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17ª Feira de Ciências

Ciência e tecnologia a serviço da sociedade
Os pequenos da
Educação Infantil
e do 1ºAno contam
com a ajuda dos
pais na aventura
da busca do
conhecimento.
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Um mundo para conhecer
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Consumo consciente

Pesquisa de campo

Alimentação saudável,
consumo consciente,
destinação adequada
do lixo e reciclagem
foram os temas das
pesquisas no ensino
fundamental.

Questionários
levantaram os
hábitos dos alunos
do CSA. Os dados
foram apresentados
em gráficos na feira
dos maiores.
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Vinte Anos do Jornal Santos Anjos
Encantador e gratificante é observar os pais
trazendo seus filhos pela mão até o pátio do
colégio, todos os dias. Os adolescentes e jovens
também chegando aos grupos, acompanhados
dos colegas para as aulas, diariamente, tornando
nosso espaço escolar cada vez mais dinâmico e
alegre. Sensação igual sentimos, ao acompanhar
a vivacidade das crianças no recreio, correndo,
brincando, conversando, os jovens sentados em
grupos, descontraídos, em dias de sol, pintando
nosso colégio com as cores da vida, da alegria, da
amizade e do bem querer.
Assim, o ano escolar caminha e cada dia se
transforma numa experiência emocionante, tanto
para nossos alunos quanto para professores e pais.
Muitas vivências marcam a caminhada da comunidade educativa, se considerarmos os diversos
eventos, como a homenagem aos pais, a feira de
ciências, as olimpíadas escolares, os encontros de
formação, as comemorações cívicas e tantas outras
atividades que acontecem diariamente em todos os
espaços do nosso colégio as quais registramos em
nossos corações e em nosso jornal.
Chegamos ao número 86 do Jornal Santos
Anjos. São vinte anos de publicação ininterrupta,
tendo como diferencial o aspecto pedagógico das
publicações, produções e atividades dos alunos e
professores. Um verdadeiro registro dos principais
acontecimentos, um banco de dados para a construção da memória histórica do Colégio dos Santos
Anjos. Parabéns à equipe editorial do Jornal, aos
autores e colaboradores em todas as edições dos
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Adelina Dalmônico

Agradecimentos

S À pediatra Lilian Rocha pela palestra: "Benefícios
e Malefícios da Tecnologia". E aos pais da Sofia Ramos do
Nascimento, 3ºC, Mari e Inácio, pelo contato com a médica.
A palestra fez parte dos preparativos das turmas para o tema
apresentado na Feira de Ciências pelos alunos dos 3ºs anos
Vespertino.
S Ao empresário, Adriano Zanette, da Agroceza por
emprestar plantas e flores para o estande dos 3ºs anos vespertino na Feira de Ciências.
S

Aos pais e familiares da Educação Infantil e 1ºs Anos
que colaboraram e prestigiaram a Feira de Ciências que foi
um sucesso!

S Ao Soldado Angelo Machado da Costa do 62º Batalhão de Infantaria de Joinville, pai da aluna Helena Leão
Machado da Costa, do Infantil 3D, por fazer uma pequena
amostra (palestra) sobre sua profissão, pela passagem do Dia
do Soldado, para os alunos dos Infantis 3 vespertino.
S Ao especialista em Eletro-técnica Milton Bruning,
que proferiu palestra sobre o descarte correto de pilhas ao
2º ano C e doou um Papa-pilhas.
S À Empresa TERMOTÉCNICA que por meio de
Joanildo Gonçalves da Luz e Paulo Michels contribuíram
para o trabalho dos 4ºs anos C e D.

ERRATA:
Na edição anterior, na reportagem sob
o título: Reutilizar, Reciclar, Reduzir e
Repensar, erramos ao informar que somente as turmas do 2ºAnos A e C fizeram
o trabalho. Vale salientar que os alunos e
seus pais das turmas das das professoras
Karin B. Kricheldorf, 2ºA, Francine Veiga
da Silva, 2ºB, Jeanine C. V. Bruning, 2ºC e
Elisângela Aparecida Agostinho, 2D, foram
desafiados a reutilizar materiais para criar
novos objetos.
A atividade prática envolveu todas as famílias e os estudantes do 2ºAno e alcançou
o objetivo conscientizar para a mudança
dos hábitos e para o consumo consciente.
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seus 20 anos de publicações.
Nesta edição, não é diferente com a publicação
Agosto
de acontecimentos do nosso calendário escolar.
01 Fundação do Colégio
Como um dos destaques, temos o lançamento da
01 Viagem de estudos a Curitiba - Museu Egípcio e
obra “Arqueologia da Escravidão numa Vila LitoPlanetário - 6os anos do EF II
rânea” de autoria da nossa ex-aluna, e, atualmen02 Homenagem aos Pais - Educação Infantil
07 Homenagem aos Pais - 1os anos do EF I
te, professora de história, Fernanda Mara Borba.
09 Homenagem aos Pais - EF I (2os aos 5os anos)
Comprometidos que estamos com o desenvol10 Dia dos Pais
11 Dia do Estudante
vimento de um currículo pleno para os alunos do
15 Missa da Família
ensino médio, vale ressaltar os encontros de for19 Prova de 2ª chamada
18 a 22 - Reavaliações
mação que aconteceram com as diversas turmas
25 Início do 3º trimestre
no Recanto Nazaré, proporcionado aos jovens
28 Conselho de Classe do Ensino Fundamental 1
ricas oportunidades de convivência e exercícios
28 e 29 - Viagem 8os anos para Eco do Avencal (Urubici/SC)
30 e 31 - Simuladão ENEM - Dom Bosco
de liderança.
Aprender como aprender, grande oportunidade
tivemos na Feira de Ciências, através da pesquisa,
Setembro
observação, investigação científica demonstrada
nos diversos projetos apresentados por nossos
01 a 05 - Semana da Pátria
01 Conselho de Classe do EF II matutino
pequenos e grandes cientistas, envolvendo toda a
02 Conselho de Classe do EF II vespertino
comunidade educativa: criancinhas de educação
03 Conselho de Classe do Ensino Médio
03 Entrega de boletins para o Ensino Fundamental 1
infantil, alunos do fundamental, ensino médio,
03 Projeto Pense Primeiro - 3º ano do Ensino Médio
professores, funcionários e pais.
03 Teatro O menino e a Lua – Educação Infantil e EF I
No segundo semestre do ano, estamos também
04 Viagem de estudos - Paranaguá, Morretes e Curitiba
- Trem na Serra do Mar - 7os anos do EF II
com o olhar voltado para 2015, o qual nos acena
04 Desfile cívico da Educação Infantil e 1os anos
com oportunidades e desafios. Tudo está sendo
05 Sessão Cívica do Ensino Fundamental I
07 Independência do Brasil
planejado e preparado para surpreender nossos
09 a 12 - Feira de Ciências da Educação Infantil e 1os anos
estudantes com inovações pedagógicas, enrique09 Entrega de boletins para o Ensino Médio
10 Entrega de boletins para o Ensino Fundamental II
cendo ainda mais nossa proposta educativa, para
11 Feira de ciências 2o ao 7o ano do EF
tornar a vida escolar inesquecível, compartilhar
18 Feira de Ciências 8o e 9o ano do EF e EM
os valores que humanizam e constroem o saber.
23 Prova de 2ª chamada
Dia letivo para EFI vespertino
							 27 -

anos

30 -

Simulado SDP - Prova 1

Outubro
01 02 7 a 10 09 e 10 22 a 24 06 a 10 12 15 21 -

Milton Bruning falando aos
alunos 2ºAnoC.

S

Às mães e avó que ajudaram na confecção dos
sanduiches naturais para os 2ºs anos Matutino agradecem:
Ana Paula Torrens Costa, mãe da aluna Mariana, 2ºA;
Maria Dolores Vieira Domingos, avó da Letícia Domingos Casagrande, 2ºA e à Flávia Roberta, mãe da Angela
Felippi Rückl, 2ºB.

S Ao Coordenador das farmácias SESI, Márcio
Bettio, que emprestou o equipamento "papa pílulas", e ao
farmacêutico Moisés Vitor de Lima, gestor da farmácia
que excplicou aos alunos do 2ºD, como fazer a reciclagem
de medicamentos.
S À Profª Dra. Deolinda Vieira Carneiro, médica
veterinária - responsável pela Divisão de Imunologia e
Microbiologia Veterinária - DIMIC e Laboratório de Ensino e Diagnóstico em Medicina Veterinária - LEDVET
do Instituto Federal Catarinense - IFC Araquari, por ter
recebido os alunos do terceirão, no dia 25/09.

JSA

Simulado SDP - Prova 2
Dia dos Santos Anjos
XXV - OLICRISA para alunos do 2º ao 5º Anos
Viagem dos 1os anos do EM para Porto Alegre
Viagem da 9º ano - Fazzenda Park Hotel
Semana da Criança
Nossa Senhora Aparecida
Dia do Professor
Prova de 2ª chamada

Novembro
02 03 10
10
12
15
18
17
18
23
19
24
26
27
27
27
28

a
a
a
a
-

28 -

14 -

21 26 28 -

Finados
Fundação da Congregação das Irmãs da Divina 		
Providência
Fundação da Sociedade Divina Providência
Reavaliações do Terceirão
Dia da Diretora
Proclamação da República
Entrega dos boletins para o Terceirão
Reavaliações do EF e EM
Provas de 2ª chamada
Fechamento das notas do EF 2 e EM
Avaliações finais (Exame) do Terceirão
Reavaliações para os 5º anos
Conselho de classe do Terceirão
Entrega dos resultados do Terceirão
Celebração de Ação de Graças
Ensaio da formatura do Terceirão
Encerramento das aulas e
entrega dos boletins - EF2 e EM
Formatura do Terceirão
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Eles brilharam no vestibular.
Nós estamos orgulhosos. Parabéns !!!
APROVADOS NO VESTIBULAR DE INVERNO 2014
Terceirão

Ana Paula Dias, 3ãoA
Glenda Sassi Varaschim, 3ãoA
Maria Sibilla Zaratine, 3ãoA 		
Barbara Cristina Theiss, 3ãoB
Enrique Theisen Rodrigues Pinto, 3ãoB
Giovanne Ribeiro Rolim, 3ãoB
Matheus Rodrigues Pinto do Prado, 3ãoB

2ºs Anos:

Bruna Passos, 2ºB
Pedro Paulo, 2ºB
Bárbara Pereira, 2ºA

ADM – ACAFE
ED. FÍSICA – UDESC
ODONTO – FURB ACAFE
GASTRONOMIA – ACAFE
ENG. ELÉTRICA – UDESC 2o. LUGAR
ENG. MECÂNCIA - ACAFE - 7o lugar
FÍSICA – UDESC

Resultado simulado CSA - Dia 13/06/2014
1º. B

3ão A

Nicollas Safanelli		
52,70
Ana Paula Dias		
47,36
Guilherme Henrique T. Silva 46,53

2º.C

Cleiton Nascimento		
Jaqueline Blasius		
Beatriz Marques Schulter

2º.B

Pedro Paulo Orsi Becker
Eduardo Kohler		
Ana Clara Tondo		

2º.A

Júlia Bertelli		
Júlia De Oliveira Rosa
Marieh Manke Gruhl		

1º.D

Gustavo Cisz Reinert
Vitória Luiza Caetano
Luisa Marcela Junkes

1º. C

Lara Liss Martins		
Isabela Orsi Becker		
Júlia Warmling Dudy

53,96
48,59
47,44
51,16
49,25
48,88
56,50
49,93
43,96
57,12
50,22
48,18
54,85
50,13
46,00

Alunos
Estou muito orgulhosa de todos vocês. Se
saíram muito bem na Feira de Ciências. Amo
muito vocês.
Profª Elisangela

Amigas, 2º A
Minhas lindas, obrigada por tudo, eu amo
vocês. Irei sentir muita falta de vocês todas
as manhãs.
Michelli, 2º A

Eng. MecânIica - UDESC
Eng. Mecânica - UDESC
ACAFE UNIVILLE

3ão B

Beatriz, 6º A
Eu estou muito feliz por sermos melhores
amigas.
Ana, 6ºA

Ana Carolina, Laura Ferreira, 7º C
Vcs são as melhores amigas do mundo! Amo
vocês demais!
Ana Clara, 7º C

Terceirão 2013

Nomes 			Pontuação
Enrique Theisen Rodrigues
51,15
Matheus R. Pinto do Padro
47,97
Djonathan Luiz De Oliveira 44,64

Amanda Anzini
Obrigada por ser minha melhor amiga, te
amo muito!
Gabriele Lunedo, 1º B (EM)

Douglas, 4º A
Te adoro, você é um amigo muito legal, engraçado e louco...beijos <3
Marina, 4º A

Eng. da Produção - ACAFE UNIVILLE
Eng. Mecânica - ACAFE UNIVILLE - 6º lugar
Medicina Veterinária - ACAFE

Thiago Augusto Michels Luiz Carlos Maresana Filho Thalita Agne - Medicina -

Felipe Girolla, 3º B
Você é meu melhor amigo, você é muito
legal comigo.
Arthur Laureano, 3º B

Freya Jacobsen Laurenti
Gabriela Schmöller		
Ruth Vitoreti de Oliveira

44,70
42,78
42,76

1º. A

Sara Rocha Fritz			
Lucas Weber Leite			
Ana Gabriela Menin Granada		

52,31
49,21
42,20

Resultado Geral EM:
Gustavo Cisz Reinert
Júlia Bertelli		
Lara Liss Martins		

9ºC

Ana Paula Moreira Voigt
Guilherme Francisco Cé
Ana Beatriz Madeira		

9ºB

Rafael Henrique da Silva
Matheus Monteiro Shoji
Carlos Vinicius Metzger

9ºA

Rafael Juliano Scholtz
Luís Eduardo Bertelli
Radassa Vieira		

57,12
56,50
54,85

42,87
39,96
39,27
41,69
40,57
34,43
40,19
38,39
36,76

Resultado Geral 9ºs Anos
Ana Paula Moreira Voigt
Rafael Henrique da Silva
Matheus Monteiro Shoji

42,87
41,69
40,57

Isabela e Júlia, 5º B
Vocês são umas das minhas melhores amigas
e muito especiais.
Manuela Klein, 5º B
Maria Luiza (7º B)
Você é uma ótima amiga que sempre tá jogando
purpurina na minha vida para me alegrar.
Te adoro!!!
Isadora F. , 7º A
João Gustavo, 4º B
Obrigada por sempre me apoiar e estar do meu
lado sempre que preciso.
Giovanna Moroni, 4º B
Profª Marla
Você é a melhor pessoa da minha vida. Você é
muito querida e eu sou muito fiel à você. Te amo
de coração. Você é um milagre na minha vida.
Manuela, 3º D
Sara, Gabi R., Duda e Gabi S. , 6º B
Obrigada por tudo meninas! Amo vocês
demais …
Sabrina, 6ºB
Enzo de Paula
Você é meu melhor amigo. Eu te adoro. Não tem
ninguém mais legal que você.
Guilherme, 4º D
Tarso Skudlarer, 2ºA
Meu naminho, fortalecendo cada vez mais,
tamo junto para o que der e vier. E se você
estiver lendo isso, saiba que eu, tu, a fé e
a minha namorada iremos morar juntos njo
Rio de Janeiro.
Leonardo Schieffelbein, 2ºA

Paola, Julia, Fe, Elo, 8º D
Amo vocês suas lindas, podem contar comigo! =)
Francisca, 8º D
Profª Bruna, 3º C
Muito obrigada por dar aulas legais e criativas.
Um beijão.
Anna Júlia C. Soares, 3º C
Luiza Ravache, 5º A
Você é muito legal. Que sejamos amigas
para sempre!
Eduarda Rosa, 5º A
Catarina M. e Maria E. , 3º D
Quero falar que eu gosto muito de vocês e
nunca deixarei vocês para trás. Me desculpa
se algum dia eu fiz alguma coisa de errado,
por favor me desculpem.
Maria Eduarda, 3ºD
Brienda (7 A)
Eu gatona, conta comigo pra sempre! Te amo!
Gabriela, 7ºB
Felipe, 2ºC
Você é meu melhor amigo e sempre vai ser.
Dudu, 2ºC
Nathália, 7º A
Você é uma pessoa muito especial e dedicada.
Pode contar comigo sempre.
Gustavo, 7º A
Eduarda F. , 3ºC
Você é muito legal e especial para mim.
Também é muito engraçada.
Luiza A. , 3ºC
Prof Fernanda
Prof, você é a melhor professora de geografia
que eu já tive, adoro suas aulas.
Gabriel Burg, 8ºA
Isadora (3º A)
Você é uma das minhas melhores amigas, te
adoro! Bjuss!
Sofia C. Silva, 4º A
Letícia N. , 4º A
Você é muito legal e divertida. Sempre vai ser
minha amiga. Bjs
Beatriz Yumi, 4º A

Helena. Gabi, Alexia, Michelli, Letícia e
João, 3ãoB
Vou sentir muitas saudades de vocês meus
queridos. Desejo muito sucesso para todos
nós. Um abraço!
Larissa, 3ãoB
Mabelle, 4ºC
Obrigada por me apoiar e ser legal comigo!
Beijos
Elisa, 4ºC
Carlos Meyer e Jonathan, 8ºB
Caras, só quero dizer que vocês são os meur
parças! TMJ!!! Até o fim!!
Gabriel Helmann, 8º B
Amábile, 6ºB
Oiee, você é minha melhor amiga desse ano.
Adoro você!
Kamyla, 6ºB
Gabriel Wippel, 1º A (EM)
E ai nego, 3º trimestre vamos estudar!
Augusto, 1º A (EM)
Prof. Marla
Obrigado por me ensinar a maioria das coisas
que agora eu sei.
Luiz Fernando, 3ºD
Família e amigos
Amo muito minha família e amigos!
Palema, 4º D
Felipe e Bruno, 2ºA
Vocês estarão sempre no meu coração! Sei que
vocês me amam também! Lindos!
Rafaela, 2ºA
Ana Clara, Ana Carolina e Amanda, 7ºB
Vocês são as melhores! Adoro vocês...
Aline Araujo, 7ºB
Luísa e Luis G. W. V. , 7º A
Olá! Vocês são gatos!!! Gostam de beterraba?
Bjos fui
Brienda, 7º A
Bernardo, 2º B
Eu estou escrevendo isso porque você é
meu amigo.
Rafael, 2º B
Prof Gabriela
Professora, adoro suas aulas de matemática,
são muito legais.
Henrique Coelho, 8ºA
Meus lindos, 3ãoA
Ano acabando e uma das poucas certezas
que tenho é a falta que vocês irão me fazer.
Beijos gatos-S2
Nátalie/Natty *-*, 3ãoA

Recanto Nazaré acolhe colaboradores em retiro espiritual
Um convite pessoal, feito pela gestora
Adelina Dalmônico, para cada um dos
colaboradores do CSA deu início ao dia de
formação e espiritualidade que reuniu 80
colaboradores no Recanto Nazaré, no dia
14 de julho, último dia de atividades do
primeiro semestre letivo.
O retiro de formação coordenado pela
direção, Irmãs e pelo SOR teve como orientador espiritual o padre Jairson Hellmann.
As atividades tiveram início com a acolhida
no pátio do CSA, com música e reflexão
com o tema caminho.
Essa atividade foi a regionalização do
encontro de formação, realizado anualmente pela Sociedade Divina Providência,
com parte dos seus colaboradores, na sede
em Florianópolis, que tinham a missão
de replicar o tema com as Irmãs: juntos a
caminho com confiança e entusiasmo, viver
a missão de ser providência de Deus hoje.
Após um dia de muito caminhar juntos,
reflexão sobre confiança e entusiasmo para
viver e levar aos alunos a missão de ser
providência de Deus hoje, os participantes
retornaram ao Colégio com a espiritualidade focada na missão da Divina Providência, O encontro é parte do programa de
formação permanente dos colaboradores da
Sociedade Divina Providência. Este ano, a

proposta mudou e o retiro da filial Joinville
teve o mesmo tema de realizado na matriz.
"É preciso cultivar-se! O crescimento
espiritual é o processo que leva a atingir as
metas que consideramos importantes para
nossa realização como pessoas", frisava o
convite que motivou praticamente todos
os funcionários do CSA a participarem do
grande encontro com Deus e em si mesmo.
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Nada é mais interessante do que
ler algo sobre si mesmo no JSA

20

O código de ética do jornalismo
mundial registra que "a função
primária dos jornais é comunicar à
raça humana o que seus membros
fazem, sentem e pensam".
E é exatamente esta a finalidade que o
Jornal do Santos Anjos tem cumprido nestes 20 anos de publicações ininterruptas.
Sabe-se que não há nada mais interessante do mundo, nem mesmo para o mais
sábio, nem para o mais humilde - do que
ler algo a respeito de si mesmo.
Ou vejamos, quem nunca digitou seu
nome num site de buscas, com a finalidade
pura a simplesmente de verificar quantas
vezes seu nome está publicado na internet?
Mesmo que o faça silenciosa e solitariamente num momento único de seu diálogo
com o computador.
Assim também acontece com o Colégio
Santos Anjos, uma instituição educacional
humana, dinâmica e viva. E que, para além
da necessidade de divulgação externa e
interna, precisa manter o vínculo, e informada, a comunidade educativa e que tem,
no Jornal do Santos Anjos, o seu principal
elo entre todos os seus membros.
Por meio das reportagens, os pais dos
alunos da educação infantil, por exemplo,
conseguem vislumbrar o caminho a ser
percorrido por seu filho ao longo da vida
escolar até chegar ao Terceirão.
Do mesmo modo, o aluno do Terceirão
poderá voltar aos "bons tempos" da fase
de alfabetização, lendo uma reportagem
sobre a atividade desenvolvida com os
aventureiros do primeiro ano.
Informação nunca é demais, e saber as
atividades desenvolvidas em cada uma
das fases da aprendizagem, é também uma
maneira de prepar-se, pois todos querem
crescer e temem não conseguir suplantar
os obstáculos que vão surgindo no caminho para o saber. Mas se tiver alguma
informação sobre que tipo de obstáculos
aparecerão ao longo da jornada, será mais
fácil preparar-se para a superação.

anos

Deste modo, as mais de 1030 páginas
do JSA trouxeram um pouco do que fazem,
pensam e dizem os membros desta grande
comunidade. O resultado foi conhecimento de boa qualidade para os milhares de
estudantes que passaram ou ainda frequentam as salas de aula, os pátios, as feiras, os
eventos culturais, as viagens de estudos e
o Recanto Nazaré.

Em destaque
Ter o nome, o trabalho ou a foto
publicada no JSA é estar em destaque. Ser
referência positiva impulsiona a pessoa,
especialmente aquele em formação, a
fazer mais e melhor. Pois, de referencial
em referencial se constroi uma identidade
pessoal.
E como o JSA circula na comunidade em
que vivemos, entre os próprios pares, ser
destaque na publicação é ser reconhecido
entre os seus.
O procurador do estado de Santa Catarina, Augusto Barbosa Hackbarth estudou
no CSA do jardim de infância ao terceirão,
no período de 1990 a 2002. Formado em
direito pela Unvillle em 2007, tem "guardadas algumas edições antigas do JSA em
que apareço, e da mesma forma, edições
do Jornal A Notícia. Guardo tudo com
carinho, o que deixa claro o quanto o JSA

João Gustavo
Nós somos amigos desde o 1º ano
e você é super engraçado e legal.
As vezes brigamos, mas logo nos
perdoamos e isso é bom.
Vinicius, 4º B
Maria Luiza, 6º B
Você é uma amiga incrível, lega e
divertida. Adorei te conhecer esse
ano. Te adoro.
Elizabeth, 6º B
Helena Meyer (5º B)
Você é a melhor prima que eu
pude ter. É muito especial pra
mim. Eu te amo!
Júlia Laffin, 4ºB

foi e é importante como parte da história
da formação pessoal", registra
"Figurar no JSA foi sempre importante
porque significava estar de alguma forma em destaque. Esse destaque sempre
motivou o prosseguimento do trabalho,
pois estar entre os melhores e se destacar
é naturalmente o objetivo de qualquer
empreitada", acrescenta.

2ºA (EM)
Zueira never ends. Obrigado
por serem o melhor grupo do
whats!!! Adoro vocês. Amo vocês
amigos! Um beijão e muita zueira
com vocês!
Stefanni, 2ºA (EM)
Sofia e Patrícia, 4ºC
Vocês sempre serão minhas
amigas, lindas, educadas, inteligentes...
Tainá, 4ºC
Família
Eu gostaria de agradecer a minha
família por tudo que me deram.
Eduardo G. , 3ºC

Kauana Ramm, 2º B
É a minha melhor amiga e sempre
vai ser. <3
Isabela F. , 2º B

Lucas, 2º C
Eu gosto de você, você é divertido
e legal.
João, 2º C

Ana Soares, 1ºB
Game of Thrones na veia. Amanos
a Jon Snow e
e a Daenerys Targaryen. Dracarys
perfeitos. <3
Gabriela Schmoller, 1ºB

Júlia C., Helena, Gabriela V., Amanda, Guilherme M. (8º A)
Estou com saudades de todos
da turma, mas principalmente
de vocês.
Gustavo, 8º D

Julia Wais, 7º A
Parabéns!!! Muitos anos de vida
e que Deus sempre caminhe com
você. 21/09 Felicidades
Heloisa S. , 7º A

Gabriel Serafin, 6º B
Eu quero um dia desenhar bem
igual a você cara. Você é muito
bom, te admiro 8)
Luan, 6º B

Mahara, 2º A (EM)
Melhor professora do mundo, fica
para sempre na escola.
Olivet, 2º A (EM)

Família
Espero que a união e os laços que
formamos nunca se soltem!!!
Arthur Huttl, 9º C

Os resquícios, 3ãoA
Nossa viagem de terceirão foi
um sucesso. Muito bom estar com
voês! Que venham outras...
Rafaela Allesina, 3ãoA

Mabelle, 4º C
Ela é muito querida, gentil e
educada. Te adoro! <3
Diego, 4º C

Gabriel Z, Matheus A, Gabriel M,
Richard, 1º A (EM)
Vocês tem futuro no ramo, foi a
melhor performance de YMCA que
eu já vi. Muito hétero. (y)
Antônio, 1º A (EM)
Terceirão
Obrigada a todos vocês por mais
esse ano, o último, foi muito bom
conviver e crescer com todos
vocês. Obrigada por tudo
Barbara Theiss, 3ãoB
Nanda, Sara, Ani, Ruth (1º A e B)
Vocês são as melhores pessoas do
mundo! Amo vocês!
Freya, 1º B (EM)
Matheus Maia, 3ãoA
Feliz 2 anos de namoro para gente. Eu te amo demais,
maiammmmm!Bjos da sua namorada linda.
Carolina Rocha, 3ãoA

Mariana, 3ºC
Você vai ser sempre a minha
melhor amiga!
Ana Luiza, 3ºC
Marla
Você é muito bonita e inteligente.
Te amo!
Mariana M. , 3º D
9º ano
Parabéns à todos por passarem
pelo ensino fundamental foi uma
dura jornada, especialmente para
o querido Lucas Henrique.
Bruno Ormelas, 9ºC
Isadora (2º D)
Querida Isa, você é a minha melhor amiga do mundo todo.
Laura, 2ºC
Camila Bittencourt
Amo muito você! Conta comigo
sempre que você precisar. Beijo.
Laura de Villa, 2º A (EM)

Jornal do
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Professora Fernanda lança livro sobre
escravidão em São Francisco do Sul

Obra será lançada
em outubro no CSA

Lançado no dia 7 de agosto, como parte
da programação do II Encontro Internacional Interdisciplinar em Patrimônio Cultural
e III Workshop Catarinense de Indicação
Geográfica (Univille), o livro apresenta
uma síntese da história de São Francisco do
Sul e dos raros estudos da escravidão quanto a ela produzidos, acrescidos de novas
informações levantadas em documentos
e fontes orais para discutir aspectos das

escravarias e relações sociais
entre negros e entre negros e
brancos.
Em São Francisco do Sul,
a noite de autógrafos foi no
dia 14 de agosto de 2014,
na II Feira Literária Cantos
e Contos e, em outubro, a
obra será lançada também
no CSA.

Aulas passeio resultam em
aprendizagem definitiva
Viajar é bom. Em qualquer viagem curta
ou longa você aprende uma forma diferente
de conhecer lugares, fatos e pessoas. E esta
é a filosofia que norteia as aulas-passeio
planejadas com todas as turmas anualmente.
Além de complementar a aprendizagem
do conteúdo curricular, pois todas as viagens são realizadas com esta finalidade, os
estudantes adquirem o hábito e o gosto por
conhecer e conviver com outras culturas e
em espaços culturais.
E, invariavelmente, ao retornarem socializam os novos conhecimentos, pois
que cada um aprende estritamente com seu
ponto de vista e a conversa informal com
os colegas, ou o trabalho formal solicitado
pelos professores no retorno, transformam
o conhecimento de um, em conhecimento
do conjunto de alunos.
Os 6ºs anos, no primeiro dia de agosto,
visitaram o Museu Egípcio e Planetário e,
sob a orientação da professora de história
Marília de Barba confeccionaram folder
sobre o roteiro de visitação que foram doados à biblioteca do CSA para servir
de fonte de pesquisa.
Nos dias 28 e 29 de agosto, os
8ºsAnos foram aprender no projeto
Eco do Avencal, em Uribici. Foi
uma aventura pelo conhecimento da
evolução do homem.
Os 7ºs anos, no dia 4 de setembro,
desceram de trem a serra do mar
desde Curitiba até Paranaguá. Durante a viagem conheceram a paisagem,
o relevo e a arquitetura das cidades
históricas de Paranaguá e Morretes.

Julia, 7º A
Juuuu! Feliz aniversário! Que dê tudo certo
para você e que exista muito eu na sua
vida! 21/09
Luiza, 7º A
Time de basquete do CSA
Ai galera, parabéns pelo vice-campeonato,
mesmo tendo arranjado tudo em cima da
hora conseguimos medalha!
Bruno Nicolazzi, 9ºC

O livro “Arqueologia da escravidão
numa vila litorânea: vestígios negros em
São Francisco do Sul” inova ao propor
um enfoque arqueológico ao tema.
A professora mestre, historiadora e
arqueóloga Fernanda Borba, produziu o
livro com base em sua pesquisa de mestrado em Patrimônio Cultural e Sociedade,
da Universidade da Região de Joinville
(Univille). A obra trata de um estudo
arqueológico na antiga Vila de São Francisco do Sul e é um marco na arqueologia
do litoral norte de Santa Catarina.
O estudo em foco foi inovador por
propor um olhar sobre a escravidão em
São Francisco do Sul focado nos espaços
de trabalho, nas moradias e nos objetos
relacionados aos escravos a partir de
vestígios materiais presentes em antigas
fazendas dos séculos passados. A escravidão não havia, até então, sido abordada
pela arqueologia em Santa Catarina.
A autora do livro organizou a obra em
três capítulos, que abordam as produções
teóricas relativas aos negros na América
e no Brasil, explanando sua opção por
uma arqueologia da escravidão num
diálogo com pesquisadores e pesquisas
em arqueologia, história e antropologia
que têm a escravidão, nos engenhos, nos
quilombos, nas senzalas e nas fazendas,
como tema principal.
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Os alunos do Terceirão não pegaram a
estrada, mas foram ao Hospital Municipal
São José para aprender mais sobre os riscos
e responsabilidade de dirigir nas estradas
brasileiras. No dia 2 de setembro, eles participaram do projeto Pense Primeiro.

Dentro do projeto Viva Ciranda, os 3ºs Anos A e B, foram
ao Vale das Nascentes, no
Quiriri, uma atividade complementar ao trabalho apresentado
na Feira de Ciências.

Julia Pessatti e Carlos, 2º A (EM)
Amo vocês amores, obrigada por tudo
manos!
Mariana Meyer, 2º A (EM)
Prof Fernanda
Desejo muita felicidade a você e sua família.
Matheus Carlos, 7º A
Ana Julia, 2º C
Você é legal, especial, carinhosa e lindona.
Eu te amo!
Mirella, 2º C

3ãoB
Obrigada por serem a melhor das salas!
Fran, Leão, 8º D
Amo vocês!
Amo vocês, desejo tudo de bom, e que nossa
Emily G. Raduenz,, 3ãoB
amizade seja pra sempre.
Julia C. M. , 8º D
Julia C.
Eu te amo Julia, você é a melhor pessoa
Isadora, 7º A
do mundo.
Te adoro muito, melhores amigas para
Guilherme, 8ºA
sempre.
Yasmim M. , 7º A
Amanda Rosa
Mandinha meu doce, considero muito sua
amizade, mas tenho medo de perdê-la ao Catarina M, Maria Eduarda da F. , 3º D
Obrigada por me ajudar nas coisas que
dizer que te amo!
precisei. Obrigada por serem amigas boas.
Luiz Nardes, 8º B
Maria Eduarda B. , 3º D
Maju, Maria L. e E., Helo, Luísa, 8º C
Barbara, 2º A (EM)
Amo vocês, contem comigo sempre!
Oi Ba, você é um anjo sabia? Te admiro.
Gabriela, 8ºC
Te amo!
Ana Caroliny, 2º A (EM)
Professores e coordenação
Adoro todos os professores, coordenadores
e diretores, muito obrigada pelo apoio nessa Ana C., Aline, Amanda, 7º B
Vocês sãp TOP da escola. I love you <3
longa caminhada. Até a facul.
Ana Carolina B. , 7º B
Camila, 3ãoA
Maria Helena, 2º C
Eu quero ser sua melhor amiga.
Beatriz, 2º C

Sarah, 3º C
Ela é uma menina legal, engraçada, e é
minha prima.
Luiz Felipe, 3º C

Laura e Leticia G. , 2º A (EM)
Obrigada por fazerem parte da minha rotina, Nicolas, Buss, Vilson, Luiz, Breno, Pedro,
Flávio, Antônio, Silas, Maia e Carme, 3ão A
amo muito vocês, mini saias pra sempre!
“Na vida é tudo passageiro, menos o motoCamila Bittencourt, 2º A (EM)
rista” #tempeiro #LYE,
Dirceu Neto, 3ãoA
8º C
E ae galera, estou gostando muito de estudar
Pais
com vocês este ano. TMJ!!
Eu amo vocês! '”Avião sem asa, fogueira sem
Igor, 8ºC
brasa, sou eu assim sem vocês...!! Sempre
lembre disso, sem vocês não sou nada!
Eloise, Nucolli, Julia M., Francisca, 8º D
Minhas melhores amigas do fundo do meu Sílvia, 7ºC
coração. Amo vocês, espero que sejamos
Luana e Orian (7ºA e 1ºC)
amigas para sempre.
Boa viagem para São Paulo mana, e o Órion
Fernanda, 8º D
é legal. Ta me devendo!
João Vithor, 7º A
Eduarda F. , 3ºC
Quero que você seja sempre gentil, educada
Maria F e Maria B
e querida. Você é sempre alegre.
Adoro a presença de vocês! Adoro quando
Bruno, 3ºC
jogamos futebol. Uma dupla incrível.
Catarina, 3º D
Professora Mahara
Oi Prof, valeu por ser essa fofa e ser a melhor
Rebeka, 7º C
professora de química.
Te amo, minha linda. Sempre seja minha
Gabriel, 2º A (EM)
amiga e lembre da vez na minha casa
hahaha! Bjos
Luan, 6º B
Cara, você desenha melhor que todo mundo Heloisa Branco, 7º C
da sala.
Lisiane, 7º D
Gabriel Serafin, 6º B
Obrigada por ser essa pessoa maravilhosa
que você é, te adoro muito. Beijos!
Julia M., Fran, Jeh, Ny, Elo e Julia C. , 8º D
Vocês são muito lindas, amo vocês. Espero Stephanie F. V. , 7º D
nunca me separar de vocês.
Marla, Bruna, Alena, Letícia
Paola, 8º D
Obrigada por me ajudarem nas horas mais
difíceis e por serem minhas amigas.
Ana Clara e Isabela, 3º D
Catharina F. , 3º D
Adoro vocês demais. Beijos
Amanda, 3º D
Nega, Bia, Maju e Tainá (7º C e D)
Meninas, amo vocês! Obrigada por entrar em
Luiz Gustavo, Luis Nardes (8º B e C)
TMJ seus lindos, podem contar comigo para minha vida e deixá-la cada dia mais feliz.
Bruna Clemente, 7º D
tudo. Irmandade até depois do fim!
Malcolm, 8º D
Beatriz, 6º A
Você é uma pessoa muito especial pra
Nicolas Carneiro
mim. Bjs
Entenda, sou melhor que você no COD!
Luísa Flores, 6º A
Matheus S. , 8º B
Carol Vieira, 2º A (EM)
Dale Carol, valeu por animar a sala e por ser
essa pessoa gente fina. É nóis!
Veron, 2º A (EM)

Carol Vieira, 2º A (EM)
Oi lindona, tu é incível, e eu te adoro muito
muito!! Beijos gata, sempre que precisar eu
estou aqui <3
Barbara, 2º A (EM)

Laura S. , 2ºC
Adorei quando a gente se conheceu no infantil Amanda, Henrique, Ana C., 3ãoB
Lindos amigos da minha vida! Amo muito <3
3. Eu adoro você. Tchau.
Maila Palmeira, 3ão B
Cauê, 2ºC
Charles e Sara (8º B e 1º B EM)
Na moral, eu amo vocês, e só quero que essa
nossa amizade dure para toda vida!
Geovana Rita, 8ºB

Anna Isabela, Lari e Karla, 6º B
Ana e Isa, gosto muito de vocês, são muito
legais. Lari e Karla, são minhas melhores
amigas.
Vitória Palmeira, 6º B

3ãoA
Ano inesquecível ao lado de vocês. Sucesso Brienda e Luis, 7º A
Olá, vocês são gatinhos. Bjos, fui!!!
à todos! LYE.
Luisa Parker, 7º A
Matheus Maio, 3ãoA
Luisa e Brienda, 7º A
Oi, obrigado por serem legais. Continuem
assim.
Luis Gustavo, 7º A

Marla, 3º D
Prof eu amo você. Você briga pelo nosso
bem.
Alena, 3º D

Nicoly, 3º C
Você é bem legal, divertida, engraçada e
bonita. Que legal ter te conhecido!
Mariana, 3º C

Luis W., Savia (8º A e C)
Nossa amizade é eterna, TMJ até depois
do fim!
Nardes, 8º B

Jornal do
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Conhecimento de v
A feira de ciências deste ano, sob o tema Ciência,
Tecnologia e Sociedade, trouxe algumas novidades.
A primeira foi a escolha de três logomarcas,
uma para cada nível de ensino. A segunda, foi o
estabelecimento de subtemas a serem trabalhados
por turma e a terceira, a metodologia que incentivou
a realização de pesquisas de campo e tabulação de
dados em gráficos.
Dentre os trabalhos da feira, três foram aceitos para
representar o CSA na FECITEJ – Feira de ciência, inovação e tecnologia de Joinville, a realizar-se na Expoville,
de 1 a 3 de outubro.
Os projetos, Identidade: conhecendo-me melhor,
do Inf. 4; Os benefícios e os Malefícios da Tecnologia,
dos 3ºs anos C,D e E; e o EPS, Amigo da Natureza,dos
4ºs Anos C e D, foram aceitos para a feira municipal.

Os projetos desenvolvidos pela educação
infantil e o primeiro
ano, realizados com a
participação da família,
foram expostos do dia
9 ao dia 12 de setembro
nos corredores e pátio
da educação infantil.

Infantil 4

Infantil 5
O Infantil 5 apresentou seu projeto
"Músicas que ensinam", desenvolvido
desde o início do ano com atividades
variadas e participação especial dos pais.
A primeira tarefa dos pais foi escrever
a letra de uma música que cantavam
quando criança e seus filhos ajudaram
na ilustração da mesma. Os trabalhos
foram expostos em discos de vinil.
Instrumentos musicais confecionados
com material reciclado e atividades
integrando música e leitura também
foram expostas.

Infantil 1 e 2

Uma caixa contendo objetos e um livro
contando a história da vida da criança,
confecionada pela família, carteiras de
identidade confecionadas pelas crianças e
imensos bonecos com os sistemas corporais foram alguns dos trabalhos apresentados pelo Infantil 4.
O projeto Identidade: conhecendo-se
melhor representará o CSA na Feira Municipal e visa a levara criança a compreender o próprio corpo, para, a partir dele,
estruturar e organizar o conhecimento do
mundo exterior.

Infantil 3
O Infantil 3 apresentou seu projeto Um bicho, uma
história, uma nova surpresa que, além de expor os
animais confecionados pelos pais em seus habitates
naturais, presenteou os visitantes com uma pescaria de
curiosidades. Cada "peixe" fisgado pelo anzol trazia
consigo uma breve descrição.

1ºsAnos EFI
Os 1ºs Anos que já se aventuraram pelo Alimentação saudável. A pirâmide alimundo das letras apresentaram na feira mentar foi uma das estratégias para mosdiversas atividades dentro do projeto tram o valor nutricional de cada alimento.
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valor é o socializado
Uma feira em três

foto0701-EFI cont.jpg

Realizada em três etapas, uma para cada
nível de ensino, facilitou a organização e
a socialização dos conhecimentos. Os trabalhos da feira deveriam apresentar dados
e sugestões nos subtemas:
Reciclar, reutilizar e reduzir (5º e 6ºAno)
Tecnologia e Meio-ambiente (7ºAno)
Empreendedorismo Sustentável (8ºe 9ºAno)
Tecnologia a serviço da saúde (EM)
Inclusão Social (Terceirão)

Cada turma do ensino fundamental do 2º
ao 8ºAnos formou uma equipe. A turma selecionou, dentre os subtemas propostos pela
coordenação pedagógica, um que fizesse
parte dos conteúdos curriculares e socializou os conhecimentos adquiridos com a
pesquisa, na feira do dia 11 de setembro.

Papa pílula

O 2ºAno D alertou para os
perigos de jogar medicamentos
nos esgotos e lixos convencionais. Estima-se que, para
cada quilo de medicamento
descartado no lixo ou na fossa
sanitária, cerca de 450 mil litros
de água sejam contaminados,
além de colocar em risco assim
como pessoas que tenham contato com o resíduo, como garis
e catadores.
Durante a feira, os alunos
orientaram para que cada pessoa fique atenta a data de vencimentos dos medicamentos
e levem os vencidos para um
ponto de coleta instalado nas farmácias que
tenham o programa de descarte, único local
correto para o descarte de medicamento
vencido. O remédio vencido pode se tornar
tóxico e provocar uma série de efeitos colaterais e intoxicações.

Pilhas e baterias
As pilhas
e baterias são
um dos lixos
mais tóxicos
dentre os produzidos pela
vida moderna. Além das
pesquisas, os
estudantes do
2ºC, levaram
para a feira sugestões de papa-pilhas confeccionados com material reciclado.

Objetos utilitários e de decoração
confeccionados com material reciclável
foram atrações da feira. Além de bonitos,
os bancos criados com pneus, garrafas
e papel eram uma boa opção para um
descanso rápido.

Isopor é 100%
reciclável
Os alunos dos 4º s anos C e D
do turno vespertino socializaram o
conhecimento adquirido com as pesquisas para o trabalho "EPS,amigo da
natureza", com o objetivo de incentivar as pessoas a reciclarem o isopor,
que é 100% reciclável. Composto de
apenas 3% de matéria prima e 97% de
ar, o EPS também ajuda a economizar
recursos naturais.
O isopor é produzido a partir do
poliestireno (PS), um polímero termoplástico derivado do petróleo, que é
expandido e moldado de acordo com
a aplicação final, tem nome técnico
poliestireno expandido, ou para facilitar, apenas EPS.

Saúde e tecnologia

Os 3ºs Anos C, D e E desenvolveram
o projeto “Os benefícios e os malefícios
da tecnologia”. O objetivo foi alertar as
pessoas sobre os riscos causados pelo
mau uso das tecnologias e despertar para
a prática de atitudes positivas para uma
vida saudável.

As pesquisas demonstraram que é preciso reconhecer a necessidade do uso das
tecnologias no cotidiano, mas esse uso
deve ser de forma consciente. Além das
pesquisas foram levadas à feira atividades
alternativas de lazer como pular corda,
ler, contar e ouvir histórias dentre outras.

Jornal do
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Prof Sandra
Até agora você foi minha melhor professora de
matemática. Agradeço por todo esse ensino.
João Pedro F. , 6º B

Ana Carolina, 6º C
Nesses últimos tempos você foi a pessoa mais
importante pra mim! Te amo!
Vitória B. , 6º C

Isabella C. , 6º A
Vc pe minha irmã de coração. Está sempre
ao meu lado pro que der e vier! Te amo
maninha! <3
Karin, 6º A

João Vitor, João Pedro e Ana Cristina
Filhos de Apolo brilham mais. Somos outro
nível!
Isabelle da Luz, 6º C

Galera terceirão
Pois é, o último ano chegou, e trouxe enormes surpresas e alegrias à todos que nos
acompanharam nessa caminhada. Saudade e
o muito obrigada.
Camila Bertelli, 3ãoA

Meu pai
Te amo muito, você pe o melhor pai do mundo.
Mikaela Flávia, 6º D

Raika, Carolina e Pietra (6º B e C)
Amo muito vocês, minhas BFFS. Beijão e tudo
Isabel, 6º C
Gosto muito de você, espero que você seja de bom. <3 minhas macacas preferidas.
Polliany K. , 6º C
minha amiaga para sempre.
Vitória Raquel, 6º C
Bruno e Isabelle, 6º C
Vocês são meus melhores amigos, espero ficar
Mamãe, papai, irmão e prof Marla.
com vocês pra sempre;
Eu amo vocês.
João Pedro G.T. , 6º C
Ana Julia, 3º D

Giovanna (7º C)
Eu te amo! Muito obrigada por me fazer feliz
e me aguantar todas as manhãs. Beijos no
Professores
coração.
Obrigada por tudo até agora! Todos vocês Isabella, 3º D
fazem a diferença na vida de muitas crianças.
Amo vocês!
3ãoA
Ana Cristina, 6º C
Que todos atinjam seus objetivos e definam
o caminho neste ano. Obrigada pela parceria
Karla, Sara, Bruna, Gabriela S., Gabriela dos amigos e colaboração.
R., Pietra, Sabrina, Duda, Anna, Vitória, Fe, Glória, 3ãoA
Isabella, 6º B
“Anjos existem, mas muitas vezes não pos- Amanda, 6º D
suem asas e por isso chamamos de amigoa”! Para mim você é uma amiga maravilhosa,
Vcs são meus anjos! Amo vocês <3
engraçasa, diferende e bonita =)
Larissa C. V. , 6ºB
Ana Ileerdt, 6º D
Ana Carolina e Isabelle, 6º C
Amigas para sempre, companheiras divertidas. BFFS
Jenifer R. , 6º C

Victória Elisa, 6º A
Vic, você é minha melhor amiga porque és
especial, carinhosa e muito companheira.
Obrigada por ser minha amiga.
Isabel S. Rosa, 6º A

Carol, Polliany e Ana J. , 6º C
Amo vocês amores! Vou sentir saudades das Fernanda, 6º D
que vão me abandonar rsrsrs Bjinhos <3
Valeu por tudo que você fez por mim. Te amo
Raika, 6º C
sua chata kkk
Elisa Cristina, 6º D
Gi, Lu, Samia e Bia, 5º A
Meninas ADORO vocês!! São as melhores Margarete
amigas que algué poderia ter!! Apesar das Obrigado mãe por tudo que já me deu e tudo
brigas, sempre ADORO vocês! E rumo ao 6º que me dará. Só me deixa usar meu Ipod.
ano. Tomara que fiquemos juntas.
Caio Vitor, 5º A
Mariana Mendonça, 5º A
Os resquícios
Pietra, 6º C
Muito bom estar com vocês, que venham a
Vc é minha melhor amiga! Te amo! ...estuda!!! próxima!
Carolina, 6º C
Bárbara, 3ãoA
Prof Simone
Muito obrigada por me ensinar e continuar
a ensinas. Você é muito especial pra mim, é
carinhosa, linda...
Alissa, 3º D
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Momento privilegiado de
socializar o conhecimento
Os alunos maiores, do 8ºAno
do EF ao Terceirão, mais
autônomos, em sua quase
totalidade incluíram pesquisas
de campo e análise de dados
em seus trabalhos. Estes
questionários resultaram
num retrato do pensamento
e hábitos cotidianos dos
estudantes do CSA.
A feira de ciências desse ano
começou a ser organizada em maio.
O primeiro prazo para inscrição
dos trabalhos terminou no dia 05
de junho e, desde então, com o
auxílio do professor orientador, os
estudantes realizaram as pesquisas
bibliográficas e de campo.
“A feira é o momento da socialização, porque o principal valor
da ciência e da pesquisa é usar
este conhecimento em benefício
das pessoas. E os estudantes, ao
longo do processo de preparação
da feira, tiveram a oportunidade
de aprender não somente sobre o
tema e subtemas, mas também a
pesquisar, a analisar os dados e a
socializar este novo conhecimento
com a comunidade”, registrou a
coordenadora pedagógica Profª.
Drª. Jane Mery Richter Voigt.

A tecnologia a serviço da inclusão de deficientes físicos,
nos esportes e da saúde, tendo como base pesquisas
de campo, aguçaram a curiosidade dos visitantes.

Alimentação saudável
vai além de colocar
verduras no prato no
almoço. A escolha
dos alimentos em
todas as refeições e a
prática de exercícios
físicos regulares são
determinantes para a
saúde.

Luis Gustavo, 7º A
#partiu comprar Xbox One.
Luis Felipe, 7º A
Cauê, 5º B
Vamos ganhar. To no go, não vai passar nada!
Bruno, 5º B

Vitória, Fefê, André, Gabi (6º B, C e D)
Vocês são meus melhores amigos, amo muito
vocês! Nunca quero perder a amizade de vocês! Maria Helena, 3ãoA
Bella Gomes, 6ºB
Fim de ano chegando e com ele novas responsabilidades. Nossas vidas tomam outros
Prof Marla
rumos, porém espero que nossa amizade dure
Obrigado por tudo que me ajudou.
muito além desses anos escolares
João Pedro, 3º D
Jéssica Schmidt, 3ãoA
Larissa, Sara e Vitória, 6º B
Carolina R. M.
Obrigada pela amizade de vocês! Gosto dessa Você é d+, querida, amiga, etc.
loucura. Amo vocês! *-*
Rafaela V. M. , 3ºA
Karla Maria, 6ºB
Milena, 6º A
7ºs anos (Nathi, Gabi, Vick, Pedro, Poste, Eu adoro você e você é uma grande amiga.
Batata, Maju, Bia e mais alguns)
Manuela, 6º A
Vocês são muito importantes para mim <3
Luiz Gustavo, 6º C
Coordenação
Estou grata pelo acompanhamento que tive em
Vitória Basílio, 6º C
minha vida escolar neste colégio. Agradeço a
Vi, você é minha melhor amiha e eu te amo todas idas semanais à coordenação e as longas
muito. Te adoro minha linda!!!
conversas com a diretora.
Ana Carolina N. , 6º C
Maria Helena, 3ãoA
Arthur F. , 6º C
Cara, você é muito legal. Vamos chegar no
7º ano?
Vinícius E. V. , 6º C

Uma empresa que mantém um jardim sobre o teto, produz a energia
que consome, dá benefícios aos funcionários que se deslocam de
bicicleta ou a pé, reaproveita toda a água e orienta aos funcionários e
fornecedores a fazer o mesmo, este foi a empresa criada pela equipe do
9ºAno como forma de incentivar o empreendedorismo sustentável.

Marias Fernandas, 6º D
Quero agradecer por me ajudarem nas horas
que preciso.
Amanda, 6º D

Experimentos práticos e pesquisa de campo envolvendo os colegas
impressionaram os alunos visitantes, especialmente os menores.
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Saúde & Qualidade de Vida

Gastrite é provocada pela
bactéria H. Pylori

A gastrite pode durar por pouco tempo
(gastrite aguda) ou pode durar de meses
a anos (gastrite crônica).

Tratamento difícil

Dr.Rafael A. Selbach
Para evitar a gastrite é preciso evitar o uso de
anti-inflamatórios, comidas industrializadas, bebidas
alcoólicas e gasosas e alimentar-se frequentemente.

“O tratamento é bastante complicado. A associação desta bacté- específicos para a diminuição da
ria como causadora da produção de ácido no estômago
gastrite, revolucionou complementam o tratamento.
o manejo e até a cura
da gastrite. A bactéria
Úlcera e Câncer
é favorecida e pode ser
Vale salientar que a gastrite não
encontrada, em geral evolui para o câncer. “A pessoa
onde há condição de que tem gastrite, pode não ter
saúde e higiene precá- câncer. Já as úlceras gástricas têm
ria. Até mesmo o am- causas parecidas com a gastrite.
biente de alguns restau- As úlceras, quando já existe uma
rantes pode favorecer o agressão que leva ao aparecimenseu desenvolvimento. to de uma ferida na parede do
Muitas vezes a bactéria estômago.
é adquirida ainda na
Gastrite, úlcera e câncer são
infância e os sintomas doenças diferentes uma da outra.
aparecerem somente O que há em comum entre as três
na vida adulta”, alerta doenças é a bactéria H. Pylori.
o médico.
“Por isso, quando a pessoa tem
Para eliminar a H. sintomas, a gente procura erraPylori o paciente fará dicar ou eliminar essa bactéria”,
uso de antibióticos e ressalta o médico.
terá de fazer uma dieta
orientada para melhor a
Sintomas
ingesta ou correção da
O
principal
é dor no estôalimentação, evitando
os causa5465_cb_emanuelle_anuncio.pdf
1 22/05/2013 11:24:19
mago
do
tipo
queimação,
perda
dores de gastrite. Medicamentos

Medicamentos
C

O uso contínuo de determinados
tipos de medicamentos, especialmente
os analgésicos e anti-inflamatórios
são outra causa externa da gastrite.
Os anti-inflamatórios provocam uma
irritação que se verifica através de
uma inflação. Estes medicamentos
quebram uma barreira de proteção que
existe no estômago, o que predispõe
o aparecimento da inflamação.

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Marcos, 3º D
Agradeço por todos os meus amigos tão especiais.
Anttonio , 3º D

Heloisa, 4º B
Você é uma grande amiga. Obrigada por ser essa amiga tão
especialmente
Manuela, 4º B

Família
Obrigado por vocês me ajudarem
desde que entrei na escola.
André L. , 5º B

Bactéria

Em muitas situações, a gastrite
está relacionada à presença da
bactéria Helicobacter Pylori (H.
Pylori). A principal causadora da
gastrite e de úlcera gástrica está
relacionada também a alguns tipos
de câncer de estômago.
Estima-se que mais de 70% das
pessoas dos países em desenvolvimento sejam portadoras, estejam
colonizadas por esta bactéria.
“Mas nem todas as pessoas terão
gastrite. Dependerá de outras
condições individuais. Os hábitos
de vida vão favorecer ou não o
surgimento da doença”, alerta
Rafael.

Prof Alessandra
Obrigada por me ajudar a fazer
amigos nessa escola que está me
fazendo muito bem.
Iara, 4º A

Anna Eliza, 1º B (EM)
Desejo a você toda a felicidade do
mundo, que todos os seus sonhos
tornem-se realidade. “seja feliz”!
Charles Rodrigo, 1º B (EM)

“Gastrite é uma inflamação da mucosa – parte
interna do estômago”, explica o médico cirurgião do
aparelho digestivo Rafael A. Selbach, ex-aluno do
CSA. As causas da doença vão desde os hábitos de
vida, como ficar longos períodos (mais de três horas)
sem se alimentar, até os chamados fatores externos e
os genéticos ou individuais.
O médico acrescenta que são
várias as causas desta inflamação.
Para evitar a gastrite é preciso
evitar o uso de anti-inflamatórios,
comidas industrializadas, bebidas
alcoólicas e gasosas e alimentar-se
frequentemente. As características
individuais e o estresse também
contribuem para o surgimento da
gastrite.
Entre os fatores externos, os
maiores causadores são o cigarro,
bebida alcóolica e gasosa (refrigerantes), café e chás que contenham
cafeína (preto, mate e outros).
Alimentos com muitos molhos e
conservantes (ketchup, maionese), temperos fortes, embutidos e
enlatados influenciam à saúde do
estômago.

Kemelly, 5º B
Oi Kemy, hoje eu gostaria de
dizer que você é uma amiga muito
especial para mim. Te amo.
Ana Clara, 5º B

de apetite, náuseas, dor
abdominal e vômitos e
sensação de distensão ou
estufamento da barriga
e sensação de saciedade
precoce (logo que começa
a comer se sente satisfeito). Em casos crônicos de
gastrite, pode-se observar
anemia e deficiência de
vitamina B12.

Diagnóstico
O diagnóstico se faz
pela história clínica e
através da endoscopia
digestiva. A gastrite requer, além do tratamento
da causa específica, um
acompanhamento com o
médico para que se consiga um controle da doença
e, em muitos casos, não
consegue a cura, que é
muito difícil, mas apenas
um controle da doença.

Marina, 3ºD
Você é muito especial pra mim.
É minha melhor amiga. Beijos
Marcela, 3ºD
Prof Fernanda
Você é a melhor do mundo.
Muito carinhosa, amorosa e
legal. Te amo!
Matheus de Mira, 5ºA

Gabriel Cabral, 8ºB
Cara! Você é fera! Tamo junto Guilherme Santos, 4º D
Você é o meu melhor amigo e vai
mano!
sempre estar comigo. Amigão!
Rodrigo Lader, 8ºB
Enzo de Paula, 4º D
Eduarda Rosa, 5º A
Duda gosto muito de você e queria Mãe
combinar de um dia você ir lá Muito obrigada por tudo que
você fez. Te amo muito! Um
em casa.
grande beijo.
Aléxia, 5º A
Amanda, 4ºC
Inês, 6º A
Gosto muito de você, é minha Manuela, 6º A
Vc é minha melhor amiga, eu te
melhor amiga! Ti love!
adoro. Venha na minha casa qualNatália R. , 6º A
quer dia. Que Deus te ilumine.
Natalia E. , 6º A
Isabela, 3º D
Você é uma ótima amiga, espero
que algum dia a gente não brigue Antony, 5º B
Quando você entrou na minha
tanto.
vida mudou completamente.
Giovana, 3º D
Agradeço a Jesus por esse anjo
que me mandou.
Isabela Senert
Espero que sejamos amigas para Kemilly, 5º B
sempre. Te adoro. Você é uma
amiga carinhosa, legal e sempre Ricardo, 4º B
Você sempre foi meu melhor
me ajuda.
amigo.
Marcella Nipper, 5º B
André, 4º B
ão
Chavosos, 3 B
Valeu estar com vocês neste ano. Pedro (2º A EM)
Que a nossa amizade dure para Oi irmão, desculpa lá no elesempre. Chavosidade para sempre. vador.
João, 3ºB
Diogo Corrêa, 3ãoB
O Clã
Vocês são o Clã mais legal que já
participei.
Vinícius, 6º D

Heloisa, 3ºD
Helo, eu gosto de brincar com
você.
Fernanda, 3ºD

Gabrielle (irmã)
Querida irmã toda vez que fico
longe de você sinto saudades.
Já passamos por varias brigas
mas te amo mesmo assim. E pai
e mãe, obrigado por a colocarem
no mundo.
Alessandra, 4º A
Você é a melhor professora do Adriano Inácio, 5ºA
mundo.
Gabriel F e Bruno P, 4ºB
José, 4º A
São meus melhores amigos, semão
pre me ajudam nas dificuldades
Jéssica, 3 A
Guria, agradeço pela forte amizade e sempre serão meus amigos.
que tivemos nestes 4 anos. Tudo Bruno W, 4ºB
de bom em sua vida. Sucesso e
felicidades! Espero que a nossa Prof Kelly
Você é muito querida, simpática,
amizade dure por anos!
alegre, bonita e carinhosa...
Maria Helena, 3ãoA
Denise A. , 4º C
Vitor, 4º A
Você é o melhor jogador do 4º A. E Brena, Maria Z., Barbara, Julia S.,
Julia R., Carmem, 3ãoA
você também é um amigão.
Muito bom estar com vocês,
Daniel, 4º A
melhor amizade, melhores histórias! Bjs!
Kauan, 6º A
Rafaela Allesina, 3ãoA
Cara você é inteligente
Arthur Cruz, 6º A
Prof. Adenise
Eu te adoro. Você é muito espeAmigos e família
Eu queria agradecer a meus amigos cial para mim, é demais. Explica
Théo, Vitor, Guilherme, Marcos e muito bem a matéria. Bjinhos
minha família por ter me apoiado. Júlia Consolara, 4ºD
Raian, 3º D
Maria, Larissa, Natalia P., Inês,
Karin, 6º A
Julia, 4º A
Você é a melhor amiga que alguém Gosto muito de ter vocês como
pode ter. Continue sendo essa amigas. Podem contar comigo
sempre! Amo muito vocês!
menina linda, querida e fofa.
Isabela C. , 6º A
Alexandra, 4º A
Fernanda Blau, 5º B
Você é uma ótima professora e
ensina muito bem. Você é a ídola
do 5º B.
Julia Helena, 5º B

Adriano (5º)
Valeu! Você é um ótimo amigo :)
Maria Clara F. , 4ºA

Eduarda R, 5º A
Duda eu só quero dizer que você
é minha BFF. Te adoro muito e
você é muito engraçada.
Ana Luiza L. , 5º A

Prof Karina
Eu te adoro, você é minha profesMigas e mamãe
sora preferida.
Meninas, obrigada por serem miClaudio, 5º B
nhas amigas. Mãe você é minha
Deusa, eu te amo muito. Beijos.
Allendro, 4º B
É o melhor amigo que uma criança Beatriz, 3º A
pode ter. Você é confiável, engra1ºB EM
çado e inteligente.
Galera, se realmente for o último
Nicolas, 4º B
ano, obrigada por tudo! Vocês
são a melhor sala que eu já
Prof de Matemática
Obrigado por ser esta professora tive e terei!
Natália Marinho – Do Mar, 1º
tão legal.
B (EM)
João Pedro Maes, 6º D
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É CAMPEÃO!

Talento especial
Desenhar é uma terapia

A equipe de handebol do CSA foi campeã entre as escolas
particulares, nos Jogos Escolares de Joinville.
E, representando a cidade, sagrou-se vice-campeã na fase
micro regional, realizada em Rio do Sul.

José, 4º B
Você é meu melhor amigo. Viva o potato!!
Lucas, 4º B
Kauê, 4º D
Oi tudo bem com você? Como vão as provas,
muito difíceis?
Pedro, 4º D
Amanda (1º A)
3º ano é difícil mas é legal.
Lucas Klug S. , 3ºB
Profª Berenice
Você é importante pra nossa vida e todos te
amamos.
Maria Eduarda, 3º A
Isabela, Anna, Matheus S., Guilherme C. (8º
A e B)
Adoro vocês, beijos ,<3 !!!
Camila K. Soares, 8º B
Renato, 2ºA-EM
Você é muito importante na minha vida, te
amo muito!
Amanda Esbiteskoski, 3ãoB
Maria Isabel, 4º D
Adoro você Bel, vamos ser amigas pra sempre.
Harielle W. , 4º D
Prof. Claudia
Você é a melhor professora de Inglês do mundo
e a melhor mãe. Te amo, você é linda. Beijos
Natália, 3ºA
Letícia e Carolina, 4ºC
Gosto muito de vocês, e são minhas melhores
amigas . Amo vocês.
Luara, 4ºC
Isadora, 5º A
Adoro você, que você goste deste colégio.
Te adoro. Que você consiga superar suas
dificuldades.
Helena de Sousa W. , 5º A
Giovana Sali, 3º A
Gi, você é minha melhor amiga e vais er pra
sempre!
Lethicia Rosa K, 3º A
José, 3º A
Eu e você brincamos muito, as vezes brigamos
mas continuamos amigos.
Douglas, 3º A
Mãe
Obrigada pelo seu carinho e por tudo. Você é a
coisa mais preciosa pra mim.
Giovana, 3º A
Sara, fe, Gabriela, Anna, Isabella, Sabrina, 6º B
Meninas, eu amo vocês, muito obrigada por
vocês existirem.
Gabriela S. , 6ºB

Gabriel S. Machado, 1º A (EM)
Adorei jogas Just Dance 2014 com você, precisamos dançar mais. “I kissed a girl”, foi muito
divertido. Adoro jogar com você. Bjs
Lucas W. Lute, 1º A (EM)

Helena Meyer, 5ºB, começou a desenhar aos dois anos, exatamente como a
maioria das crianças. O incentivo veio da
mãe Mara Rosane Laffin Meyer, que é
professora de história e disponibilizava
lápis e papel para que a menina brincasse. Aos quatro anos, Helena começou a
desenhar na companhia dos colegas de
turma no CSA. As atividades escolares
ajudaram a aperfeiçoar os traços e o
hábito de desenhar do pai, fez com que
a menina começasse a imitá-lo. Era
também uma maneira de ficar na companhia do pai, o empresário Ednelson
José Meyer, por mais tempo.
Helena e o pai compartilham a paixão
pelo desenho. Esta paixão fez com que o
pai se reconhece de pronto no desenho
do presente do Dia dos Pais deste ano.
O mesmo acontece com os demais desenhos que a estudante faz. Ela gosta de
desenhar pessoas e paisagens.

3ãoB
E tá quase acabando!!! Foi muito bom passar
esses 3 anos com vocês!
Ana Lara Cunha, 3ãoB

Otávio de Aviz, 2º A
Gosto tanto de você que quero ver você todos
Nelsom (avô)
Fiquei triste com o batismo, você quer se batizar os dias.
Vitória O. , 2º A
comigo? Por favor? :/
Sophia, 3º A
Rodrigo, Gabriel H., Guilherme O. e Carlos, 8º B
TMJ! Que essa amizade dure para sempre!
Dona Adelina
Cara Diretora, Admiração pelo seu carinho para Jonathan João, 8º B
cuidar do nosso colégio! Te adoro
Sophia M. , 2º B
Helena Érika, 3º B
É minha melhor amiga, você é demais!
Anna Julia, 2º B
Eduarda Rosa, 5º A
Duda, obrigada por me ajudar em todos os
Laura Schimitt, 2º C
momentos legais.
Gosto muito de você. Quer ser minha melhor
Eduarda Giuliari. , 5ºA
amiga?
Julia, 2º C
Prof Livia
Você é uma bênção de Deus. Eu sei que você
veio para me ajudar. Sempre pesso a Deus Ana Clara e Ana Carolina, 7º B
Adoro vocês, temos que marcar de se enconpara ele te iluminar.
trar! Beijos
Amábile, 6ºB
Amanda, 7ºB
Anna Luisa L.
ão
Você é um doce de pessoa. Gosto muito de você. Nayara, 3 B
Sou
invisível.
Te amo.
Maria Helena, 3º B
Sagres, 3ãoB
Bianca Melissa, 4º C
Você sempre foi minha melhor amiga e Vitória Palmeira, 6ºB
Vi, você é uma amiga muito legal e super
sempre será.
engraçada. Eu adorei er conhecido você!
Mabelle, 4º C
Anna Clara, 6ºB
Mamãe
Eu amo minha mãe mais que chocolate. Minha Sebastian, 2º A
mãe é única, é parde da minha vida, do meu Vamos brincar juntos
Eduardo, 2º A
coração.
Luiza M. , 3º C
Vinicius, 2º B
Queri ir na minha casa? Eu tenho um jogo no
Theacher Claudia
Xbox que é pra 2 jogadores e tem uma menina
Hello Teacher, I love you!!!
e um menino.
Gabriel K. , 5º A
Heloisa Rocha, 2º B
Elisangela
ão
Professora, eu te adoro. Você pe uma das me- Felipe, 3 B
Tu
é
parceiro
demais. Foi um prazer te conhecer!
lhores professoras do mundo sabia!? Eu te amo!
Espero te encontrar por aí no futuro. Um beijo.
Maria, 3º C
Victória Santos, 3ãoB
Sofia, 4º D
Quero falar que você foi uma amiga muito Ana Paula e Giovanna
Quero dizer que vocês são pessoas muito
generosa e muito especial.
especiais e maravilhosas. Obrigada por serem
Ana Ccarolina S. , 4º D
amigas incríveis.
Stephanie, 9º C
Marcos, 3º D
Obrigado por ter dito pra mim essas coisas.
Eu queria dizer que você é um ótimo amigo e Natália Silva (1º B)
O pouco tempo que você ficou na minha vida
engraçado. Abraços.
serviu para memorá-la para sempre, espero
Théo, 3º D
que sua nova escola seja memorável.
Gustavo, 1ºA (EM)
Professores
Muito obrigada por todos os ensinamentos. É
mais que um conteúdo, é uma lição de vida! Anna Julia, 2º B
Ela é a minha melhor amiga e eu gosto
Obrigado(a) por tudo!
muito dela.
Terceirão A
Sophia, 2º B

O desenho faz parte da vida de Helena.
Em casa início de capítulo de estudo, um
desenho. Ao lado o desenho, com giz de cera,
feito na bolsa de pano onde foi colocado o
presente do Dia dos Pais. Helen desenhou a
si mesma e ao pai.

“Normalmente passo a tarde de 2ª feira
desenhando. Em vez assistir televisão ou
brincar no tablet, prefiro desenhar. Gosto
de usar material normal, o mesmo que uso
na escola, nenhum especial. Lápis de cor,
giz de cera, lápis normal, às vezes ,tinta
guache, giz pastel são os materiais que mais
uso. Quando estou magoada ou chateada,
desenhar é uma espécie de terapia: fico
calma, tranquila”, comenta.
A agenda lotada com as aulas de catequese e de inglês, além da escola, Helena
optou por parar com as aulas de violão e
teclado, mas no próximo ano, pretende

frequentar aulas de desenho.
Seu talento especial para o desenho pode
ser observado nas páginas de abertura de
cada capítulo do caderno e em todas as atividades escolares que possibilitem desenhar.
Quanto ao futuro, pensa em ser uma
profissional na área de arquitetura e design
de interiores.
"Ano que vem vou fazer curso para aperfeiçoar meu desenho. Ainda não estou certa,
mas agora penso que no futuro farei designer
de interiores", finaliza.

Classificados
Compro itens de bicicleta.
Matheus Bez B, 8ºC
Vendo jogo Senhor dos Anéis online.
Compro um fone -headset.
Felipe, 8ºC

11

Jornal do
Santos Anjos

Agosto a Outubro 2014

De lacre em lacre

VALE A
PENA LER
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.

O serviço de Orientação Religiosa e a
Infância Missionária, sob a coordenação
da Irmã Eliete Maria Kons e da professora Luciara A. Baraúna, agradecem a
toda a comunicade escolar pela adesão
à campanha de arrecadação de lacres de
latas de alumínio para doar à Fundação
Pró-rim.

Natália Do Mar, 1º B (EM)
Obrigada por me ensinar a dançar arrocha.
Bjs, te amo!
Maria R., 1º B (EM)

Foram arrecadados mais de 400 litros
de lacres, o equivalente a 180kg, suficientes para trocar por duas cadeira de
rodas para os pacientes da hemodiálise.
Os lacres foram entregues aos gestores e voluntários da Fundação Pró-rim
no início de setembro, mesmo dia em
que proferiram palestra aos estudantes.

Nathália A., Charles, Ana M., Jene, Ana Soares,
Jamal, Maia, Amanda, Helton, william, Mariefi,
Kevin, 1º B (EM)
Vocês são os bichos mais zueiros de todos.
Adoro vocês!
Anna Eliza, 1º B (EM)

Luan
Pena que você foi demitido do teu trabalho,mas
pelo menos você voltou para a tarde (hahaha) Amanda P. e Nelson, 7º B
Vocês são muito legais e vão ter que me
Willian, 9ºC
aguentar por muito mais tempo.
Ana Clara, 7º B
Papai Inácio
Eu te amo! Você me ajuda brinca comigo, joga
tênis comigo, é meu herói, o melhor pai do Maria Julia Vieira, 4º C
É muito legal, simpática, meiga, linda, sincera
mundo. Beijos
e verdadeira. Muito obrigada por ser essa
Sofia Ramos, 3º C
amiga legal.
Caroline C. Borges, 4º C
Amanda, 2º A
Vamos lanchar juntas, brincar e rir no recreio
Silas, Ana Lara, Julia, Ian (3º A e B, 2º A e B)
amanhã.
Amo vocês família! Vocês são tops, os Vitoretis
Ágata Isadora, 2º A
mais lindos do CSA (os únicos)
Ruth Vitoreti, 1º B (EM)
Leticia Gomes, 2º A (EM)
Gomets, adorei te conhecer. Você já mora no
Miguel, 2º B
meu coração. Te amo!
Quer ir na minha casa na folga?
Laura de Villa, 2º A (EM)
Victor, 2º B
Victória, 3ãoB
Te amo demais e que seja eterno esse amor. Larissa e Camilly (7º A)
Oeeee suas lindas. Amo muito vocês, muito
Iago, 3ãoB
mesmo! <3
Helena, 7º B
Jaqueline e Ana Lara, 3ãoB
Muito obrigada por tudo!! Nossa amizade
começou neste ano mas vou levar para a minha Cindy, 2º C
Você é muito legal, Beijos.
vida toda. Amo vocês!! Beijos
Laura Schimitt, 2º C
Amábile, 3ão B

Sophia Louise (3º A)
Você é minha melhor amiga e minha linda,
inteligente e querida!
Victória, 6º A
Enzo Benozzi, 4ºD
Você é o meu melhor amigo aqui no CSA. Você
não é como outras pessoas.
João Guilherme, 4ºD
Luisa, Leticia, Maria Laura, 9º C
Agradeço a Deus por ter colocado vocês em
meu caminho. Obrigada pelas suas amizades.
Amo vocês! Beijos no coração.
Renata Karina, 9º C
Julia Wais, 7º A
Parabéns, tudo de bom na tua vida, espero que
todos seus sonhos se realizem!!! <3
Vitória R. L. P. , 7º A
Alexandra, 4ºA
Você é minha melhor amiga e sempre posso
contar com você! Bjos
Julia, 4ºA

Cami, Fe, Nathy, Annie, Lú eDj, 3ão A
Somos os melhores, melhores do mundo em
fazer/falar besteiras! Amo vocês \o/
Nátalie/Natty *-*, 3ãoA
Maila, 3ãoB
Obrigada por ser essa amiga incrível, beijos!
Amanda, 3ãoB

Livros-brinquedos
Titulos: 1. O Sapo Bocarrão 2. Ninoca
Vai Nadar 3. A Verdadeira História de
Chapeuzinho Vermelho 4. A Gatinha
Meg: Bibi, Fonfom! 5. Só Mais Uma
História 6. O Livro de Pano do Bebê Cachorro 7. Adivinha o que comem 8.
Adivinha onde vivem.
Na primeira infância, os livros-brinquedos são aliados importantes. Eles têm recursos como pop-up (imagens em dobradura
que saltam das páginas), abas, texturas e
sons, que revelam surpresas ao serem manuseados. Pode ser uma aba que, ao ser levantada, mostra o lugar onde o personagem
se esconde; dobraduras que se transformam
no castelo da princesa; um cartão em forma
de quebra-cabeça para montar etc...Esses
recursos ajudam a contar a historia. Podem
dizer ou representar algo, sem a necessidade

do uso de palavras ou de ilustrações.
Eles podem aproximar a criança dos
livros e da leitura de um modo lúdico e
descontraído. Ao interagir com este tipo de
livro, a criançada estabelece uma relação de
espontaneidade com a leitura e vive uma
experiência literária sem deixar de lado a
brincadeira, uma das necessidades vitais
da infância. O livro-brinquedo estimula o
contato com a cultura dos livros, aproximando a criança da leitura. A criançada se
relaciona com o mundo a sua volta por meio
da brincadeira, da repetição e da imitação.
Assim também é com a cultura escrita.
É importante que o livro faça parte das
primeiras descobertas da criança: deixá-la
pegar um exemplar, manuseá-lo à vontade,
brincar com ele e reproduzir gestos de leitura - mesmo sem saber ler formalmente.
Indicação: Profª Elisabete de Oliveira
Carvalho - Educação Infantil

Livro: Adolescentes: Quem Ama,
Educa!
Autor: Içami Tiba
Editora: Integrare
O autor é médico psiquiatra,
Segunda Guerra Mundial. Nazistas. especialista em orientar adolescentes,
Judeus. Campo de concentração. Ódio. famílias e escolas a superar conflitos
Poder. Injustiça. Impunidade. Nesse cená- emocionais e comportamentais que surrio desumano conhecemos Bruno, filho de gem, principalmente, nesta fase da vida:
a adolescência.
Neste livro, faz uma radiografia das gerações “X”,
“Y” e “M”, abordando temas tradicionais, como:
sexualidade, drogas,
rendimento escolar,
cyberbullying até
temas mais específicos, como: o quarto do
adolescente, pais que
não têm tempo, educação
um oficial nazista que lidera um campo de f i n a n c e i r a , entre outros.
Num tom de conversa, Tiba
concentração, Haja-vista, e Shmuel, judeu,
polonês, "hóspede" do campo de Haja-vista, compartilha com os leitores todos os ree o mais improvável acontece: nasce entre sultados de seu processo de aprendizagem
ambos uma amizade verdadeira e pura. A e observação das relações familiares ao
inocência os torna grandes amigos e nos ca- longo dos anos, resultando em orientações
tiva, nos envolve e nos emociona. Um livro seguras e eficazes para pais e educadores
para rir, chorar, pensar, refletir, questionar que buscam o equilíbrio e a harmonia na
e sentir. Uma história única e envolvente. convivência diária com as novas gerações.
Indicação: Profª Rosana E. H. Tondo
Indicação: Profª Silvia Vieira Sarnowski
Livro: O menino do pijama listrado
Autor: John Boyne
Editora Cia das Letras
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CSA investe no capital cultural do aluno
Além da aprendizagem científica, a proposta pedagógica
do CSA inclui a ampliação do capital cultural e da sensibilidade artística de seus alunos.
Por conta disso, já desenvolve o projeto institucional de
incentivo ao hábito de ler e este ano está desenvolvendo
atividades que visam à valorização da arte e a cultura. Pretende-se enriquecer ainda mais o capital cultural dos alunos.
E, neste ano de 2014, além de trazer diversas peças teatrais, baseadas em obras literárias, foi iniciado o projeto
Valorização da cultura joinvilense: os artistas da comunidade do Colégio dos Santos Anjos.
Coordenado pela professora de artes Juliana Zick Ceccato, o objetivo é promover exposições de artistas da comunidade escolar no colégio. Pais, alunos e demais membros
da comunidade escolar podem se inscrever para expor os
trabalhos dentro deste projeto.

Teatro

reforça importância da leitura

CSA proporciona momentos para que os alunos
desenvolvam a sensibilidade pela arte.

Obras de Doroti Stadelhofer ficaram expostas no CSA.

A transformação de livros em peças teatrais é uma das
estratégias para auxiliar os estudantes do ensino médio
a estudarem para os processos seletivos de ingresso nas
universidades. E, cada vez mais, o teatro que é a arte de
interpretar histórias tem conseguido chegar aos estudantes como modo de incentivar a leitura dos mesmos livros.
Quem assiste ao teatro consegue, em muitos minutos
perceber às qualidades dos personagens, para além do
enredo e do figurino, a linguagem e os aspectos históricos
do ambiente em que a história se passa.
De junho a setembro, os alunos assistiram a cinco
peças teatrais, quatro delas encenadas no auditório do
Colégio. Os estudantes dos 2os e 3os anos, do Ensino
Médio, foram ao Teatro Juarez Machado, no dia 14 de
setembro, assistir ao espetáculo sobre os livros que serão
cobrados nos vestibulares UFSC, UDESC e ACAFE,
uma produção da Companhia de Teatro Vanguarda.
No auditório do CSA, os 2os e 3os anos do Ensino Mé-

dio assistiram, no dia 11 de junho, à peça “As pessoas
de minha pessoa”, que enfocou a vida e obra do poeta
Fernando Pessoa, da Bagagem Cênica Cia de Teatro.
A Companhia de Teatro Vanguarda, encenou “Várias
histórias”, obra de Machado de Assis, dentro do Projeto
Literatura Viva na Escola, cujo objetivo é levar aos alunos
do Ensino Médio a uma revisão de alguns livros indicados
para o vestibular da UFSC/UDESC/ACAFE/2015.
A peça encenada para os 2os e 3os anos do Ensino Médio, no dia 16 de junho, foi uma sugestão da professora
Rosanea L. Machado.
Já “O Menino e a Lua”, Companhia de Teatro Atlanta, subiu ao palco no dia 3 de setembro e foi vista pelos
alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental I.
Uma proposta diferente de teatro levou um grupo de
alunos do curso de Nutrição do IELUSC, a apresentar aos
alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental I, no
dia 10 de julho, a peça Alimentação Saudável.

Dia dos pais - dia de brincar
Educação Infantil
Vestidos com a camiseta especialmente criada para a data, os pais da educação
infantil tiveram uma manhã especial com
seus filhos. Após assistirem à homenagem no ginásio foram brincar com os
filhos.
As brincadeiras simples envolvendo
caixas, panos, jogos de mesas e brincadeiras da infância dos pais privilegiavam
a interação entre pais e filhos e foram
preparadas pelas professoras e cada pai,
filho e até mãe, pode escolher a melhor
maneira de divertirem-se.
O resultado: sorrisos, abraços, beijos,
fotografia do super-herói, muito carinho,
alegria e bilhetes nas agendas elogiando
a programação.

Ensino Fundamental
A programação para os pais do ensino
fundamental seguiu a mesma linha, mas
incluiu contação de história, jogos de mesa
e robótica. A interação entre pais e filhos
incluiu o perda x ganha dos jogos que, mais
do que aguçar a disputa, incentivaram os
jogadores a presentearem-se mutuamente
com a companhia um do outro.
Momentos inesquecíveis, segundo os
depoimentos dos pais.

