políticos
e econômicos
da burguesia. O
filme proporciona uma reflexão sobre a
construção histórica do capitalismo e sobre
a importância dos valores de líderes políticos que são eleitos pelo povo.
Indicação: Coordenadores Jane M.R.
Voigt e Fábio Hobold.

Esse livro conta a história de Luar. Um
menino que deseja se transformar em um
fado padrinho. Ele tem muita vontade de
ajudar as pessoas e sair pelo mundo com a
sua varinha mágica. Seu maior desejo é levar
alegria a todos que encontra.
O livro é encantador, tem aventuras e é
muito divertido. Gostei também das ilustrações, que nos levam para dentro da história
e nos fazem sentir cada personagem como
um amigo nosso.
Indicação: Profª Kelly Mariot Rohr.
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Uma confraternização

junina verde amarelo

A principal festa popular brasileira, este ano coincidiu com a realização da maior festa do futebol
do mundo. A coincidência fez com
que a grande confraternização
anual da Família Santos Anjos,
tivesse na decoração, predominantemente, as cores da bandeira
brasileira.
Mais de quatro mil pessoas estiveram no CSA durante todo o dia
14 de junho. A decoração verdeamarelo levou todos os "caipiras"
ao clima da Copa do Mundo de
Futebol.

As quadrilhas dos pais e professores e as apresentações dos alunos
arrancaram aplausos e sorrisos,
mas principalmente provocaram
uma avalanche de 'flashes' que
iluminavam os rostos e guardaram
o momento especial de alegria e
tradição.
Cama elástica, jogos de mesa,
pescaria, correio elegante, quentão
de suco de uva, brigadeiro, espetinho, muitos sorrisos, brincadeiras
e alegria temperaram a festa com
o carinho do encontro de amigos e
familiares.

