
Incentivo à leitura 

Comer de 3 em 
3 horas e tomar 

água em pequenas 
quantidades é a 

melhor dieta para 
emagrecer.
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Os livros 
indicados pelas 

professoras 
de português 

complementam 
os conteúdos 
de diversas 
disciplinas
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Os primeiros 
colocados no 

Simulado do SDP 
dizem que prestar 
atenção na aula é 

indispensável.
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Como ser o primeiro?

Júlia Bertelli, 2ºA -
A melhor nota do CSA
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Novembro
02 - Finados
03 - Fundação da Congregação das Irmãs da Divina   
 Providência
04 - Viagem de estudos 5os anos - Florianópolis Projeto  
   Engenho Casa dos Andrade
05 -  Viagem de estudos 6os anos - Curitiba - Usina de     
 Reciclagem e Jardim Botânico.
06 - Aula passeio 3os anos Vespertino – Estrada Bonita   
–   Projeto Zona Rural
10 a 14 - Reavaliações do Terceirão
11 - Prova de 2ª Chamada para Terceirão
12 - Dia da Diretora
14 - Aula passeio 3os anos Matutino – Projeto Museu da    
 Memória e Festa das Flores
15 - Proclamação da República
17 a 21 - Reavaliações do EF e EM
18 - Provas de 2ª chamada
23 - Fechamento das notas do EF 2 e EM
19 a 25 - Avaliações finais (Exame) do Terceirão
24 a 28 - Reavaliações para os 5º anos
27 - Celebração de Ação de Graças
28 - Encerramento das aulas e 
    entrega dos boletins - EF2 e EM
28 - Formatura do Terceirão
29 -  Encontro com os pais dos Infantis e 1os anos do     
 Ensino Fundamental Vespertino no Recanto Nazaré

Dezembro
 
01 a 12 - Recuperações e avaliações finais (Exame) - EF 2 e 
EM
01 a 05 - Recuperações e avaliações finais (Exame) - 5º ano
05 - Evento dos Infantis 1 ao 4 Vespertino
08 - Cerimonial de entrega de certificados para 5º ano
09 - Encerramento das aulas do 2º ao 4º ano do EF I
09 - Evento dos Infantis 1 ao 4 matutino
10 a 12 - Recuperações e avaliações finais do 2º ao 4º ano
10 - Evento dos Infantis 5
11 - Evento dos 1ºs anos do EF
 11 - Encerramento das aulas da Educação infantil e 1º   
 ano do EF I
12 - Entrega das avaliações da Educação Infantil e 1º    
 ano.
12 - Entrega dos boletins do 9º ano
12 -  Cerimonial de entrega de certificados da 9º ano às  
 19h30min
16 - Entrega dos boletins do EF 2 e EM
18 - Confraternização de Natal dos Professores e       
 Funcionários.
25 - Natal

Janeiro 2015
01 - Confraternização Universal
12 - Início das Atividades na Secretaria

Fevereiro 2015
02 a 10 - Jornada Pedagógica
04 - Jornada Pedagógica da SDP 
05 - Jornada Pedagógica do SINEPE
09 - Reunião de pais dos alunos da Educação Infantil e 1º  
 ano do Ensino Fundamental
10 - Reunião de pais dos alunos do Ensino Fundamental  
 2º ano ao 6º ano
11 - Início do 1º trimestre
16 - Recesso
17 - Carnaval
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Contato Comercial: Cesar Bueno 
Fones: (47) 30282855 e 99672587  
E-Mail: comercialjcsa@santosanjos.g12.br
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JSA Expediente:Expediente:

Ao finalizar o ano escolar... 2014
Temos histórias para contar! Muitas histórias! 

Lindas! Emocionantes, especialmente da vida 
escolar de nossos educandos.

Encantadoras histórias, de brincar com nossas 
criancinhas de educação infantil  e primeiro ano, 
que ampliam  conhecimentos sobre si, sobre o 
mundo e sobre tudo que está ao seu redor!

Descobertas incríveis que iluminarão nossas 
vidas para sempre, inesquecíveis, desenvolvidas 
por todos os alunos, nos encantadores momentos 
de fruição na biblioteca, nas salas de aula, no 
pátio, no Recanto Nazaré, nas viagens de estudo, 
nas olimpíadas,  eventos culturais e religiosos, 
nos momentos  de provas, tarefas e projetos in-
terdisciplinares. Histórias estas sem limites para 
a fantasia, a criatividade, a reinvenção, a paixão 
de aprender.

Histórias que viraram fotos, muitas fotos para 
teclar, publicar, mostrar para todos,  o quanto é 
maravilhoso aprender, estudar no Colégio dos 
Santos Anjos. Fotos de tudo, dos outros, de si 
mesmos, as “Selfies”, como chamam agora.

Temos também as conquistas que acontecem 
diariamente na vida de cada pessoa, de cada 
estudante, na vida cada um, especiais, vivencia-
das, partilhadas, silenciosas, anônimas, cujas 
histórias são impossíveis de fotografar, porque, 
não menos importantes, são gravadas apenas 
nas nossas mentes e guardadas para sempre em 

nossos corações. Conquistas que vem de preciosas 
sementes germinadas aos poucos, formando rai-
zes profundas, crescendo e produzindo deliciosos 
frutos. Fascinantes histórias que não reluzem na 
vitrine dourada da tecnologia, mas, criam raízes 
e ao mesmo tempo asas para alçar os novos voos.

Voos dos nossos alunos do terceirão que já estão 
com um pé na universidade e, como já dissemos, 
serão nossos colegas, profissionais  competentes   
muito em breve.

Nesse trabalho de união e de conquistas, estão 
as pessoas, Irmãs, educadores competentes, cola-
boradores dedicados, pais e alunos que, nesse ano 
da comunidade, sentimos o quanto foi importante 
estarmos juntos, formando um só corpo, cujas 
diferenças  e semelhanças nos aproximaram uns 
dos outros, fortalecendo cada vez mais nossa co-
munidade educativa, o Colégio dos Santos Anjos.

Na busca da excelência humana e acadêmica, e 
de um fazer efetivo,  ancorados na  tecnologia e  em 
outros recursos pedagógicos, estamos em  busca 
do melhor para 2015, a favor da aprendizagem 
dos alunos e da formação docente. Pensamos nu-
ma proposta que compreenda as necessidades, os 
anseios e desejos que contribuem para a formação 
de cidadãos transformadores.

E, assim nossa história continua, porque nós 
mesmos somos os protagonistas, caminharemos 
juntos, para um ano de paz e fraternidade em 
2015. Feliz Natal!

           Adelina Dalmônico

S Ao médico oftalmologista, Luis Evandro An-
drade por proferir palestra sobre visão  para os 8osAnos 
do turno vespertino. 

S Ao artista plástico José Sgrott, avô da Hele-
ne Cristina Ferreira Sgrott, Inf 5A, por compartilhar 
de suas técnicas e experiências de vida com a turma 
do Integral 1A, bem como algumas de suas obras 
com toda a comunidade Escolar.

Agradecimentos

Destaques

Ao finalizar o ano escolar...

Kauan Henrique Werlich, 6ºA,  ganhou medalha de 
prata da XVII OBA – Olimpíada Brasileira de Astrono-
mia e Astronáutica. 

A prova foi realizada no dia 16/05 e o estudante al-
cançou um total de 8,32 pontos, no nível 3 (alunos do 
6º ao 9º anos), ficando apenas 0,49 da medalha de ouro.

Os 74 participantes do CSA receberam certificado.  

Kauan 
Henrique 
Werlich, 6ºA 
recebeu a 
medalha de 
prata e o 
certificado 
das mãos da 
professora 
Fernanda 
Blau. Já a estudante  Rafaela de Lima Stingelin,5ºD, al-

cançou 9,32 no nível 2, para alunos do 4os ao 5os anos, 
e  ganhou medalha de bronze, ficando a 0,18 pontos da 
medalha de prata. 

Enthony Antunes Negrello, 6ºD, com nota 8, tam-
bém fez a prova do nível três e conquistou medalha de 
bronze. Os dois foram orientados pela professoraRachel 
P. de Souza.

Um total de 772.257 estudantes brasileiros participa-
ram da OBA 2014 e 42.556 receberam medalhas.

Rafaela e Enthony foram orientados pela professora Rachel.



Jornal do
Santos Anjos
Jornal do
Santos AnjosNovembro a dezembro 20143

Santos Anjos
Gostaria de agradecer imensamente pelo 
apoio, ensino, e formação que me deram nessa 
etapa de minha vida. Felicidades a todos os 
professores, coordenadores, irmãs da Divina 
Providência e funcionários do Colégio.
Giovanne, 3ãoB

Letícia Paludo, 9ºC
Lê, muito obrigada por sempre estar comigo. 
Te amo muito melhor amiga. 
Julia C., 8ºD

9ºs A, B e C
Obrigada por vocês fazerem parte da minha 
vida nestes quatro anos. Amo vocês!!!
Débora Siqueira

Karina, 5ºC
Me dedico porque você que me fez se dedicar  o 
máximo possível, porque eu te adoro e porque 
tenho que estudar. 
Adriele, 5ºC

Julia e Heloisa, 7º
Minhas queridas! Espero ser amida de vocês 
para sempre! Amo vocês!
Luiza, 7ºA

Julia Corrêia, 9ºB
Amor da minha vida, minha patente intupida. 
Minha flor, meu amorzinho.
Anonimos Apaixonado, 8ºB

Rafaela, 5ºD
Oi cabrita! Amo você! Você é minha melhor 
amiga, e queria agradecer por tudo o que você 
já fez por mim. Muito obrigada!
Sabrina, 5ºD

Letícia Souza, 1ºA EM
Obrigada por ser essa pessoa tão especial na 
minha vida! Beijos
Ana Júlia, 1ºA EM

Larissa, Bruno, Luane, Pietra e João Pedro, 6ºB
Vocês são os melhores amigos que eu poderia 
ter. Obrigado por tudo, desculpa por tudo. Eu 
gosto muito de vocês.
Gabriel S., 6ºB

Gabi B., Arthur, João P., Karol, Bia S., 9ºA
Nugooss! Obrigado por esse ano! Apesar das 
brigas e talz.. a gente ainda ficou firme e 
forte!Amo vocês, muitooo!
Letícia F., 9ºA

Ícaro, 6ºA
Você é muito legal, nos divertimos muito em 
sua casa.  Abraços cara.
Eduardo Evaristo, 6ºA

Prof.ª Fernanda – Ciências
Você é como uma mãe para mim. Eu te amo do 
fundo do coração!
Caio M. Alcântara, 8ºB

Maila e Larissa, 3ãoB
Obrigada por todos esses anos! Por favor, não 
sintam a minha falta...
Gabriela Marques, 3ãoB

Brenda, 2ºA EF
Você é uma amiga fiel, sincera e brincalhona. 
É uma verdadeira mamiga. Beijos
Mariana T. Costa, 2ºA EF

Bruno O., Jan, 9ºC
Vocês estão comigo quando preciso, então 
esse é o meu jeito de retribuir o que vocês já 
fizeram por mim. 
Vitor E., 9ºC

Letícia, 2ºB EF
Adoro brincar com você. Você é muito legal. 
Você nunca gfez nada de errado comigo. Beijos
Brenda, 2ºA EF

Profª Fernanda Sayão
Obrigado por ser minha porofessora! Te Amo. 
Janathan J., 8ºB
Sora de ciências querida, do meu coração, só 
quero te dizer que te amo de montão! :):)
Gabriel Hellmann, 8ºB

Pai e mãe
Obrigada por todo o carinho!
Giovana N. Trapp, 2ºB EF

Fernanda Koch, 2ºA EM
Obrigado por ser esse namorado perfeito! Te 
amo de mais e já to melhor que você no mgboo.
Tarso S. , 2ºA EM
Obrigado por ser uma ótima amiga e me fazer 
cia e me aturar todos os dias. Beijos. Koquinha.
Jenaina da Siklva, 2ºA EM

Sara e Fernanda, 6ºB
Amo vocês, a cada momento que convivo 
com voc~es sinto que vocês nasceram 
param... Beijos. 
Gabriela S., Larisa e Sara,  6ºB

Cindi, Cecília, Giovanna B. 
Vocês são as melhores. Amo muito vocês. E 
obrigada por tudo.
Beatriz Dasmasceno, 1ºA EM

Daniela N., 3ão
Boa sorte no vestibular! #partiuufsc 2015 
#Floripa  #manezinhosdailha
Vinícius N.,9ºA

Pietra, Maju, Bella, Laura, 9ºA
Amo vocês D+! Obrigada por tudo!
Lyandra G.S., 9ºA

Pedro e André, 2º EM
Nós adoramos vocês e querem os sua com-
panhia e amizade para sempre. Te amamos. 
Beatriz e Steffani, 2º EM

Mãe
Eu te amo mais do que o mundo. 
Letícia Buque, 2ºB EF

Vick, Bri, Matheus e Beatriz, 7ºA e B
Vocês são meus melhores amigos, sempre ao 
meu lado, tamo junto!!
Márcio, 7ºA

Bianca, 3ãoA
Biaaaaa! Você ediu um recado, aqui está. La 
la la la la la! Beijos
Rafaela, 3ãoB

Mãe e pai
Eu amo muito vocês, do fundo do meu coração. 
Beijinhos   (l)
Sophia Nunes,  2ºB EF

Fernanda Mach, 2º EM
Te adoro querida. Um beijo, 
Mariana, 2º EM

Mamaê
Eu sempre quis te dizer que  Amo você. 
Luanara H. Frolich,  2ºB EF

Luiz Gustavo, 8ºD
Feliz natal que Deus te abençoe. Que no ano 
de 2015 você fique com paz.  Que Deus fique 
no seu coração.
Maria Gabriela, 3ºC EF

João Rigeo, 7ºA
Vocês são ferapara! Além de serem mitos 
também! Abraço.
Thomas S. 7ºA

Vinivius Almeida, 1º
Virão grandão, valeu pela força ai! E Nois 
no role. 
Filippe G.,9ºC

Ana Júlia, 2ºC EF
Você é minha melhor amiga. Gosto de lanchar 
com você. 
Luiza, 2ºC EF

Profª Marla, 3ºD EF
Obrigada por tudo o que você fez para mim, 
me ensinou, me ajudou, etc...
Ana Júlia Canci, 3ºD EF
Obrigado por tudo o que você me ensina. Ano 
muito você!
Paula,  3ºD EF

Alexandra, 4ºA
Quero dizer que você é muito querida e legal. 
Letícia Fassina Romão, 4ºA

Dougas, 3ºA EF
Cara, você pra mim é o meu melhor amigo. 
Você sempre está me acompanhando  e eu 
jamais vou te abandonar.
Laurance, 3ºA EF

Fernanda L. S.  2ºB EF
Já faz quase 4 anos que você é minha melhor 
amiga. Te amo mais que tudo. Cada momento 
que eu passo com você é um sonho que4 se 
torna realidade. Beijos.
Angela,  2ºB EF

Lucas, 2ºC EF
Você joga bem na internet e no futebol. 
Vitor, 2ºC EF

Alunos do 3ºC EF
Queridos alunos! Desejo a vocês e seus fami-
liares um Natal abençoado e o ano de 2015 
repleto de alegrias e paz. 
Profª Elisangela BS. 3ºC EF

Laura, 2ºD EF
Você é legal, bonita, engraçada, gentil e adoro 
de mais ser sua melhor amiga. 
Bruna, 2ºD EF

Terceirão B
Muito obrigado por todo o apoio e amizade 
desse ano. Vão fazer muita falta.
Djonathan Luiz, 3ãoB

Beatriz, 2ºA EM
Q u e  a n o  a b e n ç o a d o ,  v o c ê  e  s u a s 
suerações!!!hahahahhh beijo.
Stefanni, 2ºA EM

Profª. Elisângela
Obrigada por tudo que você me ensinou até 
hoje. Te adoro. Beijos.
Gabriela, 2ºD EF

Profª Berenice
O ano está acabando e foi legal. 
Fernanda, 3ºA EF 
Eu aprendi muita coisa com você. Perdi medos, 
te amo. Com amor.
Natália, 3ºA EF

Isadora e Beatriz, 7ºB
Vocês são muito importantes para mim. Nunca 
vou me esquecer de vocês.
Luisa Parker, 7ºA

Mãe Debora
Mamãe, eu te ano mais que sorvete, quero te 
desejar um feliz Natal e que você possa ter um 
feliz ano de 2015.
Anna Júlia C. Soares, 3ºC EF

Cgi, Bia, Maria, Luizxa, Letícia e Haydée, 3ºA EF 
Minhas Amigas, obrigado por tudo que vocês 
me fizeram. Vocês sempre vão ser minhas 
amigas.   
Lethicia Kieper, 3ºA EF

Maria Luiz, 6ºB
Você é uma pessoa que nunca esquecerei. Te 
adoro. Você é especial pra mim!!
Elizabeth, 6ºB

Marieh, 2ºA EM
Obrigado por ser uma ótima amiga. Beijos 
linda!
Jenaina, 2ºA EM 

Helena, Larissa, Michelli, Fernanda 2ºB EM 
e 3ãoB 
Vou sentir saudades de voc~es amores!
Letícia Geisler, 3ãoB

Meninos e meninas , 3ºA EF
Meus amadinhos! Continuem com toda alegria 
e dedicação de sempre. Beijinhos doces!
Profª Berenice

Gabi Morais, 7ºB
Eae guria, passei pra dizer que te amo! (risos) 
ai, Senhor.
Victória R.L.P., 7ºA

Mamãe Mari,
Você é muito querida, amorosa... Você me 
ajuda, fica preocupada quando eu fico doente. 
Eu amo muito você! Feliz Natal e mil beijos. 
Sofia Ramos do N., 3ºC EF

Profª Karla
Sora, você é muito querida, legal, divertida, 
bonita, elegante, gentil. Você é minha pro-
fessora há so um ano, mas parece 5 anos. 
Te amo muito!
Natty Gomes, 4ºB

Robótica e inglês são 
novidades para 2015

“A cada ano, a gestão planeja recriar o 
ambiente escolar na sua estrutura e funciona-
mento para atender com competência todos 
os alunos matriculados e 
tornar ainda mais atraente o 
processo de aprendizagem", 
explicou  a gestora Adelina 
Dalmônico, ao anunciar, 
no início de novembro, as 
novidades para o ano letivo 
de 2015.

“Um inovador projeto 
de robótica educacional 
será implantado nas turmas 
do  1º ao 5º ano do ensino 
fundamental. As aulas de 
robótica serão ministradas 
com a ajuda de computadores,  interfaces e 
maquetes montadas com sucata. 

As aulas ampliarão as possibilidades do 
aprendizado e leverão os alunos a adquirir 
conhecimento por meio de investigações e 
simulações de situações reais”, acrescentou 
a gestora. 

Parcerias   
Uma parceria firmada com o CCAA pos-

sibilitará àquela instituição lecionar aulas de 
inglês extracurriculares nas dependências do 
CSA, sempre a partir das 18horas,  quando 
as salas de aula estarão disponíveis.

“Ainda na área tecnológica, estamos 
prevendo mais atualizações com a aplicação 
da tecnologia ao aprendizado. Firmamos 
importante parceria com a ANEC, para a 
implantação do Portal Futurum no ensino 
fundamental, do 6º ao 9º ano. 

O portal oferece integração de conteúdos, 
gestão de resultados e atividades e muitos 
outros programas para professores e alunos”, 
acrescenta a gestora Adelina. 

Um laboratório tecnológico móvel, com-
posto por tablets para uso em sala de aula 
por alunos e professores. Os equipamentos 

enriquecerão o fazer pedagógico, ampliando 
ainda mais o uso das tecnologias do conhe-
cimento no cotidiano escolar. 
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Melhorias e reformas 
 
A ampliação do acervo da biblioteca e a 

criação de uma brinquedoteca para atender 
aos alunos do período integral são outras 
novidades.  

Deste modo, o período de férias escolares 
é também período de implementar obras de 
reforma  e de manutenção da estrutura física 
que precisa ser atualizada e melhorada com 
vistas a concretizar a proposta pedagógica. 

Juntamente com os demais colégios da 
Sociedade Divina Providência, o CSA está 
implantando um novo Sistema de Gestão 
- o Sistema Educacional Genera, o qual 
integra a gestão acadêmica e administrativa. 
O novo sistema atende a diversas demandas 
da comunidade escolar. 

Um amplo e intenso programa de forma-
ção para os profissionais que atuam no CSA, 
com especialistas da área, será realizado 
ainda este ano. 

Todo o trabalho de formação será acom-
panhado pela coordenadora pedagógica Jane 
M. R. Voigt, especialista nessa área. 

Robótica e inglês são 
novidades para 2015

O melhor presente para a professoraO melhor presente para a professora
A professora de artes 

Juliana Zick Cecato rece-
beu um presente mais do 
que especial, do 6ºB, em 
homenagem  ao Dia do 
Professor. 

Os alunos criaram 
uma tela inspirada na 
obra do artista plástico 
brasileiro Romero Britto, 
um dos preferidos da 
professora. E do qual 
os alunos estudaram a  
vida e obra no primeiro 
semestre, nas aulas de 
artes. 

A professora Débora  
C. de Siqueira, de ensi-
no religioso,  também 
foi homenageada com 
uma obra de arte estilo 
Romero Britto. 
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Simulado do Sistema Educacional Divina 
Providência 2014

Gabriela S., 6ºB
Você é a melhor amiga que alguém poderia 
ter. Você é carinhosa, companheira etc... Te 
amo pequena. 
Fernanda Nass, 6ºB
Oi! Gabi, eu te amo por você ser a minha melhor 
amiga! Te amooo!!!!
Isabel, 6ºB

Gabrielly, 3ºC EF
Gaby, você é muito especial para mim e te 
acho muito legal. Feliz aniversário e também 
feliz natal.
Beatriz, 3ºC EF

Laura, 2ºC EF
Oi,  você vai ser sempre minha amiga. Beijos 
no coração!
Isadora, 2ºD EF

Fernanda K, Jenaina, Pâmela, 2ºA EM
A rotina se torna bem mais fácil com vocês. 
Obrigada meninas!! Amo vocês. 
Marieh, 2ºA EM

Laura, 
Você é uma amiga querida, que me ajuda e me 
acolhe no amor e na dor. Voc~e é a melhor 
amiga que já tive na vida. 
Manuela,  3ºD EF

Mariana, 5ºA
Obrigda por ser minha amiga todo esse tempo 
e sempre me ajudar. E>
Ana Theresa Manke, 4ºA

Sofia, 3ºC EF
Co0ntinue sendo essa amiga simpática, gene-
rosa, legal, carinhosa...
Renan, 3ºC EF

Ângela, 2ºB EF
Você é uma ótima irmã. Apesar de  tudo, você 
é muito especial pra mim. Te amo !:)
Maria Isabnel F. Büchl, 4ºA

Mamãe
Obrigado mãe por todo dia fazer o almoço, cui-
dar de mim e me ajudar a fazer a tarefa de casa. 
Isabella Luna

Manuela,  3ºD EF
Manu, eu gosto muito de você. Tenho um carinho 
grande por você. Um beijão grande!!!
Laura,  3ºD EF

Guilherme Kalluf, 4ºC
Gui, nós somos melhores a migos desde o 1ºAno 
e sempre vamos ser. Cada momento juntos é 
uma alegria. Valeu. Falou.
Mara Emiliano Hinlse, 4ºC

Elizabeth, 6ºB
Você é uma amiga incomparável, agradeço 
a Deus por ele ter colocado você em meu 
caminho! Te amo!
Maria Luiza, 6ºB

Nádia, 2ºA EM
Amiga!! Te desejo tudo de bom!! Te adoro, 
beijos.
Maria Clara, 2ºA EM

Mãe e pai, 
Obrigada porque fizeram por mim... Eu amo 
vocês!!
Maria Eduarda B.,  3ºD EF

Maria Clara,  4ºD
Você é muito legal, criativa, bonita, caprichosa 
e empre me faz feliz. Adoro você!:)
Helena,  4ºD

Ariély,  3ºE EF
Você é linda, inteligente e engraçada. Bjos, 
tamos junto. (l)
Marcela, 3ºE EF

GMárcio, Thomas e Lucca, 7ºA
E aí, como vão? Estamos juntos e misturados, 
pode crê. Valeu manos. 
Matheus Carlos, 7ºA

Profª Mahara
Agradeço pela excelente aula e provas exclu-
sivas. Beijos
Leonardo Veron, 2ºA EM

Letícia Maria, 4ºA
Você sempre me apoiou e você é gentil e 
legal.Bjuss!!
Sofia Costa e Silva, 4ºA

David Kailer, 9ºC
Cara, sempre quis ser seu amigo. Se você 
quiser ir lá em casa, a gente pode brincar. 
Abraço amigão!
Arthur Hüttl, 9ºC

Amanda Amabile e Jaqueline, 3ãoB
Obrigado por todos os dias que vocês estiveram 
comigo divertindo tantos aulas!Amo vocês!
Ana Lara, 3ãoB

Malena, 
Você é muito legal. Adoro seus vídeos. Você é 
loira, mas não é burra! Um beijão para você de 
todo o meu coração. 
Marina, 4ºA

TERCEIRÃO 2014
Obrigada por todos os momentos maravilhosos 
que passamos juntos, agradeço a Deus todos os 
dias por ter vocês! :)
Barbara Theiss, 3ão

Enfim o final do ano! Depois de tanto esforço 
e muita luta conseguimos. Muito obrigada por 
tudo gente. Espero encontrar todos vocês em 
um futuro não tão distante!
Amábile E.B., 3ãoB

Isabella Gomes, 6ºB
Isa, você é minha amiga do coração. Sempre 
me ajudou e esteve ao meu lado em qualquer 
situação. Te adoro muito! 
Marina Pereira, 4ºB

Anna Cecília, 8º
Eu quero que saiba que eu te adoro. Você me 
apoia e ajuda. É legal e eu amo você. 
Gabriel, 3ºA EF

Sala dos mais lindos, 9ºB
Vocês são topzeras seus doidos. Adoro vocês. 
Não gosto alguns mas ta... Zoeira, amo vocês 
tudo S2. Bjos melhor sala **
Eliziane Gomes, 9ºB

Tarso, 2ºA EM
Obrigada por esse ano maravilhoso que me 
proporcionou ao seu lado. Te amo de montão. 
Fernanda Koch, 2ºA EM

Simulado do Sistema Educacional Divina 
Providência 2014 Provas:  30/9 e 1/10

Dicas dos 1ºs colocados:
 Julia Bertelli, 2ºA  - 1ª Colocada  EM

Fazer resumo de matérias com muitos 
conteúdos e nomes, como biologia e geo-
grafia, é uma das estratégias de estudo da 
1ª colocada entre os alunos do CSA no si-
mulado da SDP. Júlia diz não ter uma rotina 
pesada de estudos porque tem facilidade para 
aprender simplesmente prestando atenção 
nas explicações na sala de aula. 

“Destaco e grifo as coisas mais impor-
tantes e as palavras-chave na apostila e no 
caderno. Em casa, revejo tudo e faço resumos 
daquilo que considero mais difícil. Pretendo 
fazer medicina e já estou começando a or-
ganizar melhor meu tempo. Faço as tarefas 
para fixar os conteúdos estudados em sala, 
mas o importante é prestar atenção na aula”.     

“A sala de aula  é o melhor 
espaço para o estudo. Os nossos 
professores explicam a matéria. 
Então, presto muita atenção na 
aula, faço todas as tarefas e exer-
cícios um  pouco antes de dormir. 
Durmo cedo, entre 9 e 10h todos. 
Os dias e alguns minutos antes da 
prova, dou uma olhada no livro 
pra lembrar da explicação do 
professor.

No simulado cairam muitas 
questões sobre o que eu lembrava 
das aulas”.  

Gustavo Cisz Reinert, 1ºD

“Estudo cerca de 5 horas por dia em casa depois da 
aula. Resolvo as atividades, faço resumo e revisão dos 
conteúdos. Quando termino as atividades das aulas, faço 
questões de vestibular para me preparar para fazer enge-
nharia mecânica. Quero estudar na universidade federal 
e o único jeito de entrar é estudar bastante. Na sala de 
aula não consigo me concentrar.  Mas presto atenção e 
faço perguntas, se não entender alguma coisa.  

Em casa, quando tenho uma dúvida, pesquiso na in-
ternet. Lá estudo no meu ritmo, consigo me concentrar e 
foco meus estudos naquelas matérias que mais gosto ou 
nas que preciso estudar mais. Para passar no vestibular, 
tenho que saber de tudo e não posso deixar para estudar 
na última hora”, sentencia. 

Dicas dos 1ºs colocados:

Matheus Monteiro Shoji, 
9ºB – 1º lugar  - 9ºs Anos

Enrique Theisen R. Pinto, 3ãoB

Prestar muita atenção nas aulas para 
absorver bem o conteúdo e ter pensamento 
organizado, entender bem os conceitos e de-
finições e compreender como e onde poderá 
usar em situações em que forem apresentados 
nas provas, é o método de estudo de Enrique. 
O estudante foi aprovado em 2º lugar, para 
engenharia elétrica, no vestibular de inverno 
da UDESC.

"Eu tenho facilidade em exatas e pretendo 
fazer engenharia eletrônica na UFSC. Acho 
que deveria estudar mais, porque minha rotina 
de estudos não é muito pesada. 

Em sala, sempre que tenho um comentário 
ou pergunta ao professor sobre um conteúdo 
que não está bem claro para mim, faço. E, eles 
explicam bem no ponto que quero. Então, se 
prestar atenção na aula e tiver pensamento 
organizado é tudo bem tranquilo”. 
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Orian, 7ºA
Obrigado por ser quem você é. Mesmo 
em pouco tempo,  você se tornou e muito 
especial. Valeu. 
Luis Gustavo, 7ºA

Profª Luciane, 4ºB
Você é a melhor professora  do mundo. Te 
adoro. Beijos de sua aluna. 
Mariélli C. F. Dias, 4ºB

Cauê, 2ºC EF
Você é legal, joga bem e é bom em matemática. 
Lucas, 2ºC EF

Meus pais, 
Eu amo vocês.
Laura Mariani, 2ºD EF

Laurance, 3ºA EF
Você é o meu melhor amigo e eu quero que a 
gente não brigue. 
Athur Kayke, 3ºA EF

Sofia, 3ºC EF
Você é muito querida. Foi a primeira menina 
que minha mãe queria chamar pra minha casa. 
Continue assim.
Luiz Aldom, 3ºC EF

Letícia Floriani, 2ºC EF
Lê, você é especial para mim e eu quero ser 
sua amiga para sempre. 
Sophia Marry, 2ºC EF

Anttonio, 3ºE EF
Você é muito legal e inteligente, e é muito 
bom em futsal.
Felipe, 3ºE EF

Mariana Urias e Keity Fernanda
Mana, Obrigada por tudo. Te desejo tudo de 
bom e de melhor, muitos fatinhos, din-din e 
muitas Geovanas em sua vida. Beijos! Te Amo! 
Mê, apesar de nossas brigas, eu sou grata por 
ser tua filha. 
Geovana R. Möller, 8ºB

Lucas, 4ºC
Obrigado or ser meu melhor amigo e sempre 
que preciso de ajuda, é isso que você faz.
Arthur, 4ºC 

Luiza, 3ºD EF
Você é linda e também legal...
Letícia V, 2ºC EF

Mãe, Pai, Manuel e J.V.
Vocês são a inspiração para eu continuar. 
Nunca vou sair de perto de voc~es. Eu amo 
meus amigos e familiares. 
Eduardo, 4ºB

Letícia, Luara, Camille, 4ºC
Vocês são minhas amigas do coração e 
sempre serão.
Carolina, 4ºC

Profª Adenise, 
Você me ensina muito bem! Eu te ADORO!!!
Marina,  4ºD

Mãe
Obrigado por tudo e por ser minha mãe e pelo 
campeonato. Te amo. 
Lucca Grutti, 7ºA

Heloisa, 8ºC
É muito legal, ainda mais que nós moramos 
na mesma casa. Ter uma irmã é muito legal 
porque você tem alguém para te ensinar. 
João Guilherme,  4ºD

Felippe e Carlos, 9ºC
Oh, seus vacilões, vamos marca um rolê de 
skate qualquer hora.
Yan Nicholas, 9ºC

Camila Bittencourt, 2ºA EM
Vou sentir sua falta. Esse ano estudazndo 
contigo foi o melhor! Te amo e fica aquii!!!
Laura de Villa, 2ºA EM

Gabrielly, 5ºC
Eu gosto muito de você. Um beijão.
Bianca, 5ºD

Profª Sirlei, 3ºB EF
Agradeço a minha  professora que todos os dias,  
por vir a escola e fazer com  que estajamos 
preparados para o futuro. Obrigado Prof.
Leôni Rei, 3ºB EF

Vitória, 2ºA EF
Você é a melhor prima que alguém pode ter, 
você pe engraçada, divertida e me ajuda nas 
aulas de teclado! Bjos. 
Otávio, 7ºA

Eduarda Rafaela, 5ºA
V ocê é uma ótima amiga. Eu gosto muito de 
você. Nos momentos tristes, você sempre 
está lá para me apoiar. Nunca quero perder 
sua amizade.
Giúlia Matos,  5ºA

Isadora A, 3ºB EF
Você é minha melhor amiga. Gosto de você como 
minha irmã. Um ab raço. 
Kayty, 3ºB EF

Michelli, Larissa e Luiza, 3ãoB
Vocês são muito especiais. Beijos e corações. 
Alercia, 3ãoB

Profª Fernanda R. Blau
Você é a melhor professora da escola. Explica 
do melhor jeito que existe. 
Marina, 5ºA
Você é a melhor de todas as professoras e que 
ensina cada vez melhor. Parabéns por você ser 
a melhor professora do mundo.
Beatriz L, 5ºB

Ana Theresa, 4ºA
Você é a melhor amiga que se pode ter: é 
engraçada, fofa, divertida. Te adoro!! :) Beijos
Mariana, 5ºA

Victória, 3ãoB
Você é show! Te amo muito! Muito obrigada por 
tudo! A irmã que eu não tive!
Camily, 3ãoB

Vinícius, 4ºB
Vini, Você é meu melhor amigo e não tem porque 
eu não escrever para você, meu amigo. Eu te 
adoro e não quero me  separar de você.
Kaue, 4ºB

Profª Simone
Você me ensinou muitas coisas de todas as 
matérias e eu gosto muito de você!
Camila Conte, 3ºE EF

Matheus, 5ºA
Você é meu amigo para sempre. Obrigado 
por ensinar muitas coisas para a gente. Nos 
agradecemos muito.
Genio Tiago e Thomas, 5ºA

Camile, 2ºC EF
Minha irmã, eu te amo muito !!!
Aline,  4ºD

Lapis Prazeres, 4ºA
Você é muito legal e engraçado. Gosto muito de 
covê como irmã tomara que sempre sejamos 
unidos. Cauê Prazeres, 5ºB

João Henrique, 2ªA 
Estou escrevendo isso porque sou seu melhor 
amigo. Um abração para você.
Kenzo, 2ºB EF

Luiz, 5ºA
Você é meu melhor amigo. Você é muito legal. 
Leonardo Klein, 5ºB

Papai e Mamãe, 
Obrigada por cuidarem tão b em de mim. Um 
beijo no coração!
Beatriz, 3ºB EF

Laura,  5ºC
Você é minha melhor amiga, apesar das 
nossas briguinhas. Você sempre vai continuar 
sendo! Beijos!!!
Maria Clara, 5ºC

Sara, 1º EF
Parabéns pela prova. Você ganhou. Maria 
Helena, 3ºB EF

Sofia,  4ºD
Quero que você saiba que foi uma grande amiga 
para mim. Eu te adoro demais, quero que você 
saiba dos meus sentimentos. Tudo o que eu 
sinto de você.
Ana,  4ºD

Rafaela Bara, 3ãoB
Obrigada por ter sido uma irmã legal, louca e 
comilona todos esses anos. Te adoro!!!
Augusto Bara, 5ºB

Profª Kelly
Você é uma ótima professora! Parabéns!! 
Adoro você!
Tainá, 4ºC

Guilherme, 3ºE
Você é muito legal. Gosto muito de falar de jogos 
com você. Seu amigo, 
Marcos, 3ºE EF

Amanda, 5ºC
Você é muito legal e te adoro! Você é uma 
amiga muito boa e companheira! Não precisa 
ser de sangue pra ser irmão. Irmão por acaso 
amigos por opção. 
Nadine, 5ºC

Bianca, 5ºD
Você é muito legal. Gosto muito de você. 
Ana Carolina, 5ºD

Eduardo Evaristo, 6ºA
Foi bom te conhecer. Um novo amigo. Fique 
bem! HUEHUEHUE..
Ícaro Luiz, Eduardo Evaristo, 6ºA

Meus amigos, 3ºB EF
Ob rigada por me apoiar4em a me ajudarem. 
Victória, 3ºB EF

Letícia, 1º EF
Você é minha melhor amiga do mundo, nós 
somos imbatíveis irmãs. 
Pamela,  4ºD

Anna Clara, 6ºB
Gostei muito de conhecer você. Aqui, na escola 
inteira, você é a minha melhor amiga, com seu 
carisma e sua compreensão. 
Vitória Palmeira, 6ºB

Profª Maria Elisa
Muito obrigado profª pela ssuas aulas e pelo o 
que nos faz. Abraços.
Lorenzo B., 5ºD

Radassa e Carolina, 9ºA
Foi um ótimo ano ao lado de voês e espero 
que nossa amizade dure por mais 10000 anos! 
Love U, guys! :)
Nahuana, 9ºA

TERCEIRÃO B
Iuhuuuuu!!!! Sobrevivemos! Valeu terceirão, 
foi show estar com vocês, muito top. Hahaha
Ana Lara V.C. , 3ãoB

Vitor Alexandre, 4ºA
Você é legal, engraçado, bom de bola e muito 
divertido. 
Gabriel F.T., 4ºA

Ana Clara, Ana Carolina e Laura, 7ºC
Oi gente, eu amo essas 3, elas me ensinaram 
muita coisa, e sempre estiveram ao meu lado 
nas horas difíceis, amo vocês.
Rebeka, 7ºC

Família,  
Gosto muito de vocês, amo muito minha família, 
nunca irei esquecer. Beijos.
Georgia,  4ºD

Francesca, 5ºD
Fran, vou sentir muit6a falta sua ano que v em!
Eduarda, 5ºD

Alana, Bia, Negas, Mags, Ana C. e Naty, 7ºA e 7ºD
Então... meus amores, esse ano rolo muitas 
brigas e ciumes, mas no fim acabará tudo bem. E 
vocês são as melhores amigas que eu encontrei 
aqui no CSA, apesar de tudo, amo vocês. :)
Ohana F., 7ºC

O cronograma de viagens de estudos rea-
lizadas ao longo do ano letivo, prevê diversas 
paradas em pontos onde o conhecimento 
será mais um resultado das horas de lazer 
na companhia dos colegas. 

Nos dias 9 e 10 de outubro, os alunos dos 
1ºs do ensino médio viajaram a Porto Alegre 
(RS) onde visitaram o Museu de Ciência 
e Tecnologia  da PUC-RS e a Quinta da 
Estância Grande. 

Já os 9ºs anos foram ao Fazzenda Park 
Hotel, em Gaspar(SC), para uma confrater-
nização com os colegas que estão concluindo 
o ensino fundamental.

A viagem dos alunos dos 4ºs anos, no dia 
30/10,  foi para Florianópolis. Os estudantes 
conheceram a capital e um pouco mais da 
história de formação da sociedade catarinen-
se. Foram visitados o Museu Cruz e Souza, 
o Forte Sant'Anna, a Praça da Figueira, a 
Catedral, o Mercado Público e as dunas da 
Praia da Joaquina.

Já os 5ºs anos visitaram Florianópolis, no 
dia 04/11 e o destino foi o projeto Fazenda 
Casa dos Andrade, em Santo Antônio de 
Lisboa, para vivenciar um pouco mais dos 
hábitos dos imigrantes Açorianos. 

No dia 05/11, os 6ºs Anos, foram a Curi-
tiba conhecer o processo de reciclagem do 
lixo na cidade de Curitiba(PR). Na capital 
paranaense, visitaram a Usina de Recicla-
gem, Museu do Lixo e Jardim Botânico.

Já os menores, dos 3ºsanos do turno ves-
pertino, cujo conteúdo curricular prevê o 
conhecimento da cidade, visitaram, no dia 
06/11 a Estrada Bonita, com o objetivo de 
analisar as diferenças entre a zona rural e 
a urbana. 

Os alunos dos 3ºs anos matutino, no dia 
14/11, visitam o Museu da Memória (antiga 
Estação Ferroviária), o Museu da Bicicleta e 
Festa das Flores (Expoville), a programação 
é parte do projeto Nossa Cidade. 

Destino: aprendizagem e lazer 

Viag
em de

 es
tud

os

Em Florianópolis, os 5ºs anos conheceram um pouco mais sobre os hábitos dos açorianos.

Fazendo arte em famíliaFazendo arte em família

O projeto Valorização da cultura joinvi-
lense: os artistas da comunidade do Colégio 
dos Santos Anjos, em outubro, promoveu 
o encontro de pai e filha na exposição de 
arte. Para o professor Maurício Palmeira,  a 

Maurício produz 
para aliviar o 
estresse

exposição o aproximou ainda mais da filha  
Maila, 3ãoB. A pintura é um hobby para o 
professor que fez sua primeira exposição. 
Maila fez curso de desenho e já vendeu telas 
em outras exposições de que participou. 

Maila se 
dedica 

a pintar 
paisagens
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Infantil 5 A

Infantil 5 B

Infantil 5 C

Infantil 5 D

5ºAnoA 5ºAnoB 5ºAnoC 5ºAnoD

Preparados para a vida!!

Concluintes 2014Concluintes 2014

9ºAnoA 9ºAnoB 9ºAnoC

Terceirão A

Terceirão B
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Ana Carolina, 7ºD
Você é a minha melhor amiga. Te 
adoro fofa, minha BFF.
Suellen, 5ºC

Todos os professores
Obrigada pelo ensino, educação 
é tudo de bom que deram aos 
alunos. Vocês são os melhores 
professores do mundo!
Laise, 5ºD

Sara, Lari e Pietro, 6ºB
Gente, amo vocês. Vocês são 
minhas melhores amigas com 
quem posso contar sempre. 
Vocês sempre podem contar 
comigo! Amo vocês demais!
Bruna, 6ºB

Maria Ariélle, 6ºA
Então... o que dizer de uma 
pessoa tão especial. Queria te 
agradecer por todos os dias me 
fazer sorrir. Bjss minha BFF...
Larissa R., 6ºA

Ana H. 6ºD
Você é uma ótima amiga, Obriga-
da por tudo!
Aimê 6ºD

Gabi Oliveira, 9ºA
Imagina a gente na Disney!KKK, 
te amo! #41dias  #9horas 
#ebolanão  # tachegando  
#dale.
Bella, 9ºA

Larissa,  6ºA
Minha flor, você foi uma das mi-
nhas melhores amigas. Obrigado 
por tudo. Que você seja feliz.
Natalia E. 6ºA

Letícia, 2ºEM
Le, te amo mana. E obrigado 
por me ajudar todos esses anos 
até hoje. 
Luan, 6ºB

Meu pai
Parabéns pai, pelos seus 40 anos, 
te amo demais. Estarei sempre 
aqui para tudo que você precisar!
Victoria Klein, 8ºB

Meus pais
Gosto  muito de v ocês. Toda 
vez que eu preciso, m e acolhem 
com muito amor e c arinho. Amo 
vocês!!! Bjs.
Vitória Raquel, 6ºC

Sebastian, 2ºA EF
E aí cara! Como vai? Eu queria 
dar um abraço em você e também 
agradecer por esses momentos 
bons aqui no colégio.
Vinícius M. Junge, 2ºA EF

Polly, Vi, JP, Luh e Isa, 6ºC
Amo vocês meus bests. Vocês 
são os melhores  do mundo. 
Beijo. Fui!!
Raika,  6ºC

Luísa C,  6ºD
Você é legal, divertida, brincalho-
na, adoro você amiga. Minha BFF. 
Com carinho!
Sophia, 6ºD

Mª Arielle, Inês, Isabella, Clara 
e Larissa, 6ºA
Gosto muito de vocês, são mi-
nhas melhores amigas. 
Natália P., 6ºA

Gabi Schwoale, 6ºB
Você é minha irmã gêmea. Eu te 
amo muito! Você é mais do que 
uma irmã para mim. Gabriellas 
eternas! Te amo best.
Gabriella Rossetto, 6ºB

Bruna, 5ºC
Eu te amava no passado. Eu te 
amo no presente, se o  futuro 
permitir, te amarei eternamente. 
Larissa V.S, 5ºC

Pai
Te amo. Você é a pessoa mais 
importante para mim. E>  
Kauany, 5ºD

Brenda, 6ºA
Você é a melhor pessoa do mun-
do! É companheira, divertida e 
perfeita. Desejo que todos os 
seus sonhos se realizaem! :)
Karin, 6ºA

Luiz Gustavo, 6ºC
Eu só quero dizer que...Eu te 
amo... Bjos
Anômimas, 7ºC

Gatinhos da Hidro, 9ºA
Amo vocês amores. Beijão
Laura, 9ºA

Caio, 8ºB
é muito bom ter você como 
amigo!!! Tudo de bom. Fica com 
Deus, moleque! Te amooo!
Vitória M., 6ºA 

João V. , 4ºC
J.V. Eu sei que você é novo na 
escola, mas já é um irmão para 
mim, aplicado que só. Parabéns.
João Pedro, 4ºC

Guilherme, 4ºD 
 Você é o meu melhor amigo e es-
tarei sempre junto com você. Eu 
estarei sempre no seu coração. 
Enzo,  4ºD

Beatriz, 6ºA
Bea, eu te admiro muito e quero 
que você me perdoa. 
Luísa Flores, 6ºA

Irmãzinha,
Querida Irmã, você é muito legal 
e espero que vbocê também 
me ache! Abraço de sua irmã 
querida,
Isadora Maria Vieira, 5ºA

Ruth, Silas, Julia, Ian e Letícia
O bonde vai perder dois inte-
grantes =C. Não chorem con-
tinuem enchendo a escola de 
alegria!kkk
Ana Clara, 3ãoB

Dona Adelina
Agradeço por todo o carinho que 
a senhora me acolheu. Não só eu, 
mas como todos os meus amigos 
e minha tia. Obrigado, não tenho 
palavras para lhe agradecer. 
Amábile, 6ºB

Izabel S. Rosa, 6ºA
Gosto muito de Vc. Obrigada por 
ser minha amiga!
Victoria Elisa, 6ºA

Mateus A., 7ºC
Obrigado por estar sempre me 
apoiando durante todo o ano e 
por ser meu amigo.
Artur, 7ºC

Gabriela, Bruna, Letícia e o bon-
de, 9ºA
Eae povo! Agora na reta final é só 
curtir, relembrar nossas loucuras 
e aproveitar o que resta do ano.
João Pedro Quintino, 9ºA

Larisa e Sara,  6ºB
Foi muito bom passar o ano 
com vocês. Vocês são grande  
amigas!! Tomara que ano que 
vem estaremos juntas de novo!! 
Amo vocês!!
Karla, 6ºB

Livro que te quero lido
O projeto institucional de leitura 
coordenado pelas professoras de 
português e produção textual, 
do 6º ao 9º anos, é planejado em 
conjunto com as professoras das 
disciplinas de história, filosofia 
e artes. E, quando o conteúdo 
permite, outras disciplinas são 
incluídas. 

A cada trimestre, o aluno é orientado a 
ler um livro, cujo conteúdo será utilizado 
nas diversas disciplinas. No primeiro tri-
mestre, os alunos puderam escolher um 
livro para ler. E,  desde o segundo trimestre, 
os livros são escolhidos em conjunto pelas 
professoras e os alunos fazem as atividades 
avaliativas sobre o conteúdo relacionado a 
cada disciplina.

No segundo trimestre, os 6ºs anos leram 

interessam mais pela 
leitura quando sabem 
que o livro será usado 
por diversas discipli-
nas, resultando em mais 
conhecimento e avalia-
ções. 

Ao mesmo tempo, 
já começam a perceber 
que as disciplinas são 
interligadas e interde-
pendentes, como aliás, 
é toda a vida. 

Sílvia explicou que 
neste terceiro trimes-
tre, os livros:  O Mar 
de Monstros - Cole-
ção Percy Jackson e os 
Olimpianos  (6ºAno); Sete Desafios Para 
Ser Rei, da Coleção Outras Terras, de Jan 
Terlouw (7º);  Comédias para se ler na 
escola, de Luiz Fernando Verissimo (8º) e 
livros da coleção Descobrindo os Clássicos 
(9º) também foram trabalhados nas diversas 
disciplinas.  

“Cada quarteto de alunos do 9ºano es-

Inês Elvira de Medeiros, 6ºA

Ana Clara Damiani, 6ºB

Giovanna Durek, 7ºA

o livro “O Ladrão de Raios”, da Coleção 
Percy Jackson. O livro complementou os 
conhecimentos sobre a mitologia e a arte 
grega, tema central do livro e das disciplinas 
de história, filosofia e artes.  Em português 
os alunos deveriam desenhar a cena de sua 
preferência e justificar a escolha.

Trabalhos semelhantes foram feitos 
pelos 7ºs anos, que leram “O menino do 
pijama listrado”. Nestas turmas, o nazismo 
possibilitou análises entre a sociedade e 
os valores humanos no período da segun-
da guerra e na atualidade, em filosofia e 
história. Ilustrar cenas, encenar, desenhar 
e debater foram algumas das atividades 
desenvolvidas pelos alunos.   

O preconceito, tema do livro lido pelos 
8ºs anos, “Janelas de dentro”, rendeu textos 
opinativos, teatro, desenho, dramatizações 
e até jogos.  

“O Anjo de Hitler”, livro lido pelos 9ºs 

anos levou o holocausto para o palco do 
CSA. Cada capítulo do livro foi representa-
do por uma equipe, na disciplina de história. 

A professora de português Silvia Viei-
ra Sarnowski explica que os alunos se 

colhe um título da coleção dos clássicos 
e apresenta aos colegas. Assim vão para o 
ensino médio com uma pequena noção dos 
principais clássicos da literatura brasileira”, 
explica a professora Silvia.

As atividades avaliativas são diversi-
ficadas não somente por disciplina, mas 
também para cada nível de ensino. 

Vitor Hugo Lemos Correa, 7ºB

Matheus Carlos dos Santos, 7ºA
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O melhor estímulo para 

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

A primeira grande atitude para emagrecer (ou engordar) com 
saúde é comer alimentos ricos em micronutrientes (vitaminas 
e minerais) com intervalos que não ultrapassem 3 (três) horas. 

Manter-se hidratado, tomar água em pequenas quantidades 
durante todo o dia, sem sentir sede, é indispensável. 

Laura F. Rebera e Ana Carolina, 7ºC
Amo Vcs, estão sempre comigo, 
sei que o tempo vai levar nossa 
idade, mas que sempre haja a 
nossa amizade.
Ana Clara, 7ºC

Meu primo, Davi
Primo, eu te amo muito e nunca 
esqueça disso! Espero ser a melhor 
prima do mundo! Beijos.
Isabel, 6ºC

Laura, Maju, Bia Rosa, 9ºA
Foi incrível meninas, foi sentir sau-
dades! #batatanãofala  #bnf2014
Paula O. S. , 9ºA

Pietra, 6ºB
Então... seu aniversário foi esses 
dias né? Nem da pra acreditar que 
a gente se conhecer desde o 1ºAno, 
né? Te amo mana!
Ana Júlia, 6ºD

Profª Sandra
Você é a melhor de todas as 
professoras. 
Felipe Rocha, 7ºB

#gatosdahidro, 9ºA
#cadêoGregório  #voltaGaspar  
#Batatabatata  #melhorquarto  
#HIDRO  #nãopisanacama  #Pão-
nocarro  #Parkinson
Maju, 9ºA

Meus amigos, 7ºC
Obrigado, por voc~es serem 
meus fiéis amigos de toda vida. 
Adoro vocês.
Davi C., 7ºC

Lucas e Maria Molinaro, 6ºD
Quero agradecer a vocês por tudo 
que fizeram por mim. 
Amanda, 6ºD

Profª Silvia 
Melhor profª do mundo.
Beatriz, 7ºB

João Pedro, 9ºA
Nós somos grandes amigos e 
espero que continuemos a ser, eu 
te amo, meu BFF.
Luiz Eduardo, 9ºA

Dirceu, Buss, Breno, Antônio, Ni-
collas, Silas, Luís, Pedro,  Maia, 
Vilson, 3ãoA
Valeu guriada, esse ano foi fera 
demais! #TEMPERO#ACABOU  
#RUMOAFACULDADE.
José Vitor, 3ãoB

Artur, 7ºC
Oie! Gosto muito de vc, nos tempos 
que a gente se diverte é muito 
bom! Meu “irmãozinho”! <3.
Sílvia, 7ºC

Thiago, Pedro, Bella G, Karin, 
Milena, Larrisa, Mª Arielle, 6ºA
Vocês são os melhores amigos que 
alguém pode ter. Podem contar 
comigo sempre que precisarem!
Isabela Clara, 6ºA

Inês, Raika e Jenifer, 6º e Gio-
vanna, 7º
Amo vocês :3. Vocês são muito 
especiais pra mim! Bjos.
Isabelle, 6ºC

Aimê, 6ºD
Você é legal, divertida e boa amiga. 
Pessoa que tem a fé em si e em 
sua família.
Ana Herdt,  6ºD
Obrigada por me ajudar. Você é 
uma ótima amiga.
Elisa,  6ºD

Tia Ala, 
Eu te amo muito! Você é uma mãe 
para mim! Tenho sorte de ter você 
na minha vida.
Bruna Clemente, 7ºD

Camilly e Isadora, 7ºA
Camilly, sua diva perfeita aman-
te de hatcém. Isa, minha baixin 
há de purpurina dourada. Amo 
vocês. >:<
Maria Luiza, 7ºB

Bonde da Hidro, 9ºA
Qwueria agradecer por ter vocês 
como amigos que minha amizade 
com vocês dure para sempre. 
Obrigados por tudo. 
Alex, 9ºA

Tainá, Stephanie, Alana e Ne-
ga, 7º
Amo vocês!! Vocês são minhas 
melhores amigas. 
Ana C arolina, 7ºD

Lucas e Iago, 7ºB
Vocês são muito legais, mas 
deixem eu estudar (by:marcus) 
Vitor Hugo, 7ºB

B.D.M.,  8ºA
Amigas do peito, obrigada por 
estarem comigo sempre quando 
eu precisei. Amo vocês.
Lara Minatti,  8ºA

Maria Júlia, 9ºA
Obrigado por tudo Princesa. 
Sei que te machuquei muito 
nesse ano, mas quero que saiba 
que gosto muito, muito, muito 
de você.
Guilherme M., 9ºA

Ana C., Amanda, Henrique, 3ãoB
A parte ruim de sair do colégio 
será ficar sem vocês. Pessoas 
muito especiais pra mim e que 
AMO MUITO!
Maila Palmeira, 3ãoB

Larissa e Camilly, 7ºA e Amanda 
P. e Ana Clara, 7ºB
Amo vocês demais! Suas gatonas 
queridas do meu coração, não 
esqueçam disso! Beijos no heart 
de vcs.
Suas lindas! Muito fly pra vcs.
Lena, 7ºB

Bonde dos Bunitos _  Beatriz S. 
Gabriela B, Letícia F, Isabelle, 
João P. E Karolins, 9ºA
Amo vocês lindos da minha life!  
Melhor v iagem do colégio!
Anthur, 9ºA

Ana Carolina, 6ºC
Então, mensagens iguais kkkk 
Voc~e sempre vai ser minha 
amiga! Te amo!
Vitória B, 6ºC

6ºD
Fiz muitos amigos nesta turma, 
espero estudar com vocês até 
o 3ão.
Vinícius Hansen, 6ºD

Yasmin, 7ºB
Agradeço a Deus por nossa 
amizade. 
Eduardo, 7ºB

Sara, 1ºA EM
É muito legal ser seu irmão, 
e parabéns por seus 16 anos, 
muitas felicidades.
Orion, 7ºA

Lara P., Malu e Eduarda, 9ºB
Obrigada por serem minhas 
melhores amigas! Amo vocês!  
#thuglife
Laura Grubba, 9ºB

Duda, Cindi, Aline, Ana, 1ºA EM
Vocês são a smelhores do mundo, 
adoro vocês. Beijos.
Alexandre, 1ºA EM

Dimitri, Inf 4
Você é um irmão bem brincalhão, 
sorridente e  carinhoso.
Sebastian, 2ºA EF

As dietas restritivas que prometem a 
perda rápida de peso, provocam perda de 
massa muscular, podem resultar em crises 
de hipoglicemia, pseudodepressão e desis-
tência precoce em permanecer em dieta, 
além da perda da saúde e o chamado efeito 
sanfona (ou perde x encontra peso). 

O alerta é da nutricionista especializada 
em obesidade e emagrecimento, Claudia 
Rossini, ao comentar sobre dietas para ema-
grecimento que são passadas de amigos para 
amigos geralmente via redes sociais ou sites 
que se autodenomimam especializados.

Corrida pela estética
Com a proximidade do verão, a corrida 

às academias de ginástica, psicinas, clínicas 
estéticas e de massoterapia, sites e grupos 
em redes sociais que prometem a perda rá-
pida de peso são invadidas por uma legião 
de pessoas, a quase totalidade mulheres, em 
busca do 'corpo ideal' para ser mostrado aos 
outros durante o verão.

Influenciadas pela mídia e meio social, 
as pessoas ressolvem repentinamente sair 
do sedentarismo e fazer dieta.  

Antes de sair do sedentarismo e iniciar 
dieta alimentar, especialmente 'a aventura 
restritiva' à ingestão de determinado tipo 
de alimento (carboidratos, por exemplo) 
é necessário fazer exames laboratoriais e 
clínicos para conhecer as condições, ca-
rências e necessidades do próprio corpo, 
especialmente do ponto de vista hormonal 
e nutricional. 

Pecados e milagres
"Nenhum alimento por si só engorda ou 

emagrece", disparou Cláudia. A nutricio-
nista alerta que a consulta alimentar que 
serviu para uma amiga perder peso, pode 
fazer você engordar ou perder a saúde. E 
relembra que uma perda de peso significa-
tiva e segura deve ser mantida estável por 
pelo menos 5 anos. 

O emagrecimento seguro e saudável 
resulta na manutenção do peso ao longo do 
tempo. Esse processo requer uma consulta 
médica prévia, análise de exames laborato-
riais, um plano alimentar feito em conjunto 
com o nutricionista e exercício físico regu-
lar sob a orientação de um educador físico.

Sedentarismo, alimentação inadequada, 
pouca ingestão de água, permanecer longos 
períodos sem se alimentar e optar por ali-
mentos de baixo teor calórico, ao invés de 
nutritivos, são os principais pecados para o 
ganho de peso.

"As pessoas querem fazer milagre: per-
der muito peso num curto espaço de tempo, 
2 a 3 meses. Além das dietas malucas in-
dicadas por 'amigos' e sem nenhum fundo 
científico, submetem-se a tomar medicação 
que deveriam ser ingeridas somente por 
pessoas obesas, pois alteram totalmente o 
metabolismo corporal. 

Emagreça com saúde: 

1 S Coma de 3 em 3 horas alimen-
tos ricos em fibras, vitaminas e minerais em 
pequenas quantidades e entre as grandes 
refeições. Este procedimento acelera a taxa 
de metabolismo basal do organismo. 

À medida que o corpo percebe a falta de 
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energia, inicia um processo de “economia”, 
reduz o consumo energético e produzirá as 
tais gorduras localizadas. 

Ao se alimentar em espaços curtos e 
regulares de tempo, haverá um estímulo ao 
consumo de energia, auxiliando no processo 
de emagrecimento. 

Pessoas que ficam longos períodos sem 
se alimentar ou restringem algum tipo de 
alimento, como o carboidrato por exemplo, 
tendem a ter hipoglicemia. 

A crise se manifesta com um pouco de 
suor frio, dor de cabeça, mau estar, mau 
humor e tremedeira. Frutas como lanches, 
podem auxiliar no equilíbrio da dieta, pois 
além de energia, possuem alta concentração 
de  fibras, que vão auxiliar no controle da 
glicemia e no bom funcionamento intes-
tinal.

2 S Consuma alimentos natu-
rais e diminua ao máximo o consumo 
de alimentos industrializados. A esco-
lha do alimento é importante. Uma conduta 
alimentar adequada não é hiperproteica (co-
mo está na moda) e também não é restritiva. 

Ao contrário do que se pensa, a alimen-
tação que gera o emagrecimento seguro e 
eficaz não deve levar em conta a quantidade 
de calorias, deve-se atentar à quatidade e 
diversidade de vitaminas e minerais. 

O único substrato a gerar energia para o 
cérebro é o carboidrato. É arriscado isolar 
este macronutriente da dieta. "Quem faz 
restrição alimentar tende a se preocupar 
primeiro com o total de calorias e não com 
as vitaminas e minerais que ele pode ofertar. 
Se observarmos um copo de suco de laranja 
tem aproximadamente 140 calorias contra 
um de refrigerante zero com 0 calorias. 
Mas qual opção lhe trará teor de fibras e 
micronutrientes? É esta análise que deve 
ser feita", orienta Cláudia. 

O consumo exagerado de proteínas pode 
levar ao desenvolvimento de cálculos renais 
e a hipercolesteterolemia – colesterol ele-
vado. Ao prosseguir um processo de reedu-
cação alimentar  (e não dietas restritivas), é 
importante atentar-se aos sinais de fome e 
saciedade, regidos pelos hormônios grelina 
e leptina respectivamente. 

Ambientes tranquilos, alimentar-se com 
calma, sentindo o sabor da comida também 
auxilia. Deixar se levar pela correria do dia 
a dia e dedicar pouco tempo às refeições, 
pode elevar os níveis de cortisol, hormônio 
relacionado ao estresse, e dificultar ainda 
mais a perda de peso.

3 S Faça exercício físico re-
gularmente. A atividade física orientada 
traz benefícios que vão além da perda de 
peso, geram bem estar, redução dos níveis 
de estresss e melhora da disposição fisica e 
mental. O ganho de massa muscular proce-
dente da atividade física aumenta a taxa de 
metabolismo basal, auxiliando no processo 
de redução de peso.

4 S Mantenha-se hidratado - O 
corpo humano necessita de 35ml de água 
por peso corpóreo/dia. Uma pessoa de 60 
quilos deve tomar pelo menos 2,1 litros de 
água por dia.  

"A conexão entre aparelho digestório 
e o cérebro, que afinal é quem manda a 
informação de que estou com fome ou não, 
pode ser muitas vezes confundida, com 
um processo de desidratação. Então, se a 
pessoa não se hidrata, poderá desenvolver 
uma compulsão pela comida", alerta a 
nutricionista. 

Cláudia acrescenta que "é importante 
que a água seja consumida em pequenos 
goles ao longo do dia". E explica ainda que 
não se deve ter uma sobrecarga, tomando 
um litro de água numa parada única no meio 
do experiente. 

O ideal é levar uma garrafinha de 
água dentro do carro, na bolsa, para o 
trabalho, durante a pratica de atividade 
física, etc e lembrar de tomar sempre, 
sem chegar a sentir sede, pois isso já é 
o início do processo de desidratação.  

Como orientação a quem pretende fazer 
dieta, a nutricionista acrescenta deve-se 
respeitar o estilo que vida das pessoas, 
pois quando se propõe uma mudança na 
alimentação, é preciso gerar uma adesão 
por parte da pessoa, avaliar sua disposição 
e limitações em aderir a um novo plano 
alimentar. A redução de peso deve estar 
embasada em uma alimentação e nutrição 
adequadas.

Para ela, "a grande evolução é inserir em 
sua vida bons hábitos alimentares, de hidra-
tação e atividade física regular respeitando 
a própria forma de viver. Respeitar suas 
opções, hábitos alimentares e sociais é uma 
forma de garantir que o processo cíclico de 
emagrecimento resultará numa mudança 
de conduta alimentar e de estilo de vida". 

 "Entendo que não se deve mudar a vida 
em função da alimentação, mas mudar a 
alimentação em função da vida. O que é 
muito mais uma questão de conscientização, 
do que de adaptação", sentencia Cláudia.

emagrecer é comer

Nutricionista Claudia Rossini: não se deve 
mudar a vida em função da alimentação, mas 
mudar a alimentação em função da vida.
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Rodrigo Lader, 8ºB
Irmão, Tamo junto pro que der e vier, pode 
contar pra tudo seu Anão de jardim. 
Hiba, 8ºB

Henrique, 7ºD
AAAEEEEEUUUUU! Batata. Como é bom conver-
sar com você. Já quero que saiba que vomo 
sua amiga, to aqui para ajudar e ficar ao teu 
lado. Bjinhos. 
Camila, 7ºA

Paula O. Santana, 9ºA
Melhor de todaas!! Gosto mt de ti, obrigado por 
tudo que você fez por mim!!
Frantor, 9ºA

Maria, 7ºB
Adoro muito você! Continue assim palhaça e 
divertida! Bjs!
Yasmim, 7ºA

Minha família
Que Deus abençoe vocês, que sempre me pro-
tejeram e me deram carinho, amo vocês pais.
Ruan C, 6ºC

Laura Grubba, 9ºB
Obrigada por ser essa amiga melhor! 
Heheheheheh  #xôamanda  Te Amoloka.
Malu, 9ºB
Você é um downie! Te amo. Sua Fofa. :) #heins  
#MF #xau
Lara Pacher, 9ºB

Bruno, 6ºD
Obrigado por ser um grande e melhor amigo!
Jonas, 6ºD

Marcus, 7ºB
Veio, meu amigo.
Igor, 7ºB

Figia, 8ºB
Obrigado por ter me ajudado quando mais 
precisei de ajuda. Valeu!
Carlos Augusto, 8ºD

Joana do Santos, 8ºA
Você é a melhor amiga do mundo!!!!
Juliana M. S., 8ºA

Carol e Nahuana, 9ºA
Adorei este ano ao lado de vocês! Espero que 
nossa amizade seja cada vez mais forte!Amo 
vocês!
Radassa, 9ºA

Beatriz, Gabi, Gio, Duda e Laura,  8ºA
Vocês são as melhores amigas que eu poderia 
ter. Cada uma tem seu jeito e um lugar no meu 
coração. Seremos pra sempre BAGGLE2!
Anna K.,  8ºA

Milena, Victória, Helena, Elisa e Carol, 9ºB e A
Minhas sereias, damas,k musas, meninas-
-mulheres e divas. Amooo vocês demais, de-
mais. São as melhores pessoas que já conheci. 
Giulia D. Sell, 9ºB

Amanda, 7ºB
Amiga mais linda do mundo. Te amo muitão!
Jeremias, 7ºB

Nardes,  Igor, Malcolm, 8ºC
“Amigos, é mais que isso, guerreiros das an-
tigas”. TMJ irmãos, até depois, do fim, contem 
comigo sempre! Abraços, 
Luís Gustavo, 8ºC

Henrique, Yan, 8ºD
Vamo fazer uma sopa pá npois... HU3, nunca se 
esqueça, a zueira nunca acaba, não importa o 
lugar. Abraços do seu amigo.
Matheus B., 8ºD

Iago, 3ãoB
“Love is all that I need, and I found it there in 
your heart”. Valeu a pena!
Victória, 3ãoB

Savio e Luiz Gustavo, 8ºA
“Meus amigos são minha vida, amizade das 
antiga, quantas coisas, histórias contigo vivi. 
Somos um coração só irmãos  por aki”. F1 
faço convite. 
Nardes, 8ºB

Matheus Vaz
Muito obrigada por existir e ser tão companhei-
ro. Te amo muito e espero ficar ao seu lado por 
muito tempo!
Maria Fernanda, 1ºA EM

Talento especialTalento especial

Lucca G. 7ºA
!!) Não esquece  de mandar o bilhete.
André de Oliveira, 7ºB

Sabrina, Duda, Luiza, 6ºB e C
Meninas, amo vocês! Vocês são as melhores! 
Sempre BDM!
Manuela,  6ºC

Sophia, 6ºD
Para minha BFF Sophia que é divertida e 
bonita! Te adoro.
Luísa, 6ºD

Profª Fernanda B.
Você explica muito bem e é muito divertida, 
espero que fique até o 9ºA .
Thiago H.W., 8ºA

Turma 8ºC
Eae Turma, to gostando muito de estudar com 
vocês. Ainda bem que ta acabando o ano!!! Brin-
cadeira Amo vocês menos os meninos e o João.
Igor, 8ºC

Chavosos
Bora lá, acabou o ano, mas a amizade continua-
rá. Valeu por tudo mesmo. Amo vcs de coração.
Diogo L. Corrêa, 3ãoB

B.D.M.,  8ºA
Considero vocês pakas meu, tipo, voc~es 
me batem feito maionese, amo todas 3mx3L.
A mais linda (Lara),  8ºA

Turma 8ºD
Pessoal, muito obrigado por terem me acolhido 
quando mudei de turno. Continuem a ser gente 
boa. Valeu!
Carlos Augusto, 8ºD

Natália P, Maria, larissa, Isabella, Vitória!
Obrigada por estarem na minha vida, contém 
comigo sempre!! Amo vocês MIGAS...
Inês, 6ºA

Vitória B., 6ºC
Então, mensagens iguais....kkk. Bem, só sobrou 
um pedaço, mais so vim disser! Te Amo!
Ana Carolina N.,  6ºC

Apaixonada por música e poesia
Leticia Maria M. Mendez, 4A, tem 9 anos 

de idade, e dois cadernos com composições 
próprias.  Um com 21 letras de músicas e um 
com 9 poemas. Ela fala entusiasmada sobre 
a leitura e garante que guarda a mesada para 
comprar livros. 

“Sempre leio muito. Adoro ler, escrever e 
música.  Um dia, me deu na cabeça de fazer 
música. Depois, comecei a escrever poesia 
por uma coisa simples. 

Eu não estava conseguindo dormir, por-
que estava pensando, ansiosa por alguma 
razão e então, pensei, porque não fazer 
uam poesia. 

E fiz o poema 'O prazo atrasado'.   
E no dia seguinte completei o poema”.

O tic-tac do relógio
E o tempo louco dessa fama
E o meu prazo atrasado 
Desde a última semana
…........
O prazo atrasado
Faz o tempo parecer
Passar bem mais rápido
Só pra me surpreender!
…...

As composições surgem a qualquer 
momento. Então, Letícia pega um papel 
e escreve. Se estiver ocupada em alguma 
tarefa importante, 
após terminar o que 
estiver fazendo, pas-
sa a limpo. “Eu olho 
no dicionário, per-
gunto pra minha mãe  
ou pro pai, alguma 
palavra que eu não 
sei como escrever e 
passo a limpo”. 

Os pais,  Ana Pau-
la e Cezar incenti-
vam sua veia criativa 
e apoiam o sonho de 
se tornar composito-
ra, poetisa ou cantora 
no futuro. 

Há pouco mais 
de um ano, Letícia 
escreve poemas, mas 
as composições de 
letras de música ti-
veram início há mais 
de 4 anos. O talendo 
nasceu do gosto pela 
música. “Eu sempre 
amei as aulas de mú-
sica, e cada música que eu cantava ou ouvia, 
queria entender porque tem música que não 
tinha letra. Então ouvia o ritmo e queria fazia 
a letra do meu jeito”. 

A menina lembra de quando bem peque-
na, durante uma viagem o pai não podia 
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Apaixonada por música e poesia

desligar a música porque ela chorava. Então, 
apesar de não ter feito curso de música, Letí-
cia compõe letras e, para o Show de Talentos 
da Semana da Criança, contou com o talento 
musical da amiga Iara Campos Bernardino, 
4ºA, que criou a música no teclado. As 

duas apresentaram a 
música “Pensamento 
Gentil”, que revelou 
também seu talento 
para o canto e o da 
amiga para compor 
música e tocar.

 “Só agora eu per-
cebi que não tem 
muita diferença en-
tre a poesia e a letra 
da música. Só que a 
música tem também 
o ritmo”, sorri natu-
ralmente a estudante 
durante a entrevista,  
enquanto anuncia 
que pretende fazer 
curso de canto em 
breve. 

Em seu caderno 
de composições, Le-
tícia registrou que a 
primeira composi-
ção (letra e música), 
surgiu durante um 
passeio de bicicleta 

no quintal de casa. O poema que descreve 
o final do dia e a paixão pela noite é acom-
panhado de anotações em que ela manifesta 
o desejo de jamais esquecer o dia em que o 
desejo de compor músicas entrou em sua 
vida para ficar. 

Sorriso aberto, naturalidade e alegria 
iluminam o olhar da compositora mirim.  

Pensamento Gentil
Quero um pensamento gentil, 
nem um pouco hostil, carregado de 
amor. 
Eu quero um beijo, um abraço, 
e quero um pedaço de um canto, 
um recanto, e quero uma flor. 

Meu coração  todo educado , me dá 
o recado, de que quer sair. 
Ele quer sair do meu peito, com 
todo respeito, pra se divertir. 

Você me esquece e me deixa, e 
nunca se queixa, de que vai perder. 
Algo que é muito importante, 
amor contagiante, que não dá pra 
esquecer. 

Mas vou pensar positivo, não tenho 
motivo, pra me desesperar. 
Só quero uma gentileza, algo com 
certeza, pra me acalmar.

Turmas Destaque: 4º B e  2°D 

4ºb

2ºD
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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.

Título: A mala de Hana – uma história 
real

Autora: Karen Levine
Editora: Melhoramentos

Uma mala por si só já é um objeto 
misterioso…Imaginem então a mala de 
uma criança judia que viveu no período da 
Segunda Guerra Mundial?! Os mistérios 
sobre uma mala, uma garotinha e a própria 
Segunda Guerra são revelados no livro “A 
Mala de Hana – Uma história real” de Karen 
Levine. Um relato emociante e emocionado 
que liga três continentes em épocas distintas 
contando a história de Hana Brady.

Um livro indicado para o público jovem, 
mas que sensibiliza a todos com sua narra-
tiva direta, simples e sensível.

Indicação: Profª Viviane Cássia Romão

Livros: Guia Politicamente Incorreto 
da Filosofia - Ensaio de Ironia
Autor: Luiz Felipe Pondé
Editora Leya

Não se trata de um livro de história da 
filosofia, mas um ensaio de ironia sobre 
o politicamente correto, ou "a praga PC". 
O autor analisa que a gente vive num 
mundo que,  dominado pelo  marketing, 
normalmente se confunde o que você 
pensa, com aquilo que deve pensar para os 
outros acharem você legal. Pondé discute 
a partir do registro de que "a ironia na 
filosofia é uma prima-irmã do ceticismo". 
Ele explica que o ceticismo põe em dúvida 
o conteúdo do que você acredita e a ironia 
põe em dúvida o contéudo moral do que 
você está falando. A ironia sempre tem a 
intenção de trazer à tona algo que você 
esconderia, é nesse momento que você 
opta pelo politicamente correto, ou "a 
praga PC". Ao longo do livro, o autor 
analisa situações cotidianas, criticando 
"a praga PC",  que não dá a possibilidade 
das pessoas discutirem os problemas que 
elas efetivamente têm. Pois, tornou-se uma 
espécie de mordaça para os intelectuais, as 
mídias, o jornalismo e até mesmo as es-
colas e universidades. A análise filosófica, 
carregada de ironia, critica atitudes como 
a terceirização da culpa, a autovitimização 
para tirar alguma vantagem, o romantismo 
em relação à natureza, sexualidade de ho-
mens e mulheres, o  feminismo, a beleza e 
a inveja, preconceito, os funcionários da 
educação, entre outros. Leitura imperdível 
para aqueles que pretendem entender a 
vida em sua dimensão sociofilosófica. 

Indicação: Jornalista Maria Goreti 
Gomes - Jornal da Educação e JSA

Matheus, 9ºC
Desculpa por tudo. Eu vou mudar por ti. Tu é 
ou era meu melhor amigo, sempre foi. Sdd. 
Anônimo, 9ºB

Freya, Sara e Maria F. , 1ºA EM
Obrigada por serem as melhores pessoas do 
mundo!Amo vocês!
Aniele, 1ºA EM

Victor, 9ºC
Ainda lembra do nosso X1 no GTA? Quando 
você ler isso, eu vou tar no nível 100 já. (Risos)
William, 9ºC

Isabella B., 9ºA
Melhor viagem da vida! #TACHEGANU #9ho-
ras #AIMDS  #BELLBELLA #ILOVE YOU  
#TEAMO  #DISNEY  #EBOLANão Imagina a 
gente na disney.
Gabriela O.R.,9ºA

Anna, Bêh, Gio, Duda e Laura,  8ºA
A amizade de vocês valeu m uito pra mim! 
Espero que a nossa amizade dure para 
sempre!Adoro voc~es, suas fofas!
Gabriela F., 8ºA

Felipe G. Pereira, Inf 3E
Lipe!!! Eu te amo muito! Mil beijos!! Conta 
sempre comigo.
Maria Luiza godoi, 8ºA

Julia Cruz, 8ºA
Você é minha melhor amiga. Te amo fofa e 
estou com muitas saudades. Muda pra tarde. 
Gustavo Muller, 8ºD

Aniele, Mª Fernanda e Freya, 1ºB EM
Obrigada por serem as melhores amigas/
irmãs do mundo! Boa sorte nas novas escolas. 
Amo vocês.
Sara, 1ºA EM

Jimmy da Silva, 9ºB 
Amo tu chavoso, tu e o caro. A Laura tem sorte!
Ian Rafael Cunha, 9ºB

Paula, 9º
Te amo muito maninha. Conta sempre comigo.
 Beatriz Rosa, 9ºA

Aline e Gabi, 7ºB
Adoro muito vocês! Temos que sair juntas 
mais vezes!
Amanda, 7ºB

Maila, Ana Lara, 3ãoB
Obrigada por todos momentos bons suas 
lindas. Amo vocês.
Amanda E. 3ãoB

Fran e Fe, 8ºD
Eu amo vocês, o equivalente a infinitos univer-
sos juntos... Suas lindas. Um beijo no bumbum.
Paola, 8ºD

7º Ano A
Obrigada pela amizade de todos e sentirei 
falta de todos durante as férias. Adoro vocês. 
Larissa W.,  7ºA
Pessoal, vocês todos marcaram minha vida, 
adoro estar com vocês.
Isadora, 7ºA

Giuliana, 1ºA EM
Vou sentir saudade Giu! Obrigada por tudo! 
Boa sorte ano que vem.
Nicole A., 1ºA EM

Sala 8ªSérie B
Galera, deixa aqui minha gratidão pela com-
panhia de voc~es durante todos esses anos. 
A maioria de nós vamos nos separar, mas 
agradeço a presentça de vocês na minha vida. 
Luiz Otávio, 8ªB

Vinícius Almeida, 1ºA EM
Obrigado por tudo BETS aninda mais por me 
entender sempre. Love UU.
BETS,  1ºA EM

Luiz Otávio CP
Cara, vocês são fera. Tmj até depois do fim. 
Mimi, Gugu, 8ºD

Eduarda,  Nicolle, Laura, Malu, 9ºB
Posigatas, amo vocês!! #NOFLON  #PORON-
DEAGENTEPASSAÉSHOW
Eduarda, 9ºB

Emily, 1ºD EM
Gosto muito de você, para sempre!
Vinicius, 1ºA EM

Nádia, 2ºA EM
Te amo mujito, quero ficar ao seu lado por 
toda a vida. S2S2
Petrus Mendes, 2ºA EM

Renato, 2ºA
Seu ,lindo. Te amo muito!
Amanda, 3ãoB

Manis
Hi, my queen! Por mais que as coisas 
estejam complicadas agora, saiba que 
mesmo sendo sua filha, serei sua amiga e 
não sairei do seu lado. Como você sempre 
fez comigo! Beijos
Luly, 3ãoB

Vick, Lu, Gabi e Gu, 7ºA e B
Idiotas, insuportáveis, ridículos, chatos, 
feios, estranhos, mas amo voc~es! Não 
vivo sem! ODEIO O CINHO, IDIOTA XAU.
Bri, 7ºA

Amanda, 6ºD
Você é uma prima legal, bonita, etc... Quero 
você sempre em um lugar do meu coração. 
Nossas brigas são por nada. Bjos. 
Isadora, 3ºB EF

Turma 9ºC
Mais um ano que passou, eim turma? Foi 
ótimo viver esse ano com você, que nossa 
amizade nunca acabe.
Bruno Ornelas, 9ºC

João pedro, 9ºA
Nosso curso no Canadá nos espera!  #par-
tiutoronto  #10horas
Vinicius N., 9ºA

Amanda, 3ºC
Amo você de todo o tamanho do mundo e 
esse foi o único jeito de expressar o meu 
amor por você. Te amo.
Roberto, 4ºC

Ana Clara, 5ºC
Aninha, Te amo, quero que você saiba que 
você é super especial pra mim e tem um 
lugar especial no meu coração!
Vitória, 5ºC

Eloise, Fran, Nycolle, 8ºD
Amo vocês...M inhas divas lindas...vocês 
são muito especiais para mim. Kkkk BL
Fernanda A., 8ºD

Inês, Natália, Isabella, Clara e Larissa, 6ºA
Vocês são ótimas amigas. Gosto muito de 
vocês. ADORO VOCÊS!
Mª Ariélle, 6ºA

Você é romântico? 
Os alunos dos primeiros anos, após lerem 

uma obra clássica do Romantismo, desen-
volveram uma resenha crítica. A apresenta-
ção do trabalho deveria ser em formato de 
revista  contendo, além do artigo de opinião 
e informações sobre a escola literária, entre-
vistas, curiosidades e teste que detectasse se 
a pessoa é ou não romântica.

A professora Rosanea L. Machado Fer-
reira solicitou ainda reportagens sobre temas 
do dia-a-dia dos adolescentes como namoro 
ou rolo, o beijo, a mulher romântica, o ro-
mantismo no século XXI, dicas de filmes, 
livros e músicas românticas. Entrevistas com 

Livro: Fique onde está e então corra
Autor: John Boyne
Editora: Seguinte
 
O novo romance infantojuvenil de John 

Boyne apresenta mais uma história tocan-
te. Alfie Summerfield nunca se esqueceu 
de seu aniversário de cinco anos. Quase 
nenhum amigo dele pôde ir à festa, e os 
adultos pareciam preocupados. O menino 
não entendia direito o que estava acon-
tecendo, mas a Primeira Guerra Mundial 
tinha acabado de começar... Seu pai logo se 
alistou para o combate, e depois de quatro 
longos anos, o filho já não recebia mais 
notícias de seu paradeiro. Até que um dia 
o garoto descobre uma pista indicando que 
talvez o pai estivesse mais perto do que ele 
imaginava. Determinado, Alfie mobilizará 
todas suas forças para trazê-lo de volta 
para casa. Meu maior medo era encarar um 
final triste como o do "Menino do Pijama 
Listrado",mas aqui fica um aviso: apesar das 
dificuldades no caminho, tudo termina bem. 
Adorei o livro, achei emocionante demais.

Indicação: Eliete Poffo Scremin - Bio-
bliteca

os pais, amigos, funcionários do Colégio 
e familiares traçaram paralelos de como 
eram os relacionamentos no passado e na 
atualidade... 

A produção desafiou a criatividade dos 
estudantes e as revistas, repletas de cores, 
curisiodades, textos e testes interessantes, 
produzidas em duplas, é mais um material 
de leitura, consulta e lazer. 
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Noite cultural

Mais  de  60 livros doados ao Lar Abdon Batista
As turmas do Período Integral da educação infantil e 1ºs anos 
realizaram, no dia 24 de outubro, a Noite Cultural Solidária, a 
culminância do projeto Recontando, desenvolvido ao longo do ano 
letivo, com o objetivo de proporcionar o contato com obras literárias.

Piquenique em família 
no Recanto Nazaré

O ingresso para assistir às apresenta-
ções de obras literárias foi um livro de 
literatura infantil. Mais de 60 livros foram 
doados ao Lar Abdon Batista.   

Os espectadores receberam, logo na 
entrada, a programação da noite com a se-
quência das apresentações e informações 
sobre o projeto que tem continuidade por 
meio de uma exposição no andar térreo do 
Colégio, próximo ao parque  da Educação 
Infantil. 

Mais  de  60 livros doados ao Lar Abdon Batista

Melhores experiências 
Os livros e a leitura fazem parte do co-

tidiano dos alunos do Integral. O projeto 
possibilitou aos alunos, não somente o de-
senvolvimento das habilidades relacionadas 
à leitura, mas também as da oratória e das 
artes cênica e musical. 

Cada turma selecionou a melhor experiên-
cia de leitura para ser apresentada. 

A turma do Integral 1A (2 a 4 anos), jun-
tamente com a professora Bruna S. Bibow 
apresentou o musical “Casinha fechada”.  

A  professora Fátima Delurdes Leite 
coordenou a dramatização da história “Co-
mo os dinossauros dizem boa noite”, com 
o Integral 1B. Em seguida, os pequenos 
cantaram  músicas com o tema “chapéu”.

O Integral 2B, sob a orientação da pro-

fessora Laila Tomazoni, transformou os 
clássicos dos contos de fadas em um musical.  
Personagens como Branca de Neve e os 7 
anões, Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau 
subiram ao palco. 

Com o vídeo da história “Bruxa,Bruxa 
venha a minha festa”, o Integral do 1ºano 
matutino, narrou a história de uma menina 
que queria convidar todos a sua festa. 

Já o Integral do 1º ano vespertino,  da 
professora Suzan K. Korb Becher apresen-
tou a peça “Uma festa no céu”. Os alunos 
vivenciaram a alegria daquela festa. 

A programação finalizou com a apresen-
tação musical das turmas de Integral, regidos 
pela professora de música Bruna Kleine.  
O coral cantou “Espantalho de chapéu”, 
“Mundos das bolhas” e “Rosa Amarela”.

Integral 1A Integral 2A e 3A  Integral 2B

No dia 24 de outubro, as familias dos 
alunos do turno matutino da educação 
infantil e do 1ºano do ensino fundamental  
conheceram  o Recanto Nazaré. 

O deslocamento e o lanche foram pro-
videnciados pelas famílias. As professoras 
e coordenadoras recepcionaram os alunos 
e familiares que puderam usufruir da na-
tureza exuberante e das instalações para 
fazer um piquenique. 

No dia 29/11, será a vez dos familiares 
do turno vespertino conhecerem o labora-
tório vivo de meio ambiente do CSA.  

Dia da criança na praia

Durante a programação 
comemorativa do Dia 
da Criança, a atividade 
desenvolvida pelos alunos 
do Integral foi uma das que 
mais fez sucesso. 
O sol e o calor ajudaram 
a dar mais veracidade 
à atividade e o pátio do 
colégio ficou colorido 
pelas toalhas, roupas de 
banho, guarda-sol e demais 
"equipamentos" próprios 
para quem está curtindo a 
praia com os amigos. 

Dia da criança na praia

Integral 3AIntegral 1B

Piquenique em família 
no Recanto Nazaré


