
Projeto Você já 
leu um livro hoje? é 
aplicado com os 
3ºsAnos no segundo 
semestre.
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Porque o ENEM é importante?

Nos primeiros meses de aula, ao 
mesmo tempo em que refletiam e 
oravam preparando-se para a 
vida nova que renasce a cada 
Páscoa, os estudantes do 
turno integral e da educação 
infantil confeccionaram a 
Osterbaum. 
Já os estudantes do Ensino 
Médio, sob a coordenação 
do SOR, escreveram cartas e 
organizaram a campanha que 
resultou na doação de 323 potes de 
doces de Páscoa aos pacientes da Fundação 
Pró-Rim. Iniciando, assim, seu programa 
de voluntariado que será desenvolvido 
durante todo o ano.
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Estudantes cantaram, rezaram, entregaram a carta 
e os doces e conversaram com os pacientes.

Prova realizada 
pelo MEC é 
obrigatória 
para o SiSu, 
Fies, ProUni e 
Ciências Sem 
Fronteiras. 
Ex-alunos do 
CSA falam de suas 
experiências de 
estudo no exterior.

Págs. 4 e 5

Histórias de 
pacientes 

como a de 
uma menina 
que vem de 

ambulância de 
Imaruí (SC) 

três vezes 
por semana, 

emocionaram 
os estudantes.

Max E. Hinke, 
Guilherme Kalluf e 
João Victor Alves, 5ºC, 
pesquisaram a história 
do skate.A Mala da contação inspira 

as histórias construídas 
coletivamente

Eu"

A árvore da Páscoa, uma tradição 
germânica, foi confeccionada pelas 
turmas do período integral e da 
educação infantil.

Cultura da paz
Nas aulas de 
filosofia, os 5ºs 

anos estudaram 
a história de 
brinquedos e 
brincadeiras, 
e detectaram 
atitudes em favor da 
paz.
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vim para
Servir"(cf. Mc 10,45)

Incentivo à leitura

Aurelio escolheu os 
EUA para estudar
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Abril
02 - Recesso
03 - Paixão de Cristo
05 - Páscoa
10 - Simulado do Ensino Médio
11 - Olimpíada de Biologia
20 - Recesso
21 - Dia de Tiradentes
22 - Reunião Geral de Professores
10 a 19 - Feira do Livro de Joinville
23 - Dia Internacional do Livro
24 a 25 - Caravana do SINEPE/SC
28 - Prova de 2ª Chamada
28 - Dia da Educação

Maio
01 - Dia do trabalhador
12 - Prova de 2ª chamada
10 - Dia das Mães
11 a 15 - Reavaliações
18 - Início do 2º trimestre

Junho
04 - Corpus Christi
05 - Recesso
09 - Prova de 2ª chamada
20 - Festa Junina
30 - Prova de 2ª chamada

Julho
08 - Reunião Geral de Professores
13 a 17 -XLI Olimpíada do Colégio dos 
Santos Anjos
20 a 31 - Recesso escolar
20 - Capacitação dos Professores
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Expediente:Expediente:

2015
Um ideal que nos motiva, a cada 

ano, para uma proposta inovadora de 
educação expresso no hino do Colégio 
dos Santos Anjos.

Nada mais inovador nos tempos 
atuais do que servir. A Campanha da 
Fraternidade nos aponta a mesma dire-
ção com o Lema: “Eu vim para servir!”

Também elegemos 2015 como o Ano 
da Luz! Luz e Vida no Colégio dos 
Santos Anjos.

Um caminho de luz para o desen-
volvimento de um projeto educacional 
consistente em vista do pensar, do 
querer, do agir no nosso espaço privi-
legiado de educação.
Ano da luz!
Luz da palavra, do saber!
Luz da colaboração, do bem querer,
Luz da vida.

Atentos à velocidade das transfor-
mações do mundo, estamos também 
sempre em busca de recursos avança-
dos e eficientes ao aprendizado, sem 
esquecer os valores que permeiam 
nossa história e tradição.

Hoje, gratificante e emocionante é 
vermos muitos ex-alunos, agora pais e 
mães, trazendo diariamente seus filhos, 

com muita alegria, para as aulas no 
Colégio dos Santos Anjos, porque foi 
aqui que receberam toda a formação 
indelével e necessária para sua vida.

Portanto, para oferecer aos alunos e 
professores ferramentas que contribuam 
para o avanço do processo educacional, 
o Santos Anjos concretizou importantes 
parcerias nas áreas tecnológica e peda-
gógica, visando a modernizar e adequar 
cada vez mais suas práticas, oferecendo 
sempre o melhor para seus alunos.

Nosso jornal destaca na sua primeira 
edição do ano, tanto as parcerias como 
também os principais projetos que serão 
desenvolvidos com os alunos de todos os 
níveis, desde os pequeninos da educação 
infantil, ensino fundamental e médio.

Nossa proposta educacional se for-
talece a cada dia, com o comprometi-
mento e competência dos professores os 
quais não medem esforços para tornar o 
ambiente de aprendizado essencialmen-
te dinâmico, atraente aos estudantes, 
inovador e integrador pelo caráter de 
colaboração e acolhida entre as partes.

Destacamos também a colaboração 
dos coordenadores e funcionários que 
determinam o clima educacional da 

organização e contribuem para poten-
cializar o processo de ensino no nosso 
espaço privilegiado.

É muito importante ressaltarmos 
o acompanhamento educativo das 
famílias ao aprendizado dos filhos, de-
monstrado pela confiança em relação 
ao programa e metodologia da escola 
e apoio aos professores. Com o Papa 
Francisco, acreditamos que “a família 
continua a ser escola incomparável de 
humanidade, contributo indispensável 
para uma sociedade justa e solidária.”

Na tarefa educativa, partilhamos 
não apenas conhecimentos, mas 
também a riqueza de sentimentos e 
vivências de nossas vidas. Assim, apos-
tando na graça do Senhor, esperamos 
um ano iluminado por nossas ações, 
companheirismo, fé, esperança e amor 
entre nós, porque nos guiamos pelas 
palavras de Jesus, “Eu sou Luz do 
mundo. Quem me segue não anda nas 
trevas, mas possuirá a vida.”

Adelina Dalmônico

S À nutricionista Marina 
Dedekind, mãe da Maria Eduarda, 
Dedekind Mendes da Silva, 4ºA, por 
ministrar a palestra: Alimentação 
Saudável e Sistema Digestório, para 
todas as turmas do 4º Ano.

Servir é ser! Servir é amar! Servir é viver!
A perfeita alegria de se dar!

A estudante Maria Helena Ortega 
da Silva, 4ºB, foi beneficiada com o 
empréstimo de uma cadeira de rodas 
da PRO-RIM até 2017, quando, se-
gundo previsões médicas, sua doença 
deve retroceder. A estudante está com 
uma doença transitória, a Síndrome de 
Legg-Calvé- Perthers. 

A entrega da cadeira foi feita no dia 
24 de março, durante uma das visitas 
dos estudantes e professores do ensino 
médio para entregar os doces de Páscoa 
aos pacientes da hemodiálise. 

Devido à doença, há o enfraqueci-
mento da cabeça do fêmur e, o próprio 
peso do corpo, pode quebrar o osso. 
Por prevenção, a menina não pode 
caminhar por longos trechos.

Este empréstimo foi possível graças 
à campanha de arrecadação de lacres 
em prol da Fundação Pró-Rim, realiza-
da no ano passado. Alunos e familiares 
arrecadaram 180 kg de lacres de alumí-
nio, quantidade    

 

suficiente para trocar por duas cadei-
ras de rodas. Uma das quais, benefi-
ciará a aluna que também se empe-
nhou na campanha. 

Aluna do CSA é beneficiada 
pela campanha do lacre

Agradecimentos
Entrega foi durante visita 

para entrega dos doces 

de Páscoa
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O proprietário do Restau-
rante e Cantina Sabor & 
Cultura, Aureo Rodrigo 

Locatelli, é auxiliado por familia-
res na missão de atender, a partir 
das 6h30min, a comunidade edu-
cativa do Colégio. 
Segundo ele, em breve o sistema 
do restaurante será integrado ao da 
secretaria da escola para aumentar 
ainda mais o controle dos créditos 
adquiridos pelos pais para custear 
o lanche e o almoço dos filhos.
Além do lanche, a cantina vem 
servindo cerca de 260 almoços 
diariamente no buffet por quilo e 60 
refeições no refeitório do Infantil.
A estrutura de 
atendimento foi 
modificada para 
incentivar o de-
senvolvimento 
da autonomia 
nos estudantes. 
O cardápio or-
ganizado por 
nutricionista é 

enviado previamente aos pais do 
Integral para que acompanhem as 
refeições dos filhos. O restaurante, 
aceita cartões de crédito e serve o 
almoço das 11 às 14 horas. 

Manuela, 4ºC
Você é legal, minha melhor amiga, mesmo de 
salas diferentes.
Letícia, 4ºD

Julia P. Duarte, 5ºA
Te adoro amiga! Você é a melhor do mundo!
Alexandra Bittencourt, 5ºA

Bruna, 3ºD
Gosto muito de você.
Laura, 3ºD

Elisângela Laumann
Mãe, Eu não seria nada sem você! Eu te amo!
Helena, 5ºC

Beatriz, 6ºD
A gente tem que combinar de você ir lá em 
casa, Beijos!
Maria Eduarda Biagi, 6ºD

Carolina, 7ºC
Pra sempre prin, te amo!
Vitória B. , 7ºC

Lara Minatti,
Andea sabendo que você vai mudar de colégio, 
espero que você curta o Colégio e se você for 
mesmo, se lembra de todos as coisas boas que 
você viu e viveu.
Matheus Bez Batti, 9ºC

Ana Clara, 4ºD
Querida, eu gosto de você. Somos melhores 
amigas. Muitos beijos.
Ana Julia, 4ºD

Sophia, 6ºC
Você é uma das minhas melhores amigas. Te 
amo :) <3 <3 <3
Amanda Salomão, 6ºC

Mãe
Te amo muitoooo!
*Love mom :)
Yasmim P. , 8ºA

Meus amigos, 8º
Obrigado por serem meus amigos por tantos 
anos.
David Ceschin, 8ºC

Marina, 3ºD
Querida, gosto muito de você. Beijos.
Laura A., 3ºD

Profº Maurício
Estamos esperando nossa lembrancinha de 
Páscoa. Beijo
2ºA EM

3ãoA
Galera é o nosso último ano, então estudem 
para passar. Amamos vocês!! Bjss e obrigado 
por tudooo!!!Sentiremos sua falta.
Pâmela e Beto, 3ão

Felipe, 3ºD
Você é um cara legal. Gosto muito de futebol e 
é o meu melhor amigo.
João, 3ºD

Meus amigos,
São muito divertidos e são legais comigo. 
Obrigado.
Raian, 4ºD

Gabriel, 3ºC
Você é legal, divertida e um dos meus melhores 
amigos. Gosto muito de você.
João, 3ºC

Vinicius, 1º EM
Oi Mano, eu te adoro desde pequena. Obrigada 
por ser meu melhor amigo e ao mesmo tempo 
meu irmão. Beijos.
Larissa, 4ºB

Eduardo Soli e Leonardo, 5ºB
Vocês são bem legais e competidores e 
ganhadores.
Vinicius B. T, 5ºB

Anthur C. L., 3ºD
Você é um menino estudioso, adora a profes-
sora, adora ajudar os outros, mas o que mais 
gosta de fazer é brincar.
Fernando F. P., 3ºD

Enzo Baccin, 2ºB EF
Você é meu melhor amigo!
Rafael, 2ºB EF

Thiago, 7ºA
Gosto muito de brincar com você. Que bom que 
você é meu irmão.
Sophia, 2ºA EF

Ana Luisa, 2ºC EF
Te amo. Eu sempre vou guardar você no meu 
coração.
Bruna, 2ºC EF

Letícia Floriani, 3ºC
Sovê é muito legal, bonita, simpática e meiga. 
Te amo. Beijo.
Sophia Marry, 3ºC

André, 6ºC
:) Obrigada por estar ao meu lado, aturando 
minha chatice hahahahah!!!
Vitória, 6ºC

Giovana A. , 4ºD
Oi Gi, Você é uma das minhas melhores 
amigas. Bjos!!!
Maria Alice, 4ºD

Sebastian, 3ºA
Você é um amigo legal e engraçado e divertido.
Eduardo, 3ºA

João, 3ºC
Você é um amigo legal estudioso e confiável. É 
bom ter um amigo legal.
Gabriel, 3ºC

Colegas do 5ºAno
Queridos amigos, não se preocupem com 
provas, pois se começarem o ano tristes, 
continuarão tristes.
Eliza, 5ºC

Noah, 2ºD EF
Quero convidar você para brincar lá na 
minha casa.
Guilherme, 2ºD EF
Oi, Vamos nos divertir um pouco?
Gerson, 2ºD EF

Julia, 2ºA EM
Você é legal! Saudades do 1ºA.
Elis, 2ºA EM

Letícia Gomes, 3ãoA
Minii, amo estudar com você. Agora estamos 
só nos duas pra representar o grupo! Beijos.
Laura de Villa, 3ãoA

Elizete, 5ºC
Mãe, eu te amo. Boas saúdes.
Enzo, 5ºC

Família,
Obrigada por me ajudar quando eu preciso e 
por estar sempre do meu lado.
Victoria, 4ºA

Rafaela, 6ºD
Você é minha BFF! Nossa amizade tem 6 anos...
te odeio....huehuehue! Você me acompanhou 
nos momentos difíceis que eu tive... Obrigada 
por tudo.
Sabrina, 6ºD

Isabela Becker, 2ºA EM
Unidas venceremos.
Júlia Dudy, 2ºA EM

Mamãe e papai
Eu amo vocês com too o meu coração. Vocês 
são os melhores pais do mundo. Eu não existo 
longe de vocês!!!
Júlia L. Laffin, 5ºB

Ana Luísa L, 4ºB
Você é uma das minhas melhores amigas e 
sempre será. <3
Ana Luiza G., 4ºB

Professora Jucemara
Um beijo para minha linda professora. E 
peço que me devolva meus pontos. Te amo 
prof!Tcha Tchun.
Felippe Giovannetti, 1ºC EM

Isabela Lenert, 6º
Mana, você é a minha melhor amiga. Tenho 
muito orgulho de você! Te amo!!
Samantha Lenert, 2ºEM

Marieh Gruhl, 3ãoA
Oí, Te amo. Amanhã é teu aniver, parabéens, 
mesmo que tu só veja bem depois. Beijo. Jack.
Laura de Villa, 3ãoA

Jimmy da Silva, 1ºB EM
Amo tu, cara!
Ian Rafael Cunha, 1ºB EM

2ºA EM
Vamos nos preparar para um ano com boas 
notas e aproveitar os vários feriados.
Miguel, 2ºA EM

Sebastian, 3ºA
Eu gosto muito de você. Que Deus abençoe 
todos vocês, a sua vó, o seu avô, o seu pai e 
mãe e seu irmão.
Vinícius M., 3ºA

Camila C., Nádia, Fernanda M., 3ãoA
Obrigado por serem pessoas incríveis e ótimas 
amigas. É nóis no TERCEIRÃO.
Jenaina

Laura Negra, 1ºC EM
Nós estamos com você. Não sofra pelas perdas 
da vida, pois sempre haverá coisas melhores 
por vir. Te amo linda da minha vida.
Gusthavo Negro, 1ºC EM

Turma
Vocês são muito legais comigo. Beijo!!
Amanda V., 4ºC

Bruno S., 2ºC EF
Você é o meu melhor amigo. Quero que todos os 
dias que não estiver comigo, você esteja bem.
Bruno L. , 2ºC EF

Ana Julia Conci, 4ºD
Você é uma ótima amiga. Tenho que te agrade-
cer por tudo. Beijos.
Laura Marcelino, 4ºD

Anna, 9ºA
Oi! Está bem divertida a aula? Beijos. Te Amo!
Sarah, 2ºB EF

Maria Luísa, 2ºA EF
Você sempre será minha melhor amiga. Gosto 
muito de você.
Maria Júlia, 2ºA EF

Mamãe e papai
Essas pessoas são especiais porque sempre me 
deram muito amor, carinho e saúde.
Pedro, 2ºC EF

Meninas, 2ºA EM
As melhores amigas que eu poderia ter. Vocês 
são incríveis. Obrigada por tudo! Beijos.
Thaís, 2ºA EM

Letícia D. , 3ºA
Você é minha melhor amiga.
Victória, 3ºA

Mirella, 3ºC
Você é muito legal, quero ser sua amiga para 
sempre, muitos beijos!!!
Maria Helena, 3ºC

Maiara Natielli, 2ºB EM
Saudade de vocês, suas gatas!
Ana Soares, 2ºA EM

Bia, Karol, 1ºA EM
#KAVIAR, melhor grupo de todos! Melhor trio 
também. Ah, beijo Alex.
Arthur G.D., 1ºA EM

Família
Quero agradecer a minha família por me amar. 
Amo vocês.
Ariély, 4ºD

Beatriz, 9ºA
Melhor amiga, te adoro.
Thiago Walter, 9ºA

Programa de

O programa de formação do CSA terá 
continuidade durante todo este ano. Serão 
oferecidas palestras, oficinas e outros mo-
mentos de troca de experiências e estudos 
teóricos e práticos. 

As diretrizes e orientações do funciona-
mento do ano letivo de 2015 foram repassa-
das durante a reunião pedagógica, realizada 
antes do início das aulas, quando os profissi-
sonais também participaram da celebração, 
com o tema “Luz e Vida” e customizaram 
(decorando) uma bolsa, presente do CSA. 

O objetivo da formação é o desenvolvi-
mento profissional e consequente melhoria 

da qualidade das relações interpessoais e do 
ensino-aprendizagem dos educandos. 

A inovação em 2015 é que, ao se reunirem 
periodicamente, os professores, organizados 
em grupos, estudarão coletivamente e po-
derão usar a teoria para analisar e melhorar 
continuamente sua prática pedagógica. 

No final do semestre, será realizado um 
seminário de socialização dos estudos.

Além das capacitações e das reuniões dos 
grupos, em abril, será realizada mais uma 
semana de formação, a reunião pedagógica 
geral e a Caravana do SINEPE. 

Professores customizaram as bolsas 
doadas pelo CSA durante a capacitação 
de início de ano. 

Restaurante 
serve 260 

almoços por dia
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Vivência da Campanha 
da Fraternidade é parte 
da preparação espiritual 
dos profissionais.

Profissionalização Docente

Alunos do Integral Infantil almoçam 
no refeitório com as professoras
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João Marcos está na Alemanha

Eduarda mora em Pisa, Itália

O futuro
do seu filho
você constrói 

agora. Matemática . Português . Inglês

www.kumon.com.br

De 22/04 a 10/06/15

50% na matrícula
de desconto

Anita Garibaldi | Tel.: (47) 3028-7227

Desde 2009, quando o MEC modificou signi-
ficativamente a prova e o sistema de avaliação, o 
ENEM vem se tornando a cada ano, o compromisso 
mais importante dos concluintes do ensino médio 
com o próprio futuro.

Nos institutos federais de educação (antigo CE-
FET) ele é a única forma de ingresso. Na maioria 
das universidades federais, com ingresso via SiSu, 
a nota do ENEM substituiu os vestibulares. 

Em 2009, o Ministério da Educação - MEC 

implementou mudanças significativas nas provas 
e na forma de avaliação e vem trabalhando para 
que as universidades, especialmente as públicas, 
usem a nota, se não como único critério, mas 
como parte do processo seletivo de ingresso de 
novos estudantes.

A quase totalidade das instituições públicas e 
particulares de ensino superior reservam parcela 
significativa das vagas em seus principais cursos 
para ingresso com base na nota do ENEM.

é cada vez mais importante 
para os estudantesENEM

DEZ razões para fazer o ENEM
1) A nota do ENEM constitui o mais 
importante indicador de qualidade do 
ensino médio brasileiro, tanto para 
escolas públicas como para as privadas. 
2) A prova serve também como uma 
autoavaliação.
3) A nota é usada para ingressos nas 
universidades públicas pelo SiSu.
4) Centenas de instituições de ensino 
superior, em todo o país, usam o ENEM 
como critério único ou parte do seletivo 
para ingresso.
5) A maioria das universidades privadas 
reserva parte das vagas para ingresso 
exclusivo com nota do ENEM. 
6) Um “simulador-treino” para o 

vestibular. Algo valioso para quem 
passou o ano estudando.
7) É obrigatório para o ProUni e o Fies. 
8) É obrigatório para concorrer a 
programas de intercâmbio do governo 
federal, como o Ciências sem Fronteiras, 
que possibilita a estudantes brasileiros 
fazerem parte do curso superior em 
universidades no exterior. 
9) É obrigatório e critério de seleção 
para fazer cursos profissionalizantes pelo 
Pronatec.
10) Constitui-se num avaliador interno 
das escolas. Analisando o desempenho 
de seus alunos, a escola poderá atuar 
para corrigir falhas no ensino.

Hugo Borges de Quadros é engenheiro aeroespacial (UFSC/2014) e mestrando 
no ITA. Concluiu os estudos no CSA em 2008. E assegura, "tive o privilégio de ser 
aceito pela Embry-Riddle Aeronautical University, localizada em Daytona Beach 
(Florida), USA. Além da incrível experiência profissional. A oportunidade de morar 

durante este período em um país resultou um grande aprendizado e reflexão so-
bre as semelhanças e diferenças da cultura americana. Tive contato intenso com 
pessoas de todos os continentes". 

"Durante o período de férias, trabalhei em um laboratório da Catholic University 
of America (Washington – DC) e fui aceito no programa de estágio, na empresa 
The Boeing Company, em sua sede em Seattle (Washington). 

O meu trabalho junto à companhia resultou em uma premiação por um 
projeto relacionado a veículos aéreos não tripulados (VANT) para utilização 

em missões de vigilância”.

Meta é estudar no exterior
A escolha da profissão adequada talvez 

seja o maior desafio enfrentado pelos estu-
dantes do ensino médio. Ao mesmo tempo 
que estudam muito para estar preparados 
para o ENEM e o vestibular, precisam 
escolher entre mais de uma centena de 
cursos superiores disponíveis. 

As universidades facilitam o ingresso 
e a permanência nos cursos. Entre os 
atrativos de profissões das áreas indus-
trial e tecnológica estão os programas de 
intercâmbio acadêmico com instituições 
de ensino superior no exterior. 

As instituições públicas, as do cha-
mado Sistema S (Senai, Senac, Sesc, 
Sesi) e as comunitárias (Acafe) são as 
que mais oferecem programas como o 
Ciências Sem Fronteiras, financiado 
pelo governo federal. 

Ter uma boa nota no ENEM e domínio 
de uma língua estrangeira são os princi-
pais requisitos para conseguir este tipo de 
bolsa, que possibilita ao estudante fazer 
parte de seu curso em uma universidade 
conveniada no exterior.

Diversos ex-alunos do CSA estão estu-
dando no exterior. Nessa edição, alguns 
falam da experiência e contam o que foi 
determinante para conseguir a bolsa. 

Obrigatório para bolsistas
A nota mínima no ENEM também é 

exigida para quem pretende financiar os 
estudos pelo FIES ou concorrer a vagas 
em instituições particulares pelo ProUni 
(Programa Universidade para Todos). 

Para os cursos  tecnológicos financiados 
com recursos do Pronatec o estudante 
também terá de apresentar o relatório 
de desempenho do ENEM realizado há 
menos de dois anos.

Ter boa nota no ENEM é pré-requisito 
também para participar dos programas 
governamentais de intercâmbio e estudos 
no exterior, como o programa Ciências 
Sem Fronteiras. 

Os maiores de 18 anos podem receber 
certificado de conclusão do ensino médio, 
mesmo sem frequentar as aulas, desde 
que consigam a nota mínima exigida no 
edital da prova. 

Por estas e outras razões, cada vez 
mais, o ENEM vem se tornando a mais 
importante das provas de vestibular para 
os concluintes do ensino médio. 

Gabriela Pereira cursa o 4º ano de 
engenharia elétrica na UDESC e acaba 
de ser selecionada pelo Ciência Sem Fron-
teiras para estudar um ano na Alemanha, 
a partir do próximo mês de junho.

Aurélio Busnardo, se formou em 2011 no CSA é estudante 
de engenharia naval na UFSC. “Recentemente recebi a ótima 
notícia de que fui aprovado, no programa Ciência Sem Fron-
teiras para os Estados Unidos. 

A bolsa cobre os custos das taxas escolares, acomodação, 
alimentação, seguro-saúde, transporte e disponibiliza ainda 
uma quantia mensal, para outras despesas. 

Um dos requisitos, critério eliminatório, é ter uma boa 
nota no ENEM. Mesmo sem ter começado as atividades fora 
do Brasil, já posso afirmar que esta será uma experiência 
incrível. 

Minha irmã está há seis meses em Pisa, na Itália, também 
pelo Ciência Sem Fronteiras e suas histórias e aprendizado 
me animam ainda mais para começar esta nova etapa de 
minha vida!”.

Eduarda Busnardo, estudante de engenharia naval da UFSC, 
atualmente está cursando engenharia mecânica na Universidade 
de Pisa (UNIPI). 

“Existem mudanças que nos influenciam para a vida inteira. 
Uma dessas mudanças que escolhi para a minha vida foi o progra-
ma Ciência Sem Fronteiras. No final de 2013, me candidatei para 
a bolsa de estudos anual e desde agosto de 2014, Pisa (Itália) se 
tornou a minha moradia.

 Ao longo de 9 meses, passei por processo de seleção que iniciou 
pela minha universidade (UFSC) e terminou pelas instituições de en-
sino italianas que decidiram qual seria a universidade de destino ideal 
para meus objetivos”.

“Aqui aprendi a ser 
responsável e indepen-
dente. Uma grande mu-
dança para alguém que 
nunca tinha morado fora 
de casa e, definitivamen-
te, foi o maior aprendiza-
do de todos. 

Não tenha medo des-
tes desafios... Depois que 
você passa por eles, o que 
fica é o orgulho de si pró-
prio e um novo mundo de 
oportunidades...”

O engenheiro eletricista Carlos Alexandre Corrêa Wengerkievicz 
é da turma de 2008, tem apenas 23 anos, concluiu a faculdade em 2014, 
e já está cursando o mestrado, além de integrar o GRUCAD - Grupo 
de Concepção e Análise de Dispositivos Eletromagnéticos da UFSC. 

Ele teve a 2ª maior nota de SC no ENEM 2008. 
No último ano da graduação, pode optar entre um intercâmbio na 

Alemanha pelo Ciência Sem Fronteiras, com duração de um ano e um 
estágio curricular de 5 meses na empresa Siemens. 

“Pelo fato de faltar muito pouco para a conclusão do curso, optei pelo 
estágio, realizado na Siemens Industry em Erlangen. Durante esse tempo, 
trabalhei com engenheiros que dão suporte a operações de engenharia no 
mundo todo e tive um aprendizado incrível. Também tive dificuldades, 
tanto com o idioma, como com a cultura, muito diferente da brasileira 
(principalmente na questão pontualidade)", relata. 

Carlos Henrique Correa conta que no fim do primeiro semestre 
de arquitetura e urbanismo da UFSC, se inscreveu no Ciências Sem 
Fronteiras para a Austrália. Para se inscrever, deveria ter 600 na média 

aritmética do Enem. 
Ele explica que a nota 

de corte pode ser maior, 
dependendo do número 
de concorrentes por va-
ga. Outro requisito mí-
nimo é a proficiência na 
língua do país destino. 

“Ao completar o 3º 
semestre na UFSC, vim 
para Sydney, onde estou 
cursando matérias de 
arquitetura, urbanismo, 
construção e paisagis-
mo por dois semestres”.

João Marcos Warml ing 
Dudy concluiu o ensino médio 
em 2011, fez o Enem em 2010 e 
2011. O estudante do 7º semes-
tre de engenharia mecânica, da 
UFSC, está na Alemanha em 
intercâmbio acadêmico, também 
pelo Ciências sem Fronteiras. 

“Cheguei ao país em setembro, 
cursei disciplinas e frequen-
tei aulas de língua alemã em 
uma Universidade no estado de 
Thüringen. Depois, mudei para 
Stuttgart, onde realizo estágio 
em uma empresa por seis meses. 

A troca de conhecimento nas 
instituições que participo,  tanto 
acadêmica quanto empresarial, 
ref lete em consolidação e aper-
feiçoamento em engenharia e 
aprendizagem da língua alemã. 
A Alemanha é um país que 
encanta pela formação e valori-
zação de seus estudantes”.

Carlos Henrique 
faz arquitetura e 
urbanismo na Austrália

O estudante dá dicas para quem deseja estudar no exterior

1 - Para o Ciência Sem Fronteiras, em especial, a nota do ENEM e o 
histórico escolar são muito importantes. 
2 - Leve a faculdade a sério desde o início, pois é a maneira mais 
eficiente de conseguir boas oportunidades. 
3 - Prepare-se, pois quando as oportunidades surgirem, você 
já deve estar pronto. Aprenda outras línguas estrangeiras além 
do inglês (francês e alemão etc), seja curioso, aprenda além do 
necessário, diferencie-se dos demais. 

Meninos, 4ºD
Vocês estão sendo bem legais comigo, principal-
mente o Antônio, o meu melhor amigo.
Théo, 4ºD

Lincolnn,1º EM
Te amo, ta?kkk
Helena Pegoraro, 1º EM

J.G & J.Ve Kaue, 5ºB
Meus amigos, vocês são meus fiéis companhei-
ros. Eu adoro vocês.
Eduardo, 5ºB

Maithe Borba, 4ºB
Eu te agradeço pela nossa amizade. Você sem-
pre me apoia e me dá ajuda. Obrigado por ser 
minha amiga. Você é a melhor amiga do mundo.
Gabriel de Oliveira, 4ºB

Victoria, 1ºA EM
Que você sempre continue sendo essa pequena 
gente boa, e que não cresça muito.
Charles Rodrigo, 1ºA EM

Laura, 1ºC EM
Te amo chatinha!
Reiner Ousado, 1ºC EM

Julia Freitas, 9ºA
Ju, sei que tu tem seus motivos, mas mesmo 
assim eu gosto de você, tu vai estar pra sempre 
no meu coração.
Cassi!!, 9ºB

Mamãe
Eu sempre vou lembrar de você, mesmo quando 
você não estiver aqui.
Luisa, 2ºC EF

Agata Isadora, 3ºA
Muito obrigada por ser minha amiga. Nós sempre 
estaremos juntas. Beijos! Que Deus te abençoe.
Vitória O. , 3ºA

Laura Back, 8ºC
Dois anos juntas e já somos BFFs. Te amo 
olhuda! Heeukeu :3 <3
Sílvia Maria, 8ºC

Profª Simone, 3ºC
Obrigada por me ensinar tantas coisas. Eu 
te adoro.
Letícia Floriani, 3º

Lara Minatti, 9ºA
Meu amor, to morrendo de saudades, e sinto 
muito por talvez, você tenha que sair do CSAmas 
saiba que sempre vamos te amor. #AFF
Julia Campigotto, 9ºC

Kevin e Willian, 2ºB EM
Bom dia meus bebê. Te amo meus bebês.
Guilherme K, 2ºA EM

Max Emiliano, 5ºC
Você é o meu melhor amigo. Eu te agradeço 
por tudo que você fez para mim em todos os 
momentos. Você é demais, valeu por tudo, 
amigo eterno.
João Victor Alves, 5ºC

Leticia Paludo, 1ºC
Lê, estou com saudades minha loira. Beijo. Te 
amo. Temos que nos ver.
Julia Campigotto, 9ºC

Rabelo, 3ºA
Você é um ótimo amigo.
Franco B., 3ºA

Eduardo, 3ºC
Você é o melhor amigo da minha vida inteira! 
Valeu por me acompanhar!
Felipe, 3ºC

Helena, Gabi, Renata, Eliziline, Milena e Julia 
L, 1ºB EM
Amo vocês suas lindas, maravilhosas, ridículas 
e gatosas.
Giulia D. Sell, 1ºB EM

Geovanna, 9ºA
Melhor amiga, te adoro.
Mitorial, 9ºA

Biggi, 6ºD
Você é uma ótima amiga, que deus te abençoe 
hoje e sempre. Te adoro. Beijos.
Suellen, 6ºD

9ºs Anos e 1ºs

Estudar física com muita vontade. Bjs.
Profª Jucimar

Thainá, 8ºA
Oi, Minha gata. Eu to morrendo de saudades. 
Te amo linda!
Rebeka, 8ºC

Julia Vieira (Mana)
Ai mana...Te desejo tudo de bom e de melhor, 
obrigada por ser minha irmã e minha melhor 
amiga. Te amo.
Geovana Rita, 9ºB

Rômulo e Marilde
Ola, agradeço muito pelo PS4 e pela viagem.
Bruno E.P.C.O., 7º

Carolina, Camille, 5ºC
Vocês são minhas melhores amigas. Amo 
muito vocês.
Luara, 5ºC

Lara e Nati, 9ºA
Vocês são as melhores e mais lindas amigas 
que alguém no mundo poderia ter. Amo vocês 
meus amores.
José Sávio, 9ºA

Bruno ª Prestis, 5ºB
Eu gosto de você como amigo e me desculpe 
pelas coisas erradas que já fiz. Espero que possa 
me perdoar melhor, amigo.
Bruno Weber, 5ºB

Nicolle e Eloise, 9ºC
Amigas, que AMOR. Adoro vocês demais. São 
as minhas verdadeiras amigas. :) diferente 
de outras que só sabem fingir!!
Fernanda Andrade, 9ºC

José, 5ºB
Você é meu melhor amigo!! A gente ama boli!!
Lucas, 5ºB

Maria Clara F., 5ºA
Gosto muito de você! Você é uma amiga muito 
especial! Bjss.
Ana Theresa, 5ºA

Fernanda Koch, 3ão

Você é a melhor do mundo, juntos sempre, 
te amo!
Tarso Sckudlorek, 3ão

Ana Rodrigues
Meu coração está parando de bater sem você. 
Sinto saudade, até as férias. Eu te amo. <3 <3.
Ana Laffin, 2ºB EF

Camile, 3ºC
Você é minha melhor amiga! Beijos.
Carolina, 3ºC

Augusto, 2ºA EF
Gosto muito de brincar com você. Convido você 
para ir na minha casa de novo.
Pedro B, 2ºA EF

Amigos, 6ºD
Oi Fernando, Pedro Andrade, Nicolas, Gustavo, 
Lucas, Leu, Gabriel. Como vai gente?
Johann, 6ºD

Manoel e Vini Tilp, 5ºB
Que vocês tenham um ótimo ano!
Leonardo, 5ºB

Tarso Sckudlorek, 3ãoA
Estou amando passar esse tempo contigo! E nós 
na MEDI! Te amo.
Fernanda Koch, 3ãoA

Isabela, 6ºD
Você é muito bonita. Uma bela amiga e muito 
engraçada. Eu te amo e te adoro. Você é muito 
charmosa.
Gabriel, 6ºD

Anna, 3ºA
Adora brincar com você. Você é uma amiga 
muito simpática. Beijinhos.
Brenda, 3ºA

Gustavo T.K., Inf 5
Eu te amo. Não te vejo muitas vezes. Você é o 
melhor irmão do mundo.
Giovana A. , 4ºD

Laura Antunes, 3ºC
Eu gosto muito, muito mesmo! Você já é 
minha amiga!
Beatriz, 3ºC

Marileia
Mãe, te amo!
Luiza Alves, 2ºA EM

Jonathan, 9ºC
Você é um amigão!! Vale JEC!!
Gabriel Hellmann, 9ºC

Ana Letícia, 9ºB
Então am,IGA, te desejo tudo de bom e de me-
lhor neste teu namoro com Lucas. Bjs amo Vocês!
Geovana Rita, 9ºB

Encalhados, 1º EM
Amo vocês de montão #melhorgrupo[risos] 
“Uma vez encalhado, sempre encalhado” 
(gargalhadas)
Beatriz Rosa, 1ºA EM

Sidnei, 3ão

Desculpa por querer chamar tanta atenção 
na sua sala.
Laura, 3ão

Gabriela Bruns, 1ºA EM
Te amo muito melhorzona! Amiga mais linda!
João Pedro Q., 1ºA EM

Stefani, 3ãoA
Tu é linda!Te adoro!
André Minhoca, 3ãoA

Alici e Amanda, 5ºC
Eu adoro muito vocês porque sempre na hora 
que eu mais precisei, vocês estavam comigo e 
nas horas mais engraçadas.
Ana Julia, 5ºC
Gabriel
Obrigada por exsitir. Obrigada por ser meu 
melhor amigo. Te amo seu lindo! Beijos.
Giovanna Victória, 8ºC

Eduarda Souza, 4ºC
Duda, continua sendo essa menina simpática, 
educada, charmosa, generosa, etc.
Renan, 4ºC

Marcel, 2ºA EM
Você é o mkelhor parceiro,
Igor, 2ºA EM

6ºAnoD
Obrigado por me acolherem nesta turma 
maravilhosa e amiga que vocês são. Beijos.
Nadine, 6ºD

João Pedro, 4ºD
Gostei muito de ter-te como amigo nesse ano.
Jhonata, 4ºD

Sabrina Turnes, 2º EM
Você é demais Sasa! Adorei te conhecer!
Édina de Oliveira, 2ºA EM

8º B e Letícia, 1º EM
Que esse ano seja o melhor ao lado de vocês. 
Léticia, te amo! Bjos
Camila Z. , 8ºB

Profª Alessandra
Você nos ajuda a tudo. Obrigada por ser essa 
profª que nos entende e sabe o que a gente quer!
Maria Eduarda S., 4ºA

Bruna, Eladia e família, 4ºC
Queridos, vocês sempre estarão no meu cora-
ção. <3 Beijos!!!
Catharina, 4ºC

Lari e Cami, 8ºA
Suas lindas do meu core <3 Amo muito 
vocês. 2 bjs.
Lena, 8ºA

Guilherme, 5º
Você é amigão me adora como irmão com essas 
palavras quero tocar seu coração, amigão. Você 
terá amigo para sempre.
Alejandro, 5ºC

Japa H, 5ºB
Oi , Obrigado por ser um baita amigão, 
continue assim.
João Gustavo, 5ºB

Mãe Eliane,
Você é a melhor coisa da minha vida. Você 
é bonita, carinhosa, amorosa para mim é a 
super mãe.
Hector, 4ºB

Mãe
Espero que sejamos sempre amigas! Como 
sempre! Te amo!
Kauany, 6ºD

Maria Julia, 8ºB
Oi, não esquece nossa capoeira. Amo você. 
#PraSempre #segunda feira
Victória, 8ºA

Letícia Maria M. Mendez, 5ºA
Obrigada por ser essa amiga especial, divertida, 
engraçada e criativa! Te adoro!
Mariana Krüger, 5ºB

Turma, 4ºB
Obrigada por terem me recebido tão bem nessa 
turma. Larissa, Luisa, Manoela, Maithe adoro 
brincar com vocês.
Catarina, 4ºB

Edina, Gabriela S, 2ºA EM
Valeu por ter a companhia de vocês, alegram 
todos os meus dias. ps.= Valeu pelo pôster do 
Gabriel Medina, haha
Sabrina, 2ºA EM

Carla, Bia, Luiza, Amanda e Maria, 7ºD
Nossas amizades podem ter virgulas, mas nunca 
um ponto final!
Aimê, 7ºD

Mariana Fernandes, 8ªA
Minha querida, não posso prever o futuro, 
nem descobrir donde bem as correntezas do 
mar, e a única certeza que tenho é que sua 
vida irei mudar.
Leonardo Schieffelbein

Ana Cristina, 7ºC
Amiga, você é muito importante para mim. 
Uma amizade já de 3 anos eu <3 <3 Te amo.
Jenifer, 7ºC

Júlia Lenke, 3ão
Você é uma prima muito legal, bonita e esperta. 
Eu te adoro, você é a melhor prima do mundo.
Giovanna Moroni, 5ºB

Mãe e Pai
Mãe, você me ajudou em todos esses anos. Pai, 
eu gosto quando você anda de moto comigo. 
Agora eu quero um quadricículo.
Igor, 4ºB

Isa, Lu e Sam, 2ºA EM
Amo vocês #locas. #voltalu. Sentimos muito 
tua falta. Beijos.
Lara Liss Martins, 2ºA EM

Cícero, 3ºC
Você é legal.
Guelinno, 3ºC

Carolina, 2ºA EM
Unidas venceremos.
Marina, 2ºA EM

Pity e Ana J., 7º
Amo vocês lindas! Pena que não vem estudar 
à tarde comigo né? Bj <3 OBS. Não são só 
vocês. Haha
Raika, 7º

Mamãe e pai
Querida família, sou muito grata ao amor de 
vocês. Beijos.
Bruna Rauca, 4ºC

FMQ
Fala vocês, loucas. Nem amo quase. #bozo 
#biel #pequenabella. Bjão. Amo vários.
Laura, 1ºA EM

Maria Eduarda B., 6ºD
Você é minha BFF! Você é muito engraçada e 
divertida. Adoro você. :) :)
Gaby Oliveira, 6ºC

Jorge, Natã e André, 3º EM
Desejo para vocês um ano de sucesso no “vest” 
rapaziada e “tmj” sempre, contém comigo!!!
Petrees, 2º EM

João P. , Tainara, 7ºC
JP, lembre-se: toda magia tem seu preço! 
Tai, espero que esteja gostando da escola e 
da turma!
Isabelle, 7ºC

Bia, Ester, Belle, Aline, Gui, Lucas, Laura, Vini, 
Emili, Gabi e Júlia, 1ºA EM
Amo vocês tudo!! #TUDOLINDO #DALEMOMO
Bella Linda, 1ºA EM

Profª Karine, 6ºD
Você é uma professora muito querida e amigá-
vel. Você é a melhor professora.
Nicolas G. , 6ºD

Natalia, 5ºB
Ela é legal, inteligente engraçada e ajuda 
quem precisa.
Gustavo, 5ºB

João V.M, 4ºB
Você é o meu melhor amigo e para sempre 
vamos ser.
Lucas K.S., 4º

Rafael, 2ºBEF
Você é meu melhor amigo!
Théo, 2ºBEF
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Pedro, 1º EF
Eu te amo muito. Você é o melhor 
irmão do mundo todo, me perdoe 
por algumas vezes ter sido 
injusta com você. Beijos.
Alice G.L.,5ºC

Alexandra, 5ºA
Você é a melhor amiga que 
alguém pode ter e eu gosto muito 
de você. Você é minha MAPS.
Júlia Patrício, 5ºA

Pai e Mãe
Obrigada por sempre cuidarem 
de mim. Amo vocês de coração !
Beatriz, 4ºB

Profª Rachel
Você explica muito bem. Pa-
rabéns.
Marina, 5ºD
Você é uma professora muito 
legal. Tenha um ótimo bebê.
Roberto, 5ºD

Minha mãe Erica
Mamãe, você é o meu diamante pre-
ferido desse mundo inteiro. Beijos.
Amanda Alves, 4ºA

Maria Alice, 4º
Você é a minha melhor amiga. 
Adoro você! É muito gentil, cari-
nhosa, resistente a quedas. kkk...
Vitali, 5º

Letícia, 2ºC EF
Você é especial na minha vida. 
Sem você não seria feliz em casa.
Pamela, 5ºD

Georgia e Maria Clara, 5ºD
Adoro muito vocês, sempre me 
ajudam nas horas difíceis! Beijos.
Helena, 5ºD

Gustavo, 4ºC
Vc é muito legal, divertido e 
muito esperto.
Lucas, 4ºC

Vitória, 6ºC
Você é muito legal! Obrigado 
por ser minha amiga e por ser 
do jeitinho que você é!
André, 6ºC

Vitali, 5ºD
Vi, você é a minha melhor amiga, 
te adoro! <3
Laura, 5ºD

Família e amigas
Gosto muito de vocês. Não sei o 
que seria eu sem vocês. Nunca 
irei esquecer vocês, bjs!
Georgia, 5º

Minhas amigas, 6ºC
Vocês estão guardadas no meu 
coração, nunca vou esquecer 
vocês. Beijos!!
Maria Clara, 6ºC

Thales, 5ºD
Você é um grande amigo. Você 
está comigo faz muito tempo. Eu 
te adoro cara.
João Pedro, 5ºD

Maria Eduarda, 4ºC
Você é muito bonita, charmosa e 
elegante. Beijos.
Nickolly, 4ºC

Julia Milena, 1ºA EM
Para de rir na aula de português. 
Beijos. Te amo tiaaa!
Gabriela Oliveira, 1ºA EM

Professora Marília
Querida vovó! Você é muito 
querida. Eu adoro plantar com 
você no jardim.
Rafaela, 2ºA EF

Sabrina, 6ºD
Obrigada por ser uma das minhas 
melhores amigas. Bjos.
Manu, 6ºD

Bella e Laura, 1ºA EM
Nós amamos vocês mais que 
tudo, princesas *-*
Bia Rosa, Gabi, Julia e Ester, 
1ºA EM

João Vitor, 5ºB
Não sei quando, mas quero ir 
na sua casa.
Kaue, 5ºB

Ana Clara, 6ºC
Aninha, você é uma menina muito 
dedicada, estudiosa, meiga, 
carinhosa, engraçada... 
Continue sendo essa menina 
linda e fofa. Te adoro!
Laura, 6ºC

Gabriel Guedes, 4ºC
Você é bem legal, apesar de você 
morar no mesmo prédio, a gente 
joga futebol, anda de skate e 
vamos na piscina.
Edson Eduardo, 4ºC

Professoras
Obrigada, cada uma por ensinar, 
pelo empenho. VALEU!
Maria Clara F. 5ºA

Profª Rosânea
O Machado era de Assis, 
A rosa dos Guimarães, 
A bamdeora era do Manoel, mas 
Feliz mesmo era o 
Jorge que era Amado.
2ºA EM

Sabrina, 6ºD
Obrigada por ser minha BFF 
desde o 1º ano, ri muito com 
você, minha pata! (HUE)
Rafaela, 6ºD

Pedro Rafael Bazula, 6ºD
Obrigado por sempre estar 
ajudando o nosso canal e nos 
defendendo.
Pedro Fonseca, 6ºD

Rafael, 6ºD
Feliz Páscoa! Você é uma ótima 
amiga!!! Obrigada. Bjs.
Sarah, 6ºD

Elis, 2ºA EM
Você é legal, continue assim!
Julia Carolina, 2ºA EM

“O Filho do Homem não veio para ser servido, 
mas para servir e dar a vida em resgate por muitos” - Mc 10,45)

A Campanha da Fraternidade 2015 propõe 
aos católicos a refletir, meditar e rezar visando 
a relação entre igreja e sociedade. 

Com o tema “Fraternidade: Igreja e Socieda-
de”, e o lema “Eu vim para servir”, promove a 
consciência da responsabilidade individual na 
condução adequada dos rumos da sociedade 
brasileira. 

A proposta é que o cristão participe ativamen-
te nos movimentos sociais e políticos visando 
ao bem comum.

O tema da Campanha da Fraternidade per-
meia o currículo escolar durante todo o ano 
letivo no CSA. As atividades são planejadas no 
início do ano e implementadas especialmente 
no período que antecede a Páscoa, a Quaresma. 

A Família Santos Anjos celebrou a Páscoa 
em missa realizada na Catedral São Francisco 
Xavier.

Os pequenos da educação infantil fizeram a 
celebração no próprio colégio com o Pe. Sérgio 
Silva. 

Entre as atividades, os alunos do Infantil 
estudaram os símbolos e confeccionaram a 
Osterbaum. A Árvore da Páscoa também foi 
confeccionada pelos alunos do período integral. 

O Serviço de Orientação Religiosa coorde-
nou as atividades e, pelo 8º ano consecutivo, 
os estudantes do ensino médio realizaram a 
Páscoa solidária. 

A ação concreta de voluntariado beneficiou os 
pacientes da hemodiálise da Fundação Pró-Rim 
de Joinville.

Pe. Sérgio Silva fez a celebração de Páscoa com os 
pequenos da educação infantil

Preparação feita por 
estudantes 

Esse ano, a dinâmica de preparação 
da Páscoa Solidária foi modif icada. A 
professora Luciara Baraúna coordenou as 
equipes de finanças, animação, de cartas e 
de registro fotográfico e vídeo, formadas 
por alunos. 

As equipes de finanças organizaram 
a campanha de arrecadação do dinheiro 
para comprar os 323 potes de doces 
artesanais de Páscoa doados aos pacientes. 

Juntamente com os doces, os pacientes 
receberam uma carta de motivação pessoal, 
escrita por um dos 309 alunos do EM. 

As equipes de animação planejaram os 
cantos e convidaram os músicos para tocar 
durante as visitas para entrega na Pró-Rim. 

As nove visitas para entrega foram 
registradas em fotos e vídeos e publicadas 
nas páginas do CSA na internet. 

A CF é a primeira atividade do programa 
de voluntariado desenvolvido durante todo 
o ano pelo SOR com os estudantes do EM.

Histórias 
surpreendentes 

É impossível não se emocionar 
ao ouvir a história de vida dos 
pacientes conectados às máquinas 
de hemodiálise.

Kethel in Carol l ine dos 
Passos, 3ºC, participou pela 
1ªvez da entrega.“Não sei o 
quê e como falar para alegrar o 
paciente, iniciar uma conversa. 
É uma lição que vou levar pro 
resto da vida”. 

A  a d o l e s c e n t e  d e  1 5 
anos, IVGC, com múlt iplas 
deficiências, há dois anos, vem 
de Imaruí (SC) três vezes por 
semana para fazer hemodiálise. 
Os pais acompanham a menina 
que está no 5ºAno, mas precisa 
de professora que vá em sua casa 
pois não tem como se deslocar 
até a escola. 

O jovem Carlos Wanderlan, 
24 anos, veio do Mato Grosso, 
como boa parte dos pacientes da 
Pró-Rim, já fez um transplante, 
mas voltou a depender da 
máquina porque teve problemas 
com sua doença base. 

S e g u n d o  e l e ,  n ã o  h á 
t ratamento conhecido pela 
me d i c i n a .  E nq u a nto  f a z 
hemodiál ise, acompanha as 
pesquisas no mundo inteiro. 

"Enquanto isso, trabalho via 
internet. É tranquilo, porque 
não preciso sair muito de casa”, 
registrou. 

Osterbaum - A árvore da Páscoa, uma 
tradição germânica, é montada em galhos secos, 
representando a frieza do sepulcro de Jesus Cristo. 
No galho, são colocadas cascas de ovos coloridas 
enfeitadas pelos estudantes. Os ovos coloridos 
simbolizam a alegria da vida, a Ressurreição de Cristo 
e seu sacrifício para servir à humanidade e libertá-la.

Os estudantes levam 
alegria e motivação 

para os pacientes que 
aguardam ansiosos pela 

visita de Páscoa.

História de vida dos pacientes é motivação para valorizar 
mais a própria saúde.  
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A fêmea do Aedes Aegypti, mosquito de 
cor preta ou marrom, com listras brancas 
distribuídas pelo corpo e patas, é maior 
que o macho. 
É a fêmea que se alimenta de sangue 
humano e transmite a dengue. Os 
450 ovos de cada ovoposição podem 
permanecer latentes por um ano. 
Nesse período, havendo as condições 
favoráveis, como o aparecimento de água 
relativamente limpa e calor, o ovo poderá 
eclodir em mosquito. 

Esta longevidade do ovo é uma das razões 
que tornam difícil o combate à doença, 
pois é necessário eliminar o ovo dos 
recipientes, lixo, potes, calhas e plantas.
Ao contrário dos mosquitos comuns, que 
costumam estar mais ativos no final do dia 
e início da noite, o mosquito da dengue 
tem hábitos diurnos, é mais ativo nas 
primeiras horas da manhã e costuma voar 
baixo (menos de 1/2m), pica mais os pés, 
tornozelos e pernas.

A doença infecciosa febril é causada por 
um arbovírus (vive na copa das árvores). É 
transmitida pela picada da fêmea do mosqui-
to Aedes Aegypti infectada. 
O período de vida do mosquito é de 30 dias. 
Em cada ovoposição, a fêmea pode desen-
volver 450 ovos. A durabilidade do ovo é 
de um ano. 
A longevidade do ovo é uma das razões que 
tornam difícil o combate à doen-
ça, pois os ovos permanecem 
latentes e eclodem em mosquitos 
quando há condições favoráveis: 
água e calor.  
Por esta razão, o surgimento de 
epidemias não está relacionado 
à condições sanitárias, mas à urbanização 
do mosquito. 
Pesquisas mostraram que na região Sul, o 
lixo depositado em condições inadequadas 
e plantas que armazenam água são os princi-
pais focos do mosquito. O combate aos focos 
do mosquito é o melhor tratamento. 

Situação em Joinville
No dia 7 de abril, a Vigilância Sanitária 

confirmou o 1º caso de dengue contraída 
dentro do município. É um morador do bairro 
Itaum, de 35 anos. A cidade contabiliza agora 
15 casos da doença.

O  número de focos do Aedes Aegypti 
é 207 (até 20/04) em 2015. Dos 207 focos 
registrados, 129 estavam no Itaum, 45 no 
Floresta, 5 na Zona Industrial, 4 no Costa 
e Silva, 3 no Nova Brasília e 3 no Glória. 
Boehmerwald, Anita Garibaldi, São Marcos, 

Aventureiro e Rio Bonito somam dois focos 
cada; e Dona Francisca, Itinga, Petrópolis, 
Vila Nova, Boa Vista, Jarivatuba e Santa 
Catarina, um foco cada.

Santa Catarina
A Diretoria de Vigilância Epidemiológica 

(Dive) da Secretaria de Estado da Saúde in-

formou que, até 16 de abril, foram confirma-
dos 1308 casos de dengue em Santa Catarina, 
834 são autóctones, ou seja, transmissão 
dentro do Estado.

Dos casos autóctones, 824 foram transmi-
tidos em Itajaí, 6 em Chapecó, 3 em Itapema 
e um em Joinville. São 3.899 focos do mos-
quito Aedes Aegypti, transmissor da doença. 

Os municípios (17) de Anchieta, Balneário 
Camboriú, Chapecó, Coronel Freitas, Guarujá 
do Sul, Guatambu, Itajaí, Itapema, Joinville, 
Palmitos, Passo de Torres, Pinhalzinho, Pla-
nalto Alegre, São Miguel do Oeste, Serra Alta, 
Xanxerê e Xaxim são considerados infestados 
pelo mosquitos. Definição realizada de acordo 
com a disseminação e manutenção dos focos. 

Pessoas que estiveram nos últimos 14 dias 
numa dessas cidades e apresentarem os sinto-
mas, devem procurar uma unidade de saúde 
para diagnóstico e tratamento adequado.

Ovo sobrevive por um ano aguardando 
condições favoráveis para eclodir

Dengue
O mosquito

Tratamentos para os 4 tipos
Há quatro tipos de vírus da dengue: 
DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4. Os 
sintomas no paciente são os mesmos. 

Como o vírus é diferente, cada vez que 
é infectado, o corpo cria anticorpos para 
aquele tipo de vírus. Assim, cada pessoa 
poderá ser infectada, no máximo, 
quatro vezes. 

Estima-se que entre 70% a 90% das 
pessoas que pegam pela primeira 
vez dengue, nem se deem conta 
disso. Entretanto, há também 
casos graves, como os de dengue 
hemorrágica ou fulminante.

Além dos sintomas da dengue clássica, a 
dificuldade respiratória, sangramentos e 
fortes dores abdominais são sintomas da 
dengue hemorrágica.  A forma grave da  
dengue causa alteração na coagulação 
sanguínea e pode levar ao óbito. 

Os sintomas geralmente aparecem no 
3° dia após a picada e duram em média 
7 dias.

Sintomas dengue clássica:
• Dor de cabeça;
• Febre alta - acima de 39°;
• Cansaço extremo;
• Náuseas e vômitos;
• Dor abdominal;
• Mal estar;
• Dor retro-orbital (atrás dos olhos);
• Manchas vermelhas na pele;
• Tonturas;
• Dores musculares e articulações.

Tratamento é a prevenção
• Procurar atendimento médico e evitar 
a automedicação. Alguns antitérmicos 
e anti-inflamatório podem prejudicar a 
recuperação.
• Hidratação (beber muita água) e 
medicação para aliviar os sintomas.
• Os repelentes químicos mais eficazes 
são os que contêm, em sua fórmula, 
o princípio ativo dietiltoluamida (Deet) 
numa concentração mínima de 35%.
• Estima-se que em dois anos uma 
vacina contra a doença chegue ao 
mercado brasileiro.
• O melhor tratamento é o combate ao 
mosquito Aedes Aegypti.

Denúncia Dengue156• Evite usar pratos nos vasos de plantas ou coloque areia 
até a borda. 

• Regue as plantas como a bromélias, com  uma mistura de 
um litro de água e uma colher de água sanitária.

• Guarde garrafas com o gargalo para baixo. 
• Mantenha lixeiras tampadas. 
• Mantenha os depósitos de água sempre vedados.
• Trate a água da piscina com cloro e limpe uma vez por semana. 
• Mantenha ralos fechados e desentupidos. 
• Lave com escova os potes de comida e de água dos animais uma vez por semana. 
• Retire a água acumulada em lajes, calhas e tampas de caixa d'água.
• Dê descarga no mínimo uma vez por semana em banheiros pouco usados.
• Mantenha fechada a tampa do vaso sanitário. 
• Evite acumular entulho, pneus, baldes, lonas, potes, etc... 
• Remova  toda a sujeira (folhas, galhos) das calhas de sua residência e certifique-se 

de que a água escorrida siga para destino correto. 
• Deixe o lixo em latas fechadas para a coleta.
• Avise o agente sanitário da existência de lixo em terrenos baldios.

Faça sua parte
Ajude a evitar a reprodução do 
mosquito. Previna-se:Sintomas da Chikungunya, Dengue e Leptospirose são semelhantes

Chikungunya, Dengue e Leptospirose são doenças diferentes, com sintomas parecidos, o 
que dificulta, em muitos casos, o diagnóstico e o início correto do tratamento. De acordo com 
o médico clínico geral, Carlos Eduardo Prado Costa, tanto profissionais da saúde, como pes-
soas comuns, precisam ficar atentos e bem informados, para não correr nenhum tipo de risco. 

"Até pouco tempo não tínhamos tantos diagnósticos de dengue, como em outras regiões 
do Brasil. Nossa realidade sempre foi a experiência com a leptospirose, por sofrermos mais 
situações de alagamentos, como enchentes e enxurradas", explica. 

"Como não tínhamos a vivência com a dengue e a febre chikungunya com tanta frequência, 
precisamos estar muito bem informados e qualificados para combater essa situação", conclui.
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Beatriz R., Laura, Isabella, Ester, Júlia, Gabi 
O., 1ºA EM
Amo vocês!
Vinícius N. , 1ºA EM

Fernada Machado, 3ão

Obrigado por abrir meus olhos e me fazer parar 
de ir ao cinema gastar energia.
Roger Leandro, 3ão

Larissa, 4ºB
Você é e sempre vai ser minha amiga. Eu te 
amo. Um beijo para você, minha irmã e meus 
pais. Te amo vovó Dalva e Técia.
Ana Luisa Luckow, 4ºB

Todos
Acessem meu canal do Youtube: ninnja31. 
Vídeos legais quase todos os dias. Se inscreve.
Mateo, 5ºB

Giovana e Beatriz, 4ºA
Quero que vocês sempre sejam minhas amigas. 
Obrigada por tudo que vocês fizeram por mim. 
Adoro vocês.
Lethicia, 4º

Nathália Pinotti, 8ºA
Estou com saudades!
Rodrigo L. Duarte, 9ºB

Helena, Lari, Isa, Camila e Malu, 8ºA e B
Amo vocês, suas lindas!!! <3
Camilly, 8ºA

Julia, 7º
Quero desejar boa sorte para esta turma, tenho 
esperança que seremos amigos.
Ana Herdt, 7º

Família
Quem me ajuda todo dia. Quem sempre está ao 
meu lado e me ama. Beijos.
Maria Eduarda, 4ºA

Gabriela Pucini, 2ºA EM
Tenho que admitir que você é o amor da minha 
vida!!! Te amo. Tu é mais que demais!!!
Danilo, 2ºA EM

João Guilherme, 5º
Por ser um amigo compreensivo, sincero e 
gentil, você é muito TOP.
GuYba, 5ºD

Julia Dudy, 2º EM
Unidas venceremos, linda!! Bjs
Carolina Lopes Pereira, 2º EM

Família
Querida família, quero agradecer por tudo o 
que vocês fizeram por mim e nem sei mais 
o que dizer!
Sophia, 4ºA

Fundão, 2ºC EM
Te amo seus divos! S2 Melhor Trupe! Cisz, 
Matheus, Luisa, Vitória, Monique, Thayna, 
Nathália, Raíssa e Pedro. Vocês são os Best da 
Escola. S2 pra vocês.
Anônimo, 2ºC EM

Família
Amo muito vocês! Vocês são as coisas mais 
preciosas para mim :) :)
Giovana Soli Fritz, 4ºA

Profª Adenise C.R.
Desde que te conheci, descobri que te amo! 
Você me ensina e me ajuda com todos os meus 
desafios do dia a dia.
Manuela M.S., 4ºC

Murilo de Olivet, 3ão
Você é meu irmão e, mesmo brigando, nós 
continuamos sendo da mesma família, ou seja, 
ainda nos divertimos juntos.
Otávio, 8ºA

Profª Susan
Dinda, obrigado por tudo que você faz por 
mim. Te amo.
Luiz Fernando, 4ºD

Djalma
Bom, não é dia dos pais, mais vou falar, avô 
serve para jogar bola e etc..., mas você é algo 
mais para mim.
Maria Clara, 5ºC

Laura A., 3ºD
Adoro saber que sou sua amiga! Fico feliz que 
você é tão legal, edoro você.
Natália F., 3ºD

Mãe
Eu te amo.
Jhonatan W., 2ºA EM

Luiza, 8ºA
Parabéns Lu! Muitas felicidades e tudo de 
melhor na sua vida. Te amo!
Julia Wais, 8ºA

Gabriela e Fernanda, 3ºD
Quero que saia no jornal que vocês são 
minhas amigas.
Isadora B.Lopes, 3ºD

Professora Berenice
Professora Nota Dez. Na verdade nota trilhão. 
Você é uma professora muito brincalhona e 
muito inteligente. Beijinhos doces..
Mariana Torrens, 3ºA

Mariana Mancini, 2ºA EM
Unidas venceremos.
Isabela Becker, 2ºA EM

Júlia Laffin, 5ºD
Oi Jú, Tudo bem? Gosto muito de você! RiRi. <3
Ana Laffin, 2ºB EF

Cláudia,
Você é a melhor irmã que existe e eu tenho 
certeza que é uma boa professora.
Mateus Pedro, 3ºA

Professora Viviane G.
Você é muito legal e muito carinhosa.
Gabriel, 2ºA EF

Alunos 2ºC EF
Queridos alunos, vocês são especiais, estou 
muito feliz com todos. É um prazer tê-los como 
alunos. 1.000 beijinhos.
Profª Elisangela B.S., 2ºC EF

Maria Victória, 3ºD
Você é a melhor prima do mundo.
Julia, 2ºD EF

Igor, 9ºA
Você é lindo!!
Giovanna, 9ºA

Neyde 2.0, 1ºA EM
#AMODORO #DIVAMOS #SOMOPERFEITOS 
#SEGURA GEOVANA.
Letícia

Laura, Brayan, 1ºC e 2ºB EM
Oi bets, eu amo muito vocês. Saudade de ber 
o congestionamento com a pretinha! Um beijo 
pro Brayan Lyncon(segura essa onda)#BEL
Eduarda Michelli, 2ºB EM

Vinícius, 2ºD EF
Venha brincar na minha casa. Traga um 
brinquedo junto.
Thomás, 2ºD EF

Professoras
Um abraço bem forte e um beijo para todas as 
professoras e professores.
Marisabel, 5ºC

Bri, 8ºA
Obrigada por tudo pequena!
Conta sempre comigo. Te amo. Bjs.
Nathi, 8ºA

Talento especialTalento especial
Victoria N. , 3ºA
Vick, Você é muito legal. Você sempre quer fazer 
as coisas certas e está sempre alegre!
Ágata, 3ºA

Paula, 2ºD EF
Quero ser a sua amiga para sempre.
Clara, 2ºD EF

Mãe
Eu te amo.
Letícia de Souza, 2ºA EM

Janaina, 3ão

Tem sido um prazer sentar do seu lado todos 
os dias e desfrutar dessa encantadora beleza 
sem fim. Beijo e Obrigado por tudo!
Murilo Olivet, 3ão

Bianca, 5ºC
Amo você, minha irmã querida.
Beatriz, 2ºD EF

Letícia Schmitz, 2ºC EM
Obrigada por aparecer na minha vida. Que 
anossa amizade dure por muito tempo. Te 
amo suína!
Rosane Vieira, 2ºC EM

Ana, Aline e Cindi, 2ºB EM
Se você tem uma Ana você tem tudo! Bora 
conquist5ar o universo?
Alexandre e Ana, 2ºB EM

Profª Alê
Você é uma prof muito especial e engraçada, 
me divirto tanto com você. Agradeço por estar 
comigo nessa aventura.
Suzana E.M., 4ºA

Gustavo Post (Mano)
Então amor...Nem sei o que te falar, sei que sou 
chata, irritante e ciumenta, mas isso é s[o um 
jeito de demonstrar que te amo. Bjs.
Geovana Rita, 9ºB

Vinícius H. e Leo, 5ºB
Obrigado por tudo, por me ajudarem, brincarem 
e sempre me alegrar nos dias ruins obrigado 
de verdade!
Manuel, 5ºB

Lara, Sam e Isa, 2ºA EM
Sinto falta de ter vocês na minha rotina! Amo 
muito todas.
Luiza E, 2ºA EM

Beatriz, 3º
Eu gosto de você e sempre vou gostar. Você é 
minha melhor amiga. Beijos.
Laura, 3ºC

Ana Carolina e Rebeka, 8ºC
Amo vocês!! Um dia me perguntaram 'O que 
você viu nessas meninas? Eu respondi: O que 
faltava em mim!!! Bjs :)
Clarinha, 8ºC

Nathália, 8ºA
Fala loraa. Vou na tua casa fazer mais pipoca. 
BJBJ. Amo Tu.
Brienda, 8ºA

Ana Julia, 5ºC
Obrigada por ser minha melhor amiga e me 
ajudar.
Amanda, 5ºC

4º Ano D
Querida turma, agradeço a todos por ter me 
ajudado.
Maria Eduarda F., 4ºD

Isa, Rai, Vi, Bru, 7ºC
Meus BFF's, que fiquemos até o 3ão. Isa, Toda 
magia tem seu preço.
João Pedro G., 7ºC

Bia, Bella e Laura, 1ºA EM
Amo vocês encalhadas! Uma vez encalhad, para 
sempre encalhada!
Ester Luiza, 1ºA EM

Uma mulher que luta
A calma e tranquilidade de quem sabe o que faz e quer, transparece na face de Luara.

No dia 11 de abril, no Blufight Jiu-jitsu 
Blumenau, a lutadora trouxe para Joinville o 
título de campeã. 

A pele aveludada e os olhos claros de 
Luara Bruning contrastam com a imagem 
que o imaginário popular constrói de uma 
lutadora de MMA. 

A preparação para entrar no ringue de 
MMA começou aos 14 anos. A motivação 
para as primeiras aulas de box foram alguns 
quilos a mais. Com o objetivo de perder 
peso, começou a praticar o esporte como 
atividade física.

A academia era perto de casa e a irmã Luisa 
era uma companhia motivadora. Por dois anos, 
o box foi seu esporte. Decidida a ser lutadora 
de MMA, incluiu em sua rotina aulas de Muay 
Thai. Seis meses de-
pois, iniciou as aulas 
de Jiu-jitsu. 

"Estas são as lutas 
que formam a base 
das lutas de MMA, 
que envolve todas as 
modalidades", ex-
plica a estudante, do 
3ãoC que se prepara 
também para ser 
engenheira. 

"Se eu pudesse, 
me dedicaria mais 
à luta, mas o estu-
do está em primeiro 
lugar. A gente tem 
que ter um 2º plano 
na vida. Meus pais 
e o Mestre Ricardo, 
meu treinador, tam-
bém sempre deixa-
ram claro que 'se eu 
quiser lutar, tenho 

antes que estudar'.
A filha da professora Jeanine e do pai Mil-

ton, um admirador de lutas, recebe dos pais 
o incentivo e apoio, inclusive financeiro, de 
que necessita. A contrapartida é a dedicação 
total aos estudos e ao esporte.

A estudante treina diariamente. Residente 
no bairro Costa e Silva, se desloca duas ve-
zes por semana ao Iririú para treinar para o 
MMA. Os treinos de Jiu-jitsu são feitos três 
vezes por semana perto de casa.

"Ou estou estudando, ou estou treinando.
Fazer exercício físico é igual estudar aqui no 
Colégio, só que aqui você treina e pratica a 

mente, e lá você está 
treinando o corpo".

Apaixonada pelo 
esporte, Luara está 
focada na preparação 
para lutar MMA, o 
que deve acontecer 
no segundo semes-
tre, quando completa 
18 anos e poderá lu-
tar profissionalmen-
te. "A luta é minha 
paixão", reforça.

Luara luta MMA 
pela equipe Nova 
União Pelé Team. Já 
as competições de Jiu-
-jitsu são pela equipe 
Impacto Team.

A coleção de tí-
tulos teve início nas 
competições inter-
nas das academias 
em que treina. 
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Leu um livro ou assistiu um filme muito bom? Participe nas próximas edições, 
mande sua sugestão para jornalsantosanjos@gmail.com ou entregue para os 

coordenadores.

Livro:  O Dest ino de 
Perseu
Autor: Luiz Galdino
Editora: FTD

O livro conta a história 
de um rei que teve apenas 
uma filha e, angustiado por 
não ter um sucessor de seu 
trono, vai até um oráculo 
que lhe revela um futuro 
terrível: ele seria morto 
pelo próprio neto. Posterior 
à notícia e tentando evitar 
o destino trágico, o rei 
prende a filha e sua ama em 
uma prisão. Zeus, vendo 
a angústia da moça, se 
transformou em uma chuva 
de ouro, engravidando-a. 
É uma história envolvente 
inspirada na mitologia 
grega, que estimula o 
interesse pela leitura.

Indicação: Professora 
Karina Vargas

Liv ro:  360  Dias  de 
Sucesso
Autor: Thalita Rebouças
Editora: Rocco

É  u m a  h i s t ó r i a 
del iciosa .  Most ra os 
d iferentes momentos 
de jovens em busca de 
suas realizações. Fala 
sobre como o sucesso 
pode subi r à cabeça, 
problemas familiares e 
até mesmo alcoolismo. 
Tudo, claro, com sua 
leveza de sempre. E isso 
faz toda diferença.

Ao  l e r  e s t e  l i v r o 
viajamos pelo mundo 
dos adolescentes e temos 
a certeza de que sonhos, 
a m i z a d e ,  a mo r  n ã o 
correspondido e escolhas 
fazem parte do caminho 
de todos.

I n d i c a ç ã o :  P r o f . 
Berenice Fernandez

Livro: Ansiedade: como 
enfrentar e a síndrome 
do pensamento acelerado 
(SPA ) 
Autor: Augusto Cury

A velocidade acelerada 
dos pensamentos depõe 
contra a qualidade de 
vida. O livro apresenta 
o conceito da SPA e 
explica as consequências 
sé r ia s  pa ra  a  saúde 
emocional, o prazer de 
viver, a inteligência e 
a criatividade e sugere 
algumas técnicas para 
enfrentá-lo e recuperar 
e /o u  m a n t e r  a  s u a 
tranquilidade emocional 
e mental.

I n d i c a ç ã o : 
C o o r d e n a d o r  Fá b io 
Hobold 

COLEÇÃO: “O que não cabe no meu mundo”
A turma do Infantil 4 indica a coleção de livros “O 

que não cabe no meu mundo”, do autor Fabio Gonçalves 
Ferreira. Essa coleção composta por 10 livros trabalha 
valores nas crianças. Cada livro conta a história de um 
monstro muito mau, que ora é bagunceiro, ora egoísta, 
ora impaciente, invejoso e tantas outras más atitudes, 
que todos devem evitar. Afinal, ninguém quer virar 
um monstro também?! De uma forma bem humorada, 
o autor ensina às crianças como lidar com seus senti-
mentos. Ao final de cada livro, há dicas escritas por um 
psicólogo para os pais e educadores sobre como orientar 
seus filhos (as) e os alunos.

Professoras: Janaina SchlickmannKlettemberg, Fernanda 
Fiamoncini, Leila Cristina Poffo Monteiro e Cleide Waisczyk.

Alunos 
dramatizam a 
história para 

os colegas

Ciranda de livros em sala 
de aula

Você já leu um livro hoje?
O principal objetivo das aulas de portu-

guês dos 3ºs anos é levar o aluno a construir 
textos com desenvoltura e correção. Assim, 
o projeto de leitura Você já leu um livro 
hoje? é aplicado no segundo semestre.

Nos primeiros meses, a leitura é a base 
para trabalhar a construção textual coletiva, 
introduzindo a ideia de início, meio e fim, 
de construção dos personagens, do tempo 
e do espaço.

Durante este tempo de preparação, as 
professoras conhecem melhor as preferên-
cias dos alunos e selecionam cinco livros 
para compor o projeto. 

Estabelecido o cronograma, cada aluno 
adquire, lê, preenche a ficha de leitura e in-
terpreta o livro recontando a história numa 
produção textual.

A fase seguinte é a Ciranda de Livros. 
Um troca-troca realizado em sala de aula. 
Esta fase possibilita que o aluno leia os 
cinco títulos. "O aluno adquire um, mas lerá 
os cinco livros ao trocar com os colegas", 

explica a professora Berenice Fernandez.

Após ouvir uma contação de uma outra 
história pela professora da turma, que ser-
virá de modelo,  as equipes formadas pelos 
alunos que leram a mesma história, fazem 
a dramatização para os colegas.

Mala de contação
A Mala de Contação é outra alternativa 

da professora Berenice para incentivar a lei-
tura e a estruturação de textos. Quase todos 
os dias, ela tira da mala, objetos que serão 
usados como argumento para a construção 
coletiva de histórias.

"Se eu tirar um boneco, por exemplo, o 
aluno da vez é quem dirá se o personagem 
de nossa história é um menino, um velho, 
um animal que ganhará vida... E assim, 
quando chegarmos ao segundo semestre, os 
alunos já estarão preparados para construir 
os próprios textos, as próprias histórias", 
registra a professora.

Profª Maria Eliza, 5ºB
Você é uma pessoa muito boa. Você me 
ajuda muito.
Sofia Francisca, 5ºB

TazerCraft Clac e Milke, 5ºA
Adoro vocês. São uma ótima dupla. São muito 
legais, divertidas e engraçadas. Beijus. <3 e :)
Marina ª, 5ºA

Profª Marla K.
Eu adora a minha professora. Ela é essencial 
para o meu desenvolvimento.
Andre F., 3ºD
Você é a melhor professora do mundo, 
dedicada e estudiosa.
Beatriz, 3ºD
Eu gosto muito de você.
Bruna, 3ºD
Foi muito legal te conhecer. Você é muito 
legal.
Felipe, 3ºD

Mateo, 5ºB
Você um amigão, adoro ir na sua casa, mas odeio 
o seu cachorro, mas adoro seu hamister.
José, 5ºB

Natalia e Fernanda, 4ºA
Vocês são minhas melhores amigas. Eu adoro vocês.
Anne Victoria, 4ºA
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Na caverna, professoras contaram histórias de dinossauros.

A história da
minha cidade

Os pequenos do Infantil 
4 matutino, das professoras 
Janaina Schlickmann Klet-

temberg e Fernanda Fiamoncini, em 
visita ao Museu Nacional de Imigração 
e Colonização, no dia 05 de março, co-
nheceram um pouco mais da história da 
cidade de Joinville.

A aula passeio, feita a pé, possibilitou 
aos alunos apreciarem com muita aten-
ção a Catedral São Francisco de Xavier 
e a Rua das Palmeiras. 

Os estudantes aprenderam sobre a his-
tória da cidade de forma diferenciada por 
meio dos diversos objetos de decoração e 
utensílios domésticos, móveis, veículos, 

como charretes, carro de noivos, carro 
do padeiro e a casa enxaimel (moradia 
dos imigrantes).

A construção feita com madeiras en-
caixadas, sem utilização de pregos, com 
o preenchimento de tijolos é patrimônio 
histórico e cultural.

Ao final da visita e após conhecer as 
regras de visitação do museu compreen-
dendo as razões para não tocar nas obras 
de arte e objetos, assistiram ao filme 
“Dona Cristina perdeu a memória”. 

O objetivo foi compreender melhor a 
importância do museu e da preservação 
da memória para a história.

Voltando à era dos 
Dinossauros!

Sob o título, Construindo, re-
vivendo, aprendendo e brincando 
com os dinossauros as turmas do 
Infantil 3, desenvolvem o projeto 
que interliga todas as áreas do co-
nhecimento. O objetivo é levar as 
crianças para um mundo de desco-
bertas e aprendizagens.

O tema desperta a curiosidade, esti-
mula a imaginação, a criatividade e o 
aprendizado sobre estes animais e sua 
relação com a história da humanidade. 

Escolhido por meio da observação 
das professoras em relação ao interesse 
das crianças. 

O surgimento de novos  vestí-

gios e teorias sobre a existência dos 
dinossauros e seu modo de vida, 
amplamente divulgados pela mídia, 
aumenta o fascínio das crianças por 
estes enormes animais. 

Presença marcante no imaginário 
infantil, esses seres pré-históricos 
despertam muita curiosidade. A sua 
existência e também o seu desapareci-
mento, dividem opiniões da comunida-
de científica mundial. 

Para dar início ao projeto, as profes-
soras ministraram aula em uma caverna 
confeccionada, com dinossauros de 
brinquedos, sons e histórias. 

Assumindo um 
compromisso com a paz

A professora de filosofia Daiane Shiniki 
está desenvolvendo, com seus alunos dos 5ºs 

anos, atividades que levem à construção da 
cultura de paz. A primeira atividade foi levar 
os estudantes a pesquisarem sobre a história 
de alguns brinquedos.

Enquanto apresentavam a história, o 
brinquedo e a brincadeira para os colegas, 
davam exemplos de como, ao brincar com 
um skate, a criança estará promovendo a 
paz ou a guerra. 

O objetivo da atividade era introduzir o 
livro texto do ano letivo, Os 422 soldadinhos 
de chumbo do senhor general. 

“Através dos brinquedos e brincadeiras 
percebemos que a guerra ou a paz começam 
dentro de nós mesmos. Quando não conse-
guimos lidar com os conflitos existentes 
dentro de nossa própria família, na sala de 
aula ou durante uma brincadeira com os 
colegas, estamos promovendo a guerra”, 
explica a professora.

“Nós devemos ser agentes da paz no am-

biente em que estivermos. O livro e a análise 
da história que será estudada ao longo do 
ano, uma parte em cada aula, levará os alu-
nos a perceberem que a paz vem de dentro de 
cada um e não de fora”, reforça a professora.

E para contribuir para criar nos alunos 
um senso de responsabilidade pessoal em 
relação à humanidade, as aulas de abril 
foram dedicados ao estudo do Manifesto 
2000 - Por uma cultura de paz e não vio-
lência, esboçado por um grupo de Prêmios 
Nobel da Paz para traduzir as resoluções das 
Nações Unidas para a linguagem cotidiana 
e torná-las relevantes para todos os povos 
do planeta.

O compromisso com a paz exige:
1 - Respeitar a vida
2 - Rejeitar a violência
3 - Ser generoso
4 - Ouvir para compreender
5 - Preservar o planeta
6 - Redescobrir a solidariedade

Alunos conheceram o estilo de vida e as dificuldades dos primeiros moradores

Os brinquedos ao longo da história da humanidade 
pelos alunos do 5ºC




