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Aulas passeio são aventura e conhecimento

Os 5ºs anos visitaram o projeto Toninhas na
Univille, de São Francisco do Sul. Lá vivenciaram
a experiência de tocar em animais marinhos.

Nas aulas de campo, planejadas de acordo
com o conteúdo programático de cada turma,
os alunos aprendem e se divertem ao mesmo
tempo. São momentos privilegiados de vivência e aprendizagem significativa que serão
lembrados por muito tempo pelos estudantes.

Em Curitiba, os 8ºs anos se deslumbraram com
o Parque das Ciências e o Museu do Olho.

Incentivo à

leitura
Autor fez contação
e autografou livro
para os 2ºs Anos
do EF.

Projetos interdisciplinares de incentivo
à leitura estão em desenvolvimento
em todas as turmas.
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A alegria de aprender da Giovanna Z. Mizael, 8ºC
que se surpreendeu com a experiência.

GARRA de motivação
O grupo
criado há
um ano pela
professora
Karla
Magalhães
para auxiliar
colegas a
emagrecer com saúde,
já tem mais de 5500
seguidores.
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Caminhadas e eventos
coletivos motivam a
reeducação alimentar e a
prática de atividade física.
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Autores da história
Propiciar aos alunos,
dos 2ºs anos EM, de
maneira crítica e
reflexiva, a aquisição,
ampliação e aplicação
do conhecimento,
foi um dos objetivos
do projeto sobre
personalidades da
história.
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Anne Frank
Mais de 60 personalidades
'visitaram' o CSA.
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Cento e oito anos fazendo o bem!
Tão envolvidos estávamos que não
vimos o tempo passar. Já em meados
do ano, nossa segunda edição do Jornal registra o quanto nos encantamos,
construímos e produzimos com nossos
queridos alunos.
Mediante um processo sistemático e
comprometido de ensino, conduzimos
o olhar das crianças e adolescentes para observar, descobrir e compreender
os fenômenos e realidades do mundo a
sua volta, com atividades desafiadoras
e envolventes, considerando sempre os
conhecimentos prévios e experiências
dos educandos.
Aos alunos do ensino médio, mostramos que o entendimento e a aprendizagem de um conteúdo mais profundo exigem disciplina pessoal,
esforço e determinação, sendo que esse
aprofundamento se constitui numa
atividade solitária, muitas vezes. O
conhecimento é construído pelo aluno
enquanto sujeito de sua formação e
protagonista de sua história.
Que a educação básica é uma prioridade, todos reconhecemos. Não que
ela seja importante somente para o
vestibular, ou para ingresso no mercado de trabalho. Para o Colégio dos

Santos Anjos, esta educação, nesta
fase preciosa da vida, é muito mais.
Portanto, é por meio dela que nossos
jovens lançam os fundamentos do seu
projeto de vida, percebem a realidade
com visão crítica em vista de uma sociedade mais justa e solidária.
Como é gostoso ver que nossas
crianças, adolescentes e jovens estão
aprendendo com alegria, e, mais ainda,
aprendendo para a vida, com a dedicação e comprometimento de todos
os nossos colaboradores, professores,
coordenadores e funcionários.
Assim, nosso jornal registra projetos
para o desenvolvimento da leitura,
gestão da sala de aula, aprendizagem
significativa, inovação tecnológica e
atividades de formação com alunos e
colaboradores.
Também alguns eventos do 1º semestre são registrados para compor
nossa história de 108 anos de luz na
comunidade joinvilense, celebrados
no dia 1º de agosto. Uma trajetória
realmente comprometida com a edificação dos valores humanos e cristãos,
inspirados no Carisma das Irmãs da
Divina Providência.
Não podemos deixar de registrar o

Agradecimentos

S Aos pais de alunos dos Infantis
3 e suas famílias que participaram do
passeio realizado no dia 23 de maio a Vila
Encantada", no Parque dos Dinossauro
em Pomerode.

sucesso das homenagens pelo dia dos
pais, no início do segundo semestre.
Mal iniciaram as aulas, nossos pequeninos já se preparam com cartões,
lembrancinhas, desenhos, músicas
para homenagear seu herói. Pais,
acompanhados dos seus filhos e das
mamães, é claro, entravam e saiam das
salas de aulas e do ginásio de esportes,
emocionados pelas lindas canções e
gestos de carinho dos filhos e filhas.
Momentos inesquecíveis para toda a
comunidade Santos Anjos.
Agradecemos imensamente as professoras e coordenadoras por toda a
organização e também a professora
e professor de música pelo brilho de
sua insubstituível colaboração. Nossos
funcionários foram também incansáveis, dando todo o suporte necessário
para a realização dos diversos eventos.
Por tanto esforço e colaboração,
agradecemos a todos que, comprometidos com a missão, contribuem
significativamente para tornar o nosso
colégio um verdadeiro espaço privilegiado de educação, fazendo o bem e
formando para o bem.
Adelina Dalmônico

Julho
13 a 17 -XLI Olimpíada do Colégio dos
Santos Anjos
20 a 31 - Recesso escolar

Agosto
01
03
09
11
24
22
25
31
31

- Fundação do Colégio
- Reinício das aulas
- Dia dos Pais
- Dia do Estudante
a 28 - Reavaliações
e 23 - Simuladão ENEM - Dom Bosco
- Prova de 2ª chamada
- Início do 3º trimestre
- Início da Semana da Pátria

Setembro
1 a 04 - Semana da Pátria
07 - Independência do Brasil
22 - Prova de 2ª chamada
29 - Simulado EM e 9os anos

Outubro
01 - Viagem de estudos - 7ºs anos Paranaguá, Morretes, Curitiba (Serra do
Mar de trem)
02 - Dia dos Santos Anjos
05 a 09 - Semana da Criança
12 - Nossa Senhora Aparecida
13 - Recesso referente ao Dia do Professor
15 - Dia do Professor
20 - Prova de 2ªchamada

Expediente:

S Aos engenheiros
ambientais Osni Capraro
Junior (matutino) e Robison Negri (vespertino),
pai do aluno Nicolas (3ºC),
que ministaram palestra
sobre Uso consciente do
meio ambiente para os
3ºs anos A e B,no período
matutino e que ministrou a
palestra para os 3ºs anos C
e D no período vespertino.

O passeio faz parte do projeto: "Construindo, revivendo, aprendendo e brincando com os Dinossauros", que terá
sua culminância na feira Cultural com
exposições.
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Destaque
S À Helga Roesner,
"oma", do aluno Gabriel
Roesner dos Anjos, 1ºB-EF,
pelo carinho e dedicação ao
preparar com a turma do 1ºBEF, uma deliciosa receita de
Cuca Alemã.
S À médica Lilian Rocha, mãe do
aluno Leoni Reis Rocha de Assis (4ºB)
pela palestra sobre "A importância da
Vacinação" para todas as turmas dos
4ºs anos.
S À Guarda Municipal, pelo
envio dos guardas para acompanharem
os alunos dos 2ºs anos até o Museu da
Imigração.

S Ao autor Valério Mattos que fez
contação de histórias e
autografou o seu livro
"O mundo mágico das
cores"para os alunos
dos 2ºs anos.

Júlia Bertelli, 3ãoB, é medalha de ouro na etapa
estadual da Olimpíada Brasileira de FísicaOBF, pelo segundo ano consecutivo. A aluna
do professor Sidnei Moura, é destaque em
habilidades para estudos. Parabéns!
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Prêmio Jovem Autor

A

estudante Laura Mendes da
Silva, 3ãoC EM conquistou a
terceira colocação na categoria artigo de opinião, exclusiva para
candidatos do ensino médio, no concurso Jovem Autor, promovido pela
Câmara de Vereadores de Joinville.
Orientada pela professora Edith S.
Simão, a aluna, foi uma das 15 finalistas, entre mais de 11 mil participantes
do concurso. 			
A estudante recebeu a premiação,
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O CSA participou nas cinco categorias: desenho, carta, poema, crônica
e artigo de opinião. Os trabalhos dos
finalistas do Prêmio Jovem Autor estão
expostos no hall de entrada da Câmara
de Vereadores. Um total de 68 escolas
municipais, estaduais e particulares
enviaram trabalhos.
O primeiro colocado de cada categoria recebeu um notebook. Os segundos e terceiros colocados receberam
tablets. Os três primeiros colocados
em cada categoria foram condecorados

Classificação Geral

Vestibular Simulado de 10/6/2015:

Laura recebreu a premiação
no dia 11 de agosto na CVJ

um tablet e a medalha Medalha de
Mérito "Herondina Vieira", no dia
11 de agosto, em cerimônia especial,
transmitida on line pela TV Câmara.

com a medalha de Mérito "Herondina
Vieira". A professora Edith e o CSA
receberam diploma outorgado pela
Câmara de Vereadores de Joinville.

Programa de melhoria

contínua do Ensino

O programa de melhorias
da qualidade de ensino
caminha em duas vertentes:
a profissionalização
dos professores e a
implementação de tecnologias
para desafiar continuamente
os alunos a aprender a usar as
ferramentas de seu tempo.

No dia 15 de julho foi realizado o 1º Seminário de Profissionalização Docente do Colégio dos
Santos Anjos. Os professores dos
cinco grupos de estudos apresentaram os relatórios das atividades desenvolvidas ao longo do
primeiro semestre de 2015, com
vistas a melhorar a qualidade do
ensino-aprendizagem.
Além das atividades dos grupos de
estudos, os professores participaram de
eventos como a Caravana do SINEPE – SC,
que ocorreu nos dias 24 e 25 de abril. Esse
evento congregou professores da região
norte de Santa Catarina.

Tablets e Robótica

Os tablets adquiridos pela escola, já
estão em uso nas aulas. Os professores
preparam as aulas, fazem a reserva e o setor
de tecnologia disponibiliza os equipamentos
nas salas de aula.
Os alunos dos 5ºs e 6ºs anos estudaram
para a Olimpíada de Astronomia com o
simulador. Nas aulas de Inglês, os tablets

Roberto Dagios, 3ão EM
Betinho!! Só passando pra falar que gosto muito
de ti. Você é show. Beijo, lindooo!!!
Laura de Villa, 3ão EM
Letícia, 3ºC-EF
Obrigada por me convidar para o aniversário
do seu vô.
Paula, 2ºC-EF
Vitor Alexandre, 5º-EF
Você é um ótimo amigo obrigado por sua
compania.
Mateus Scheidt, 5º-EF
Beatriz, 7ºA-EF
Boa viagem e quero você aqui no colégio, istou
sentindo valta, meu amorzinhos
Luísa F.S., 7ºA-EF
Papai
Você é o melhor pai do mundo, eu te amo.
Manoela, 4ºD-EF
Yasmin, 8ºA-EF
Várias pessoas tem sorte de ter você como
amiga, você é uma ótima amiga e tomara que
sua perna melhore logo.
Giovanna Dureck, 8ºA-EF
Pai
Obrigado por me dar tudo de bom. Eu agradeço
por tudo mesmo. Obrigado!
Arthur Kayke, 4ºEF

auxiliam com o vocabulário e em geografia, os 5ºs anos usam aplicativos para criar
histórias em quadrinhos.
As aulas de robótica ocorrem periodicamente no laboratório de informática sob a
coordenação do professor Mário Mancini
e das professoras regentes do 2º ao 4º ano.
As professoras regentes incluem a robótica
nos projetos temáticos e, na sala de artes
são construídas as maquetes que mais tarde
serão associadas aos movimentos.
No laboratório, os alunos utilizam o
software que permite fazer a programação
dos movimentos. Os terceiros anos estão
desenvolvendo o projeto “Vertebrados em
Movimento”.

Profª Adenise
Eu e todos os meus colegas tivemos muita
sorte de ser seus alunos. Obrigada por todo
esse seu carinho.
Isabella Luna, 4ºC-EF
Nicolle e Lara, 1ºC-EM
Queria que vocês soubessem que eu amo vocês,
tá já sabem, né? Então como mesmo #LLWB
Letícia Paludo, 1ºC-EM
Maria, 7ºA-EF
Obrigada por ser essa menina maravilhosa
que você é comigo. Legal, querida,amorosa,
compreensiva e etc. Te amo.
Isabella C., 7ºA-EF
Renan, 4ºC-EF
Oi, você é aquele amigo que me ajuda sempre
quando precisar vou te ajudar espero que você
continue sendo esse amigo incrível.
Gabriel S., 4ºC-EF

Vinícius, Du e João, 5ºB-EF
Eu vou repetir a festa que eu dei no jardim Luiz Felipe, 4ºC-EF
Você é um ótimo amigo, é generoso, legal e
da minha mãe.
simpático e bem educado.
Raue, 5ºB-EF
Renan, 4ºC-EF
Julia C., 9ºC-EF
Maria Luiza S., 9ºC-EF
Ju, amo você amiga!!! #COB Melhor mana.
Meu amor por você cresce a cada dia. TE AMO
Bruna Vitória, 1ºB-EM
#PedroCunhado
Douglas, 3ãoC-EM
Luiza, 4º-EF
Lu, você é uma ótima amiga! Você me ajuda em
Fernando Koch, 3ãoA-EM
todas as dificuldades da minha vida.
Te amo muitão fê, é nois medicina 2016.
Eduarda S.F.F 4ºEF
Tarso Schudlarek, 3ãoA-EM
Bri, beck, mari, madu e isa, 8ºA-EF
Oiieee suas lindas prefeitas amo D+ vocês. Pai
Obrigada por acreditar nos meus sonhos.
2 bjs.
Você é o melhor pai do mundo. Desculpa por
Thai, 8ºA-EF
qualquer pai do mundo. Desculpa por qualquer
desentendimento.
Sofia Letícia, 5ºC-EF
Vocês são minhas melhores amigas! Amo vocês! Julia Correa, 1ºB-EM
Serão sempre minhas BFF’s
Heloisa S., 8ºA-EF
Tainá N.F., 5ºC-EF
Parabéns guriaaa! Tudo de bom para você.
Aproveite seu dia e que todos os seus sonhos
Gui Lima, 9ºC-EF
Só para dizer que você é muito especial e se realizem.
Luiza Pereira, 8ºA-EF
importante pra mim! Te amo melhor!
Júlia Stringari, 8ºB-EF
Filipe, 6ºC-EF
Você é um ótimo amigo e companheiro.
Neydes 30-1 ,1ºA-EM
Amo vocês seus estranhos! Quero mais São Parabéns!
José!! Amo amo e AMAZINGGG (Arthur essa André, K., 6ºC-EF
foi pra ti)
Pais
Letícia, 1ºA-EM
Queria mandar um beijo para os meus pais,
Fatima e Antenor. Amo muito vocês!!
Jorge, 3ãoA-EM
Obrigado por suas fitinhas, sabe que pode Luana Lidório, 1ºB-EM
contar comigo para o que precisar, lindo. Beijos.
Nathalia, 2ºEM
Carol, 3ãoA-EM
Feliz aniversário, tenha muitos anos de
vida, saúde, paz, união... Você é uma prima
Flávia / mãe
Mãe eu te amo muito e você sabe, sempre te muito legal!
Bruno L., 4ºB-EF
amei e sempre vou te amar pra sempre.
Luiza Moreira, 4ºB-EF
Guilherme Jr. e Diogo, 5ºEF
Vocês são meus melhores amigos passamos
Maite Böge, 9ºA-EF
por muitos momentos ruins e bons juntos
Já fiz de tudo, agora só depende de você!
obrigado por tudo.
Ícaro Machado, 3ãoC-EM
Max Emiliano H., 5ºC-EF
Elis, 2ºA-EM
Thays Leal, 9ºB-EF
Vou morrer de saudade... Não vá embora!
Oi Tata, queria dizer que eu te amo!!
Chico, 2ºA-EM
Rodrigo Lader, 9ºB-EF
Minha família
Queria agradecer a minha mãe por cuidar de Laura, 6ºC-EF
mim nos momentos mais difíceis de minha vida. Obrigado por ser minha amiga! Te adoro!!
Ana Clara, 6ºC-EF
Victória C. Gomes, 4ºB-EF
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Teatro ajuda no aprofundamento da espiritualidade
Nycolle, Eloisa, Júlia, 9ºC-EF
Ei meninas, obrigado por tudo que fazem pra
mim. Adoro vocês. S2
Fernanda Andrade, 9ºC-EF

Família e Amigos
Adoro vocês, pois sempre me ajudam em uma
situação difícil. Nunca esquecerei de vocês.
Georgia, 5ºD-EF

Sabrina, Sarah e Dana, 6ºD–EF
AAAAAA! Cabras :v, sei lá o que escrever aqui,
mas amo vocês minhas loucas! BFF’s
Rafaela, 6ºD–EF

Chico e Ana S. 2ºA-EM
Valeu por tudo, parceiros.
Igor, 2ºA-EM

Ariane, 3ãoA-EM
Obrigado por fazer parte da minha vida, sempre
que precisei você estava lá. Te amo. S2
Jorge, 3ãoA-EM

Eduardo
Pai, eu te amo muito. Feliz dia dos pais.<3
Raika, 7ºC-EF

Isabella Pontello, 2º-EM
Isa, te amamos muito e nada vai mudar no
período que você estiver longe, você é nossa
melhor amiga! Estamos esperando você! Deus
te abençoe!
Sam e Lara, 2º-EM

3ãoC
Muito obrigado por todos esses anos de
companheirismo e bagunças. Bora pra facul!
Amo vocês.
Júlia Lemke, 3ãoC-EM

Mari...ana e Cinho, 8ºA-EF
Fala tu ANAAA! Obrigado por tudo viu? SENSACIONALL! Amo você! PAAH. Amo o Cinho,
aquele lindo.
Brienda, 8ºA-EF
Manu, 2ºA-EM
Querido Manu, você é meu unicórnio favorito!!! Beijão.
Lara Liss, 2ºA-EM
# TDP, 1ºA-EM
Amo vocês Tchucos pra sempre, #FMG#Laurae Bellaquerinboys#MEINESSE TREM
Beatriz Rosa, 1ºA-EM

Ana Carolina, 8ºB-EF
Te amo pequena! Apesar de você só falar com OS
OUTROS no whatsApp, hehehe, te amo.
Amanda, 8ºB-EF
Amanda Luiza, 9ºA-EF
Nanda obrigada por tudo que você faz por mim,
obrigada por ser essa irmã, que você é para
mim, te amo, conta comigo sempre e desculpe
por qualquer coisa.
Camila Zabot, 8ºB-EF
Márcio, Lucca, 8ºA-EF
Um grande abraço para vocês sigam em frente
na fé, estamos juntos.
Matheus Carlos, 8ºA-EF

Mari, 8ºA-EF
Já que você pediu... Obrigado por tudo gata,
por ser essa amiga que posso contar pra tds
as horas, te amo minha linda.
Márcio, 8ºA-EF

Amigos, 8ºC-EF
Obrigado por tudo por vocês serem tão legais
comigo todos esses meses de aula.
Davi, 8ºC-EF

Profª Monique Bilk
Você é demais! Te adoro!
Vinícius N., 1ºA-EM

Professora Fernanda
Sentiremos muito sua falta, espero que tenha
muito sucesso, um abraço da turma inteira!
Maria Biagi, 6ºD–EF

Letícia, Marina, Júlia e Georgia, 5ºEF
Vocês são minhas melhores amigas e eu amo
muito vocês! Obrigada por sempre estar do
meu lado.
Helena, 5ºD-EF

Bruna Clemente, Ana Clara, Ana Carolina, 8ºC-EF
Amo vocês suas lindas, contem comigo para
tudo..
Robeka, 8ºC-EF

João Pedro e Ester, 1ºA-EM
#FraSuiEUA, melhor grupo! O novo triunvirato
em pleno séc. XXI.
Vinícius N., 1ºA-EM

Lara Eduarda, 1ºC-EM
Amo você chatinha. Estou apaixonada em você
gatinha, tenho uma surpresa pro teu niver.
Feliz 1.6!!
Reiner Ousado, 1ºC-EM

Isabella Borges, 1ºA-EM
Amo você muitão !! S2:)
Lucas Maia, 1ºA-EM
Nahuana, Carol, Rad Vick, 1º-EM
Hey gente, vamos estudar só mais um pouco
tá, haha. Beijos suas fofinhas!!
Gabriela M. Zanotti
Beatriz Segalla, 1ºA-EM
Espero que tu encontre Jesus e continue sendo
essa menina que faz tudo certinho e direito,
ou não. #ACEITOQUEDÓIMENOS.
Arthur G.D., 1ºA-EM

Biagi, 6ºD–EF
Você é minha melhor amiga, sempre vou estar
com você. Te adoro!
Gabrielly, 6ºC–EF
3ãoC-EM
Obrigado por tudo, amo vocês !!!
Que todos os sonhos se realizem! Uh, é
terceirão.
Rafaela Vargas O., 3ãoC-EM

Todos os Pais
Feliz dia dos pais para os pais, os tios, os
avôs , e para os que fazem papel de pai ou
já foram pais.:)
Luisa P.E., 6º EF
Beatriz, Luiza, Giulia, Gabi, Mariana e etc,
6ºB-EF
Obrigada por serem minhas amigas, sei que
sou chata, mais eu adoro vocês.
Helena C., 6ºB-EF
Manuela e Kemily, 6ºB-EF
Eu gosto muito de vocês duas, obrigada por
tudo. Felicidades, amo vocês.
Ana Clara, 6ºB-EF
Letícia Nicolle, 1ºC-EM
Voceis são a salsicha do meu pão #LLWB
Amo vocês.
Lara Eduarda, 1ºC-EM
Maria Isabela, 6ºB-EF
Nos conhecemos esse ano melhor, e agora
eu sei que eu posso contar com você e você
comigo. Te adoro, você é uma ótima amiga.
Marcella, 6ºB-EF
Ana Clara, 6ºC-EF
Você é uma menina adorável, meiga, dedicada,
etc. Te amo Aninha.
Laura Martinello, 6ºC-EF

Conscientizar os alunos de que todas
as pessoas são responsáveis pela prática
da justiça social; que é preciso tomar uma
atitude e agir com correção, para que a
sociedade seja transformada, foi um dos
objetivos do trabalho.
“Gestos que fazem a diferença”,
desenvolvido nas aulas do ensino religioso
com os 9ºs Anos, pela professora Debora
Siqueira.
Ao dramatizar passagens de textos dos
profetas Miqueias e Jeremias, os alunos
descobriram que “a injustiça não é irremediável, as transformações sociais dependem
das pessoas.”
O trabalho com os 7ºs anos foi sobre a
responsabilidade compartilhada e a dramatrização de trechos bíblicos referente à
liderança de Moisés.
O objetivo foi demonstrar o quanto é
importante dividirmos responsabilidades,
para atender às necessidades de um grupo.
Os 5º s anos foram convidados a ser
discípulos de Jesus e para tornar a missão
mais real, dramatizaram a história biblíca
descrita por Mateus, 28 e Atos 1, que
convida os crentes a fazer discípulos em
todas as nações.

Professora Fernanda
Que tudo dê certo no seu curso e que você seja
muito feliz com isso. Você com certeza foi e é
a nossa melhor prof de Hist.
Gustavo, 8ºC-EF

Resultados: XLI Olimpíada do CSA

Meu querido pai Alexandre
Te amo pai meu fofo.
Johann, 6º–EF

CAMPEÃO GERAL - 2015
Ensino Fundamental II : 7ºA
Ensino Médio: 3ãoB 			

Pai, mãe e Miguel
Vocês são a melhor família que eu podia ter.
Amo vocês.
Henrique, 4ºB-EF

Ensino Fundamental II: 6ºC
Ensino Médio: 3ãoC
ARTILHEIROS(AS)

Bernardo, 2ºD-EF
Você é muito divertido.
Clara, 2ºD-EF

Julia Stringari, 8ºB–EF
Juh, amo você, e ada vai estragar isso! Bjs
suainda
Sarah S., 6ºD–EF

Laura Mariano, 3ºD-EF
Você é muito querida, linda, inteligente,
caprichosa, etc.
Juliane Evelyn, 3ºD-EF

Gabriela e Brienda, 8ºB, 8ºA-EF
Ei gatinhas, amo vocês viu?! Melhores para
sempre.
Victória, 8ºA-EF

EF II 2: 7ºA Heloisa M. Matos 26 gols
6ºC Caio H. T. Copetti 14 gols
6ºC Kalel Julian Rocha 14 gols
Ensino Médio:
2ºC Luisa Marcela Junkes 13 gols
3ºC Paulo Silas Piske

Larissa, Inês, Maria, 7ºA-EF
Vocês são minhas melhores amigas. Gosto
muito de vocês.
Eduardo, 7ºA-EF

Vinícius, 5ºD-EF
Kini, obrigado por ser meu amigo sempre me
apoiando e me fazendo completo.
Guilherme, 5ºD-EF

Beatriz, Mariana, 6ºA-EF
Eu queria agradecer a vocês por terem me
recebido tão bem nessa turma. Amo vocês!
Luiza, Giúlia, Gabrielle, Francesca, 6ºA-EF

Mariana, 8ºA-EF
Não é desde sempre mais é para sempre.
Te amo guria.
Maria, 8ºA-EF

Brienda, 8ºA-EF
Oi, miga, queria dizer para você que o que
tu não tem de altura tu tem de linda. Beijo.
Mariana, 8ºA-EF

Ana Letícia, 9ºB-EF
Então amorzinho... Parabéns, 1.5 né? Rsrs.
Tudo de bom e de melhor, hoje e sempre,
muitos boys, dim-dim e amigas como eu. Te
amo sua feiosa.
Geovana Rita, 9ºB-EF

Professora Fernanda Blau
Você é a melhor professora que já tive.
Carlos Boing, 5ºA-EF

Beatriz e Giovanna, 3ºD-EF
Obrigada por sempre confiarem em mim e
serem minhas melhores amigas.
Gabriela, 3ºD-EF

8ºA-EF
Oi!
Otávio, 8ºA-EF

Vinícius, 3ºB-EF
Vini, você é um amor! Meu “namorado”
hahaha.
Gabriela, 9º–EF
Beatriz, Heloísa, Kathelyn, 3ãoC-EM
Vocês são as amigas mais lindas que já tive.
Obrigada pela atenção que me dão. Amo vocês,
suas deusas!
Larissa Cipriano, 3ãoC-EM
Rafaela e Sabrina, 6ºEF
Adoro vocês! Queridas amigas loucas adoro
estar na turma de vocês e adoro ser amiga
de vocês! Best friends forever.
Nadine, 6ºEF
Bruna, 1ºB-EM
Te amo muito amiga!
Júlia C.M., 9ºC-EF

Manuela, 7ºA-EF
Manu, quero dizer que eu te amo muito e que
você é a melhor amiga de todas e você sempre
vai estar no meu coração.
Natalia E., 7ºA-EF

135,7 pontos
90,6 pontos

TURMA DESTAQUE - 2015

Profª Karina
Gosto muito de Português, e dos livros que
você nos dá para a gente ler e queria que
você passasse mais tarefas para nos fazermos
Gabriel D.D., 6ºEF
Lucas Maier, 4ºEF
Mano, você é a minha vida eu te amo muito
beijos de sua irmã Luiza.
Luiza Maier, 4ºB-EF

Carlos Hellmann, 9ºB-EF
Obrigado pela amizade de voceis! Tamo junto.
Jonathan, 9ºB-EF

Alunos aumentam intesse pela Bíblia ao dramatizar
passagens do Livro sagrado dos cristãos.

HANDEBOL

FII:

FUTSAL

6ºC Laura Martinello
5 gols
7ºA Heloisa M. de Matos 5 gols
8ºC Eduarda H. Cristofolini 5 gols
6º C Caio H. T. Copetti 10 gols		 Realizada anualmente há décadas, sempre sob a
coordenação dos professores de educação física, a
Ensino Médio:
Olimpíada revela novos talentos dos esportes
1ºA Karolini Rubik
5 gols
3ºA Renato N. Dagios
8 gols

GOLEIROS (AS) Menos Vazados

FUTSAL:
EF II: Fem.: 9ºA Gabriela Meier de Oliveira
8ºC Giovanna Zanin Mizael
Masc.: 8ºA1 João Victor Campregher
Ensino Médio: Fem: 1ºA Isabelle F. Furukawa
2ºC Jully E. Cunha e
3ºB Beatriz I. S. da Silva
Masc.: 1ºC Lucas H. D’Abruzzo Silva
HANDEBOL:
EF II: Fem.: 7ºA Vitoria Migdady
8ºC Giovanna Z. Mizael
Masc.: 8ºA Luis Felipe Elicker Rosin
Ensino Médio: Fem.: 3ºB Beatriz I. S. da Silva
Mas.: 3ºA Roger L. Molinetti

CESTINHAS - BASQUETEBOL

EF II: 7ºA Heloisa M.Matos 51 pontos
8ºB Igor S.B. Sant’Anna 34 pontos
Ensino Médio:
2ºA Luana C. P. R. Giovanell 20 pontos

DESTAQUES- VOLEIBOL
EF II: 7ºA Thiago M. M. Rezende
7ºA Heloisa Maas de Matos
Ensino Médio: 2ºB Felipe Schulz
2ºC Vitória Caetano

Jornal do
SANTOS ANJOS

DDFs

(Dias de Formação)
Os DDFs dos 2ºs anos do ensino médio, com o tema Casa construída
sobre a rocha, foram como em todos os anos, especiais. Com o início
de um novo ano e a chegada de novos alunos as turmas precisam de
atividades que motivem, facilitem a integração e melhorem a relação
interpessoal. Diante desta necessidade, o SOR desenvolve ações pensadas
e organizadas que contribuem para criar um novo clima.
“A nossa ida ao Recanto foi maravilhosa. Aconteceram muitas atividades de integração que nos fizeram perceber que, além de nós, existem
outras pessoas ao nosso redor que são especiais e que com a ajuda dessa
integração, poderão fazer melhores nossos dias e nossa vida. A formação
de grupos diferentes nos permitiu conhecer e conversar com mais pessoas,
que muitas vezes temos vergonha ou não temos tempo na sala de aula.
Foi tudo muito bom!!!” avaliaram os alunos do 2ºA.
“Na dança da vassoura, o ritmo da música faz com que se encontrem os
pares imediatamente, sem poder escolher as pessoas com mais afinidade.
Essa foi a dinâmica que mais integrou. O momento de oração nos mostrou
que precisamos 'edificar' a nossa sala sobre a rocha. No lava-pés, nos
sentimos importantes e ao mesmo tempo nos oportunizou humilhar-se ao
lavar os pés de um amigos. Foi bom para sabermos que nos momentos
de dificuldade, podemos contar com nossos amigos”, avaliou o 2ºB.
“O bom do Recanto foi que os alunos realmente queriam se integrar
e conhecer melhor todos da sala. Todos participaram das dinâmicas e
foi muito bom, pois pudemos conhecer melhor pessoas com quem não
tínhamos tanta afinidade. O resultado foi muito positivo e contínuo,
pois a integração aconteceu e ela tem permanecido”, registrou o 2ºC.
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um encontro consigo,
com o outro e com Deus

"Através das brincadeiras, dinâmicas e
principalmente do lava-pés pudemos nos
integrar bastante, nos perdoar, demonstrar
gratidão... e nos divertir!", 2ºA.

Os Dias de Formação - DDFs organizados pelo SOR, sob a orientação da Irmã
Eliete Maria Kons e da Profª Luciara A. Baraúna, acontecem no Recanto Nazaré.

Os 3ãos participaram do DDF
com o tema: Com Jesus, construindo meu caminho.
Já na chegada ao Recanto Nazaré, foram convidados a refletir
sobre o caminho construído até
aqui e o que se abre diante deles.
Abraçados (foto), percorreram
parte do caminho que levou ao
local da atividade seguinte.
Cada turma construiu um painel
coletivo (fotos ao lado) representando o caminho percorrido
desde o ingresso no ensino médio,
última etapa da sua formação
básica.
No final do ano, um aluno
será sorteado para levar o cartaz
representando a turma para casa.
O caminho percorrido pelos estudantes
do Terceirão foi representado em
cartazes coletivos.

Amanda, 2ºA-EF
Você quer ir na minha casa?
Sophia A., 2ºA-EF

Maria Luisa, 9ºC-EF
Nossa amizade é tão legal, nunca
esquecerei de você!!
Ícaro, 3ãoC-EM

Fefe, 7º-EF
Obrigado por tudo que você fez
por mim. Te adoro amiga! Beijo Ana Cristina, 7ºC-EF
S2 S2 S2
Esse ano de 2015 faz 3 anos
Amanda, 7ºEF
que você virou minha amiga
obrigado por ser essa pessoa
Eliziane e Milena, 1ºB-EM
legal e sincera.
Vocês até que são bacanas, eu Jenifer R., 7ºC-EF
acho...
Gabriela Damaceno, 1ºB-EM
JJ.V., 5ºC-EF
Você é um grande amigo não em
Mateus S. de Oliveira, 7ºC-EF
tamanho mas em coração ficou
É legal. Abraços e que você vá bem comigo nas horas difíceis e boas
no semestre.
ainda bem que tinha você do
Vinícius, 7ºC-EF
meu lado.
João Pedro, 5ºC-EF
Noah, 2ºD-EF
Você quer ir na minha casa? Vamos Hunter Fsa, 7ºC-EF
nos divertir pra caramba.
“Super Mochila, ativar” Você e
Vinícius, 2ºD-EF
muito legal, Hunters
João Pedro G.T. 7ºC-EF
Anthony, ...
Você é a pessoa mais importante Ana Clara, 6º–EF
na minha vida. É um anjo de Deus. Você é uma grande amiga minha,
Te amo.
espero que você sempre seja
Kemilly, 6ºB-EF
como você é.
Manuela K., 6º-EF
Todas as professoras do 6ºA-EF
Eu adoro todas vocês. São muito Cauê, Luiz e Rodolfo, 6ºEF
legais e divertidas. Cada uma tem Vocês são amigos muito legais e
um canto no meu coração. Beijos. sempre estão felizes, me fazem
Ana Luiza, 6ºA-EF
rir e muitas outras coisas.
Gustavo B.M.C., 6ºA-EF
Beatriz, 7ºD-EF
Bia valeu por ser uma amigona em Helena L. Vieira, 5ºC-EF
todas as ocasião. E também para Eu te adoro minha amiga, beijos
conversar com migo nas aulas. e abraços e abraços para minha
Julia P., 7ºD-EF
outra amiga Mabelle.
Eliza Farfan, 5ºC-EF
Amanda, 5ºC-EF
Você é uma amiga muito carinhosa Maria mãe
e legal. Te adoro. Beijos.
Eu queria acradecer por tudo o
Julia R.G., 6ºA-EF
que me fez.
Leandro O., 4ºA-EF
Anônimos e Pai, 7ºC-EF
1º grau, alimento: Rai e Ferla Professora Fernanda Borba
entenderão. LANÇOU FJAF4 sen- Vou sentir saudades profª, você é
tiremos sua falta prof. Fernanda uma ótima professora.
Borba. Feliz dia dos pais, te amo Gabriela M.H., 6ºD–EF
pai. <3
Luiz G. M., 7ºC-EF
Jenifer, 7ºC-EF
Muito obrigada por tudo!!! Sempre
Mateo, 5º-EF
estarei aqui quando precisar, você
Você é o melhor amigo do mundo é muito especial!!! Bjs
o único que me entende conhece Ana Cristina H.M., 7ºC-EF
toda a minha vida. Cara você
é o N31.
Marcos
José Vitor, 5º-EF
Pai, quero desejar a você um feliz
dia dos pais.
Rafaela, 6ºD–EF
Sophia, 4ºA-EF
RAFAAA! Te adoro ... o destino nos fez irmãs, mas não de 4ºC e família
sangue, pois nenhuma mãe nos Eu queria agradecer por terem me
aguentaria.
acolhido nesta turma nova.
Sabrina, 6ºD–EF
Catharina, 4ºC-EF
Renan, 4º...-EF
Você sempre será meu melhor
amigo, espero que você sempre
esteja feliz, legal e bom de saúde,
um abração.
Felipe, 4ºEF
Luiz Agoti, 5ºD-EF
Você sempre esteve me ajudando,
principalmente nas conversas do
fim da aula, te agradeço por tudo,
os momentos bons e ruins, muito
obrigado.
João Victor A., 5ºC-EF
Andy, 3ºC-EF
Eu tenho um pouquinho de medo
da sua irmã, mais é que Deus te
ilumine e que você tenha uma
boa saúde.
Cauê, 3ºC-EF

1ºC-EM
Vocês me dão sono. Eu hein. E eu
amo a Isabela.
Laura Dias, 1ºC-EM
Laura Quintino, 5ºB-EF
Você é uma amiga para a todas as
horas Beijinhos amiga te adoro.
Sofia Gadotti, 5ºB-EF
Otávio, 8ºA-EF
Oi, tudo bem?
Paulo, 8ºA-EF
Profª Adenise
Eu te amo de montão, você me ajuda com tudo que preciso! Obrigada
por ser minha professora.
Manuela M.S., 4ºEF

Victória Narloque, 3ºA-EF
Você é a minha melhor amiga, é
Paulo Piske, 3ãoC-EM
legal, gentil, educada e uma amiga
Que nossa amizade quebre as de valor. Gosto de você!
barreiras da vida meu grande Letícia Casagrande, 3ºA-EF
amigo! #Campeões
Douglas, 3ãoC-EM
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AULAS PASSEIO: a aventura de unir aprendizagem e diversão

As aulas-passeio, assim como os
projetos de incentivo à leitura são atividades que integram o planejamento
pedagógico anual de todas as turmas da
educação infantil ao ensino médio. Cada
turma, seguindo esse planejamento faz
pelo menos uma aula de campo durante
o ano letivo.
Durante as visitas, além de aprofundar o conhecimento sobre o tema

proposto, os estudantes começam a se
familiarizar com o ambiente de museus,
parques, teatros, igrejas, universidades
e laboratórios especializados e naturais.
O grande benefício é a sincronização
da teoria apreendida em sala de aula com
a prática da vida em sociedade. Além
desse aspecto, por se tratar de uma forma
lúdica e prática, a aprendizagem é ainda
mais rápida e duradoura.

ÁGUA É VIDA

CURITIBA

Educação Infantil
Nessa faixa etária,
brincar é aprender
e por essa razão, os
pequenos passeiam
bastante. Por vezes, o
passeio é na própria
escola, pelo mundo
da imaginação.
No mês do Meio Ambiente, o Infantil 2,
visitou a Agrícola da Ilha. Numa tarde cheia
de novas descobertas, os alunos respiraram
e sentiram o cheiro de ar puro, tocaram e
conhecemos plantas e peixes coloridos,
correram no gramado e passearam pelo túnel
de bambu.
Já as turmas do Infantil 3B, C e D foram
ao Rancho Alegre.

Entre os estudos relacionados ao meio
ambiente, os 2ºs anos do EF visitaram, no
início de junho, o Vale das Nascentes,
no Quiriri.
Além de ter um contato direto com a
natureza e as nascentes do rio Quiriri,
os estudantes tiveram a oportunidade de
beber água na fonte.
Entre os objetivos da aula passeio,
está o desenvolvimento de consciência
ecológica para a preservação ambiental.

A capital do vizinho estado do Paraná, anualmente se
transforma em laboratório de aprendizagem para os alunos
do CSA.
Em 2015, o Planetário e o Museu Egípcio (foto acima),
visitados pelos 6ºs anos, ampliaram os conhecimentos sobre
a história da humanidade e o universo em que vivemos.
Os 8ºs anos vivenciaram experimentos científicos no
Museu do Olho e no Parque da Ciência (foto ao lado).

SÃO FRANCISCO DO SUL

Estudantes aprenderam ciências por meio de experimentos.

Aniversário do fim da 2ª Guerra Mundial

JOINVILLE
Infantil 5 - Estrada Bonita

No dia 12 de junho, a aula-passeio do
Infantil 5, foi no sítio do Senhor Ango, na
Estrada Bonita. Os pequenos tiveram contato direto com a natureza, com animais
da fazenda e com a vida rural.
A turma visitou a propriedade de trator
e, além das plantações e animais, pôde
ver o rio. Enquanto se divertiram no balanço da árvore e fizeram trilha na mata,
aprenderam sobre a vida no meio rural e
importância da preservação ambiental.

Os alunos do Terceirão tiveram uma
aula na sede do 62ºBatalhão de Infantaria
de Joinville, no dia 8 de maio, data em
que os pracinhas foram homenageados,
ação integrante do cerimonial de festejos
pelos 70 anos do fim da Segunda Guerra
Mundial.
Os estudantes participaram das homenagens aos ex-combatentes e conheceram
o Batalhão.
Os primeiros anos visitaram o Centreventos durante o tour pela cidade.

Os primeiros anos anos A e B, que
estão desenvolvendo um projeto sobre
a cidade de Joinville, visitaram vários
pontos turísticos, no mês de maio.
O objetivo foi levar as crianças a
conhecer um pouco mais sobre a nossa
cidade, reconhecer sua cultura, pontos
turísticos, história e belezas naturais.
No passeio de ônibus, diversos lugares foram visitados. Em cada parada,
conversaram sobre a importância e
história do local para a cidade.

A terceira cidade mais antiga do Brasil, São Francisco
do Sul, sempre provoca emoções fortes a seus visitantes.
Um passeio pelo centro da cidade ou à igreja matriz são
um mergulho na história do Brasil.
Muita emoção, foi o que os alunos dos 5ºsanos sentiram durante a visita, no dia 28 de maio, à ilha ligada ao
continente pelo Canal do Linguado.
No Museu do Mar e no Projeto Toninhas, na Univille,
aprimoraram o conhecimento sobre o mar, a vida dos
pescadores e marinheiros e o folclore catarinense.
No Museu, conheceram "as bruxas" e algumas histórias desses seres que fazem parte da cultura popular
catarinense.
Na Univille, a emoção de conhecer e tocar os seres
marinhos, como o ouriço, ficarão na memória dos estudantes por muitos anos.

Naquele dia e em sala de aula, aprenderam mais sobre a participação do Brasil
naquela guerra por meio de depoimentos dos
pracinhas homenageados.
Orientados pela professora de história,
Monique Bilk, os alunos continuaram os
estudos e debateram sobre a guerra e a
disciplina militar que determina o comportamento dos integrantes das tropas até mesmo
em tempos de paz.
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Saúde & Qualidade de Vida
A pessoa que dá menos de 10 mil passos por
dia é considerada sedentária. O professor do
curso de educação física da Univille, Fabrício F.
Brasilino explica ainda que quem gasta menos de
2200 calorias, o que equivale a uma caminhada
contínua de pelo menos 30 minutos, tem vida
sedentária.
Estas são apenas duas maneiras apontadas pela
Organização Mundial da Saúde – OMS que
servem de parâmetro para determinar o nível de
sedentarismo crescente a que o mundo se submete.
Ou seja, apesar da falta, ausência ou diminuição de atividades físicas desabilitar o sistema
osteomioarticular, limitando o
sistema locomotor, pesquisas
apontam que pelo menos 60% da
população mundial não realiza
atividades físicas necessárias
para ter benefícios na própria
saúde.
Práticas do dia-a-dia como
limpar a casa, subir e descer escadas e caminhar para o trabalho
são consideradas positivas e podem ser a porta de entrada para
uma vida mais ativa e saudável.
As pessoas reduzem gradativamente o nível de atividade física
a partir da adolescência.
“Os pais devem ser os maiores incentivadores das crianças.
E a educação física escolar é a
maior ferramenta contra o sedentarismo. Se os pais deixarem

por conta e autorizarem a criança
a não fazer por qualquer razão,
porque está doentinho ou para
agradar a criança que pede, o
comportamento dos pais levará
o filho à letargia”, alerta o professor.
Brasilino acrescenta que,
“para combater o sedentarismo
nos filhos, os pais devem dar
exemplo. Fazer exercícios em
família pode ser uma boa maneira dos pais verem refletidos
nos filhos os hábitos de vida
saudável que cultivam para si
próprios. E ainda pode ser uma
boa distração em família”.

Quem efetivamente quer
abandonar a vida sedentária
deve encontrar motivação para
começar, sair da letargia e começar. As primeiras semanas
são as mais críticas. É quando
o indivíduo costuma abandonar
a prática alegando problemas
climáticos, de saúde, etc.
Uma vez iniciado no movimento, o próprio corpo cria
a dependência química dos
hormônios produzidos somente
durante a atividade física. Dependente das endorfinas, dopaminas e serotonina, os chamados
hormônios da felicidade, será
mais difícil abandonar a prática.

O tempo necessário para ser
considerado um praticante ativo
fisicamente é de três meses.
“Se conseguir passar do primeiro mês, fazendo exercícios
pelo menos três vezes por semana, a pessoa vai continuar.
O abandono da prática de
atividades físicas, que é diferente
de práticar esportes, tem como
causa a desmotivação e ou motivos climáticos.
É nesta área que atua o GARRA - Grupo de Apoio e Reorganização da Reeducação
Alimentar, criado no CSA há
um ano pela professora Karla
Magalhães.

Perigo é maior para ex-atletas
“O atleta brasileiro não faz
destreinamento. O corpo habituado à pratica desportiva precisa
ser readaptado gradativamente.
Um corpo habituado ao movimento, não poderá parar, e
menos ainda abruptamente. Por
isso, os riscos são ainda maiores
para os ex-atletas.
Com a diminuição do metabolismo, o corpo começa a perder
músculos e força muscular, a
acumular gorduras, diminui a
resistência cardíaca, a diminuir
a imunidade e a produzir cada
vez menos endorfina e dopaminas, os chamados hormônios da
felicidade.

Por internet, são
marcados os locais
da caminhada
semanal. No dia
13 de setembro, o
grupo festeja um
ano de atividades.
Haverá palestra
com nutricionista e
exercícios coletivos
orientados por
educador físico.

Fonte: www.vivamelhoronline.com

Fonte:hipertensao2012.blogspot.com

Corpo feito para o movimento
O sedentarismo já é considerada a “doença do século”. A

obesidade, cada vez mais, começa na infância. E a praticidade
promovida pela a tecnologia nos
torna cada vez mais letárticos.
A falta de atividade física não
significa necessariamente não
praticar esportes.
Limpar a casa, caminhar para
o trabalho, subir e descer escada em vez de ir de elevador; já

de bicibleta, carrinho de rolimã, subiam escadas, etc. Mas a
vida moderna é um convite ao
sedentarismo”, alerta o educador
físico.
“Dificilmente uma pessoa
percebe que está sedentária.
Geralmente ela só se dará conta
quando sentir cansaço por ter
que fazer uma atividade física
repentina, como correr para
pegar o ônibus, subir escada

crianças e adolescentes que
optam por estudar mais e trabalhar abandonando as atividades
físicas, é ainda maior do que nos
adultos. E cabe aos pais estabelecer os parâmetros para que seus
filhos não caiam na armadilha da
comodidade.
O professor esclarece ainda
que não existe atividade física
ideal e sim a mais adequada para

Sedentarismo

Difícil começar e persistir

Ao mesmo tempo, quando
atletas, tiveram depreciação do
sistema e a prática constante
de exercícios era uma fator de
proteção para as articulações e
músculos, ao parar, perdem esta
proteção.
Pesquisas mostram que ex-atletas sedentários em dois anos
tendem a ingerir mais bebidas
alcóolicas e drogas ilícitas, chegando à obesidade.
Ou seja, atletas devem reduzir
gradativamente, mas NUNCA
parar complemente. A prática de
atividade física regular aumentar
a espectativa de vida saudável e
retarda o envelhecimento.

Amigas, 5º-EF
Júlia, Amanda e Mariana K.,
Vocês são as melhores amigas
que eu já tive. Um beijo.
Gabriela, 5º-EF

conta como atividade física. O
importante é “se mexer” gastar as
calorias adquiridas durante o dia.
Uma das filosofias do GARRA
que auxilia centenas de pessoas
a perder peso é essa: coma de
tudo, mas não coma tudo, pois o
importante é gastar mais calorias
do que come.
“Antropologicamente não
fomos feitos para ficar parados.
Nossos pais e avós devem lembrar
que subiam em árvores, faziam
atividades braçais que recrutavam muita atividade muscular,
brincavam na rua jogando bola,
subiam escadas, pique esconde,

de vários lances ou até mesmo
andar de bicicleta. Esse cansaço
ao fazer atividades mínimas denuncia o sedentarismo. Mas se
nada disso for solicitado, somente
um profissional da área poderá
verificar esta condição”, explica
o professor.
As crianças e adolescentes,
precisam de 60minutos diários
de atividades físicas moderadas
e rigorosas. O ideal é que os
pais limitem o tempo de telas
(televisão, tablets, computadores, smarts) em DUAS horas
no máximo por dia. Os perigos
de desenvolver a obesidade nas

cada pessoa.
“Para cada condição física é indicada uma atividade. Para idosos
com problemas de articulações,
por exemplo, a musculação é a
mais indicada. Para quem quer
perder peso, as atividades aeróbicas, como a natação.
O mais acessível para a maioria
das pessoas é a caminhada. Hoje
já temos as academias AMI que
têm monitores em horas estabelecidas pela Felej. O importante é
começar e fazer aquilo que lhe dá
prazer, pois é mais fácil começar.
Depois de adquirir o hábito pode
trocar de atividade”, argumenta.

NÚMEROS ASSUSTADORES
Somente 13% dos brasileiros praticam exercícios;
S 44% das crianças brasileiras são sedentárias;
S Mais de 60% da população brasileira é completamente sedentária;
S Mais de 45% das crianças brasileiras estão acima do peso ideal para a idade;
S O sedentarismo aumenta em 54% os casos de infarto e em 50% do risco
de morte por derrame cerebral;
S Por ano, morrem mais de 300 mil brasileiros pela falta de atividade física;
S Sedentários adoecem 50% mais que o indivíduo ativo
S

		

Benefícios da atividade física

S Tornar-se um pouco mais ativo = andar 30min 3 x por semana= diminui o
risco de morte por doenças cardíacas em 40%.
S Diminui o percentual de gordura e aumenta o dos músculos no corpo.
S Em caso de acidente, o indivíduo fisicamente ativo tem mais possibilidade
de sobrevida.
S Alguns planos de saúde dão desconto para os indivíduos ativos.
S Atividade física regular ao longo da vida retarde o envelhecimento.
S

Aumento em até 6 anos da espectativa de vida.

GARRA de movimento e motivação
Duas décadas
fazendo dietas

a vitória. Naquele encontro, palestras de
nutricionista e personal treiner motivaram
o grupo a continuar as atividades para o
emagrecimento. No mesmo dia o grupo foi
“batizado” de GARRA.
No dia 16 de agosto, mais de cem integrantes se reuniram para fazer exercícios
sob orientação de educadores físicos e
festejar o lançamento da nova camiseta.
“Agora não quero emagradecer mais,
faço o certo para manter o peso. Não quero
perder as roupas novas”, brinca.

O Grupo de Apoio e Reorganização
da Reeducação Alimentar - Garra que
nasceu de uma brincadeira-desafio, entre as
professoras do Colégio Santos Anjos.
Além de motivar centenas de pessoas à
pratica da atividade física diária e a fazer
reeducação alimentar, tem sido pauta de
reportagens inclusive em programas de
televisão de alcance nacional.
Em agosto de 2014, após alcançar a
marca de 32 quilos de emagrecimento, a
professora Karla Magalhães, idealizadora e
principal motivadora do GARRA, lançou
no facebook o desafio de passar 30 dias
SEM JACAR (comer besteiras) e SEM
PARAR de fazer atividades físicas por uma
hora diariamente.
O desafio foi encampado por 50 colegas

Sua briga com a balança iniciou aos 14
anos. Ainda adolescente, foi ao endocrinologista que lhe prescreveu remédio e dietas.
“Em 25 anos, fiz todo tipo de dieta, mas
sempre desistia. Quando tive meu filho,
resolvi assumir que era gorda e desisti de
emagrecer. Três anos depois, em 2013,
com 93k, totalmente sedentária, com dores
na coluna e no peito, não conseguia nem brincar com meu
filho", conta.
"Nesse momento já sabia
que a minha cura, era a cura
da obesidade. Então decidi

professoras e mães do CSA. Este foi o pontapé inicial para criação do Garra.
Hoje, uma legião de mais de 5.560 membros participa do grupo no facebook, mais
de 1300 seguem a página do grupo e mais
de 300 participam ativamente nos grupos
do whatsapp. Das 15 administradoras dos
grupos, 10 são da Família Santos Anjos.
“Não falamos para fazer dietas, convidamos para mudar de vida. No grupo, as postagens tem o objetivo de motivar a mudar a
geladeira, colocando mais verduras e menos
mercado (alimentos industrializados). Não
é para passar fome.

fazer a coisa certa: reeducação
alimentar e exercícios físicos
pelo menos uma hora por dia”.
No início de 2014, quando
entrou no CSA pesava 74 quilos. Em agosto, com 62 quilos, Após emagrecer 32 quilos comendo certo e fazendo
lançou o desafio: 30 dias sem exercícios, Karla Magalhães desafiou as colegas.
jacar e sem parar.
Um ano depois, são três grupos no whatsapp com regras rígidas e fila de
espera. Só podem ser postadas mensagem
de motivação para manter o foco e fazer
exercícios, informações sobre atividade
física, alimentação saudável, receitas e,

nunca mais

SEM JACAR e SEM PARAR

A pessoa pode comer de tudo, mas não
comer tudo. Incentivamos à prática da atividade física diária e comer para emagrecer.
Nossa filosofia é buscar a saúde. O emagrecimento é uma consequência de comer bem
e gastar mais calorias do que come, fazendo
exercícios”, explica a professora.
Em 2013,após passar mais de 25 anos
fazendo dietas com e sem orientação médica
e de nutricionista, Karla Magalhães decidiu
mudar de vida: emagrecer com saúde.
Com determinação, eliminou 32 quilos
em dois anos. Em agosto de 2014, criou o
grupo Garra para passar adiante sua experiência e conhecimentos.

depoimentos de experiência pessoal de
sucesso com o GARRA. Os integrantes
trocam experiências e conhecimentos e
marcam encontros para caminhar ou ir
juntos à aulas especiais em academias ou
eventos públicos.
“Criei um grupo no face para ajudar
minhas colegas, porque eu sempre 'jaquei'
(enfiar o pé na jaca, comer besteira ou
demais e desistir). mas no dia seguinte já
estava na academia queimando as calorias
comidas a mais e comento frutas e verduras
para eliminar o peso extra”, explicou.
Em outubro de 2014, no final do desafio, o grupo fez uma reunião para festejar

Brenda, 3ºA-EF
Você é muito maluquinha mas
mesmo assim eu te adoro, gosto
de brincar com você, falar com
você.
Anna, 3ºA-EF

Maria Eduarda F.F.,4ºD-EF
Gosto muito de você, você é uma
Vitali, 5ºD-EF
irmã para mim, bjos.
Quero que você saiba que você
Laura Marcelino, 4ºEF
vai ser minha melhor amiga para
sempre te adoro Vivi
Thiago, 3ºA-EF
Você é muito risonho e sempre Ana Carolina, 5ºD-EF
tá feliz, adora minecraft e mateil
komereti e você sempre me Rafael, 3ºB-EF
Oi, Rafa, quando você vai vim
deixa feliz.
na minha casa? E você é meu
Vinícius C., 3ºA-EF
melhor amigo.
João Vitor, Max, Guilherme e Bernardo, 3ºA-EF
Diogo Kallou, 5ºC-EF
Meus amigos um grupo legal, ani- Mamãe
mal, radical que me acolheram Obrigado mãe por me respeitar
e por isso são meus melhores por tudo, por ser carinhosa
comigo. Obrigada!
amigos.
Juliana, 3ºEF
Alejandro, 5ºC-EF
Marina e Sofia, 5ºA-EF
Amigas gamers, que sorte queria
dizer que agradeço vocês por
serem minhas amigas.
Igor, 4ºA-EF
Prof. Ale
Obrigada por nos ensinar tantas coisas que levaremos pra
toda vida.
Beatriz, 4ºA-EF
Manuela, 4ºC-EF
Manu, você é uma ótima amiga
e adorei poder ser sua amiga
beijos.
Beatriz, 4ºC-EF
Camilly, 2ºA-EF
Adoro brincar com você.
Maria Júlia, 2ºA-EF

Giuliano, 3ºC-EF
Um dos meus melhores amigos
é você. Tchau!
Pedro Henrique B., 3ºC-EF
5ºC-EF inteiro
Que todos do 5ºC tirem notas
boas e passem de ano. BJS para
todos.
Bruna G.M., 5ºEF
Carolina, 3ºC-EF
Você é muito especial para mim.
Você nunca conta meus segredos
pra ninguém e é por isso que
eu gosto de você, beijo da sua
amiga,
Ana Julia, 3ºEF

Família e amigos, 5ºB-EF
Amigos e família, vocês são
legais e bem loucos. Algum dia
Enzo, Vitor, Manuel, Mateus, 5ºEF vocês amigos vão jogar boliche
Vocês são meus melhores amigos comigo. Vai ser legal.
obrigado por tudo e agradecer Eduardo S. F., 5ºB-EF
por Deus ter me dado amigos
Beatriz, 3ºC-EF
tão legais.
Você é muito gentil comigo eu
Thiago P.O., 5ºEF
adoro você obrigada por estar
sempre comigo. Bjs
Eduardo, 4ºEF
A pessoa que me dá aquele Júlia, 3ºCEF
apoio, me ajuda e nas horas
Sofia e Tainá, 5ºC-EF
difícies me traz felicidade.
Oi! Vocês são minhas melhores
Bruno, 4ºC-EF
amigas, sou suas BFF’s, saibam
que vocês são duas irmãs de
Rafaela, 2ºA-EF
Rafa, você é muito querida e <3 pra mim.
Letícia P.E., 5ºC-EF
muito educada, beijos.
Gabriela, 2ºA-EF

DEPOIMENTO:
Alessandra Santos, Jacqueline Manoel e Elisabete de O.
Carvalho (Beth, EI). "Três
mulheres com o mesmo objetivo: MUDANÇA DE VIDA,
deixar de lado o sedentarismo
e 'as gordices diárias' e encarar
com determinação, foco e
alegria a atividade física e a
reeducação alimentar...
O resultado está na foto. Se
somados, os quilos eliminados em menos de um ano, já
se foram 97. Conheceram-se
no GARRA e diariamente
ajudam-se com motivação, incentivos e trocas de deliciosas
receitas 'fit'.

Aline Nehls, 5ºD-EF
Irmã, eu não te trocaria por outra
irmã ou irmão. Beijos!
Camile Nehls, 3ºC-EF

Laura, 6ºC-EF
Eu amo você mesmo você brigando comigo.
Luísa, 2ºC-EF

Felipe, 3ºEF
Obrigado por sempre me acompanhar, amigo.
Eduardo, 3ºEF

Paula, 4ºD-EF
Você é minha melhor amiga. Eu
gosto muito de você.
Ana Julia C., 4ºD-EF

Lauro, Luana, Alex, 3ão-EM
Nosso último ano, vamos completar com sucesso e gabaritar
o vestibular.
Isabella Felder, 3ão–EM

Mateus S., Enzo G. Daniel N., Leonardo G, João Gustavo, 5º ...-EF
Obrigado por serem meus amigos e sempre me apoiarem.
Vitor Alexandre B., 5º-EF

Berenice
Bernardo, 4ºA-EF
Você é a melhor professora Oi, Como vai? Nós podemos
do mundo!
jogar vidergame juntos lá na
Litícia Ried, 3ºA-EF
minha casa.
Gustavo Ribeiro, 4ºA-EF
Profª Elisangela
Quero te mandar muitos abraços Papai e Mamãe
e beijos.
Vocês são um exemplo de vida
Bruno F., 3º.EF
para mim e eu agradeço por tudo
o que fizeram por mim. Beijos
Eduardo e J.V., 5ºB-EF
grandes e fortes.
Vocês dois são tipo irmãos pra Maria Eduarda F.F., 4ºD-EF
mim, nós somos o trio, adoro
vocês meus “irmãos”.
Ícaro Machado, 3ãoC-EM
João Gustavo, 5ºB-EF
Seu amor pelas crianças é algo
incrível, parabéns por enturmar
Maria V., 3ºEF
tanto os alunos do 3ãoano.
Você é muito carinhosa, bem Paulo Silas Pishi, 3ãoC-EM
legal. Você me ajuda e eu te
ajudo. Um beijo, amiga.
Professora Fernanda Borba
Maria Eduarda K.G., 3ºD-EF
Você é uma ótima professora.
Você é uma ótima professora.
João Guilherme, 2ºA-EF
Nicolas G.M., 6ºD–EF
Você é o melhor amigo que
eu já tive.
Vitoria O., 3ºA-EF
Anthony, 2ºA-EF
Eu gosto muito de você é como
uma irmã para mim.
Aleandro, 5ºB-EF
Gabriele, 3ºA-EF
Você sempre foi meu amigo,
sempre me ajudou, me faz rir Ana Theresa, 5ºA-EF
bastante e você é bem engraça- Você é a melhor amiga do mundo!
do, você sempre será meu amigo. Você sempre me apoiou, te
Manuel, 5ºB-EF
adoro!!!
Maria Clara C., 5ºA-EF
Pai
Obrigado por me colocar nessa Ana Carolina L. Schatz, 8ºC-EF
escola e me ensinar coisas que Oi, migs, só passei aqui pra te
não sei.
dar oi, e dizer que estou com
Guilherme K. M., 4ºD-EF
saudades! <3 :3
Sílvia, 8ºA-EF
Pedro Faria, 2ºA-EF
Oi, que Deus te abençoe para Mãe
sempre.
Te amo você é a pessoa mais imAugusto F., 2ºA-EF
portante da minha vida. Te amo!
Kauany, 6ºEF
Juliane, 3ºD-EF
Ju, você sempre foi minha melhor Emile, 1ºA-EF
amiga e sempre esteve do meu Quero te ver logo. Com muito
lado, te adoro.
carinho de sua irmã. Beijos.
Marina, 3ºD-EF
Eloisa, 2ºD-EF
Alunos do 2ºC-EF
Mais uma vez quero lhes dizer
como sou feliz ao lado de vocês.
1000 beijinhos.
Profª Elisangela

Profª Fernanda Borba
Eu amava as suas aulas, não
queria que você fosse embora.
Saudades !!
Maria E.W.M., 6ºD–EF

Mãe
Obrigada por tudo que você fez
por mim!
Natalia P., 7ºA-EF

Luan Tavares, 1ºC-EM
Porque você perdeu aquela bola?
Eu sei que estava ventando muito, mas faltavam 10 segundos
para acabar.
William Ornelas, 1ºC-EM

Heloisa Fagundes, 9ºC-EF
Eu te adoro, você é a melhor irmã
do mundo e eu te amo muito.
Pai
João Guilherme, 5ºD-EF
Muito obrigado por me ajudar.
Ali, 2ºC-EF
Laura A, 3ºD-EF
Você é minha melhor amiga Ana Carolina, 2ºA-EF
neste mundo!
Mana, eu te amo! Você é a melhor
Isadora R., 3ºD-EF
irmã do mundo. Muitos, muitos
beijos.
Natalia Gomes, 5ºB-EF
Ana Julia, 2ºD-EF
Natty obrigada por ser a minha
Best Friend Forever, você da os André Jr. , 3ãoA-EM
melhores concelhos do mundo, Pipocou pro segundo ano, seu
é companheira, linda, amiga e minhoca.
confiante.
Roger Leandro, 3ãoB-EM
Mariana Bento, 5ºB-EF
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Personagens que mudaram o
rumo da história no mundo
As professoras Daiane Shiniki e
Monique Bilk de filosofia, sociologia
e história desenvolveram, com os 2ºs
Anos do ensino médio, o projeto
interdisciplinar Autores da História.
Entre os objetivos, o de despertar senso
crítico, a consciência da importância da
leitura detalhada e diversificada para o
conhecimento, e desenvolver a oralidade
e expressão corporal.

Chaplin

Os estudantes se caracterizaram para
"reviver" momentos de mulheres e
homens que mudaram o curso da
história por meio da força do poder, de
ideais ou dos pensamentos.

GANDHI

Mozart

Cleópatra
Após apresentar o projeto, cada aluno
escolheu um personagem que tem curiosidade em conhecer mais. As professoras
coordenaram as discussões e pesquisas para
levar o aluno a escolher personagens que
influenciaram e influenciam, ainda hoje,a
vida em sociedade e o comportamento do
homem contemporâneo por meio de ideias,
ações ou inventos.

Walt Disney

Jornal do
Santos Anjos

Pesquisa e caracterização
A leitura de diversos livros para uma
pesquisa minuciosa e detalhada sobre a vida,
pensamento e ações do personagem escolhido
pelo aluno, foi uma das etapas fundamentais
do trabalho que teve várias etapas. Além do
relatório detalhado de pesquisa, os alunos

fizeram apresentações multimídia e se caracterizaram do personagem para apresentá-lo
aos colegas de turma e demais estudantes
do CSA.
As personalidades citadas nas provas de
vestibular e Enem dos últimos cinco anos,
foram o foco do trabalho de pesquisa. Mas
os estudantes também puderam sugerir outros
nomes, mas neste caso, deveriam comprovar
tratar-se de personalidade que mudou o rumo
da história da civilização humana.
O trabalho consistiu em pesquisar, de
forma profunda e detalhada a história do
personagem, produzir uma apresentação multimídia para apresentar aos colegas de turma
e um cartaz para socializar o conhecimento
com a comunidade escolar.
Além da biografia contemplando pelo menos duas fases da vida do personagem histórico, os trabalhos apresentados em multimídia,
deveriam apresentar a contextualização e a
influência da personalidade na história do
mundo e do Brasil.

Caracterizados, os estudantes compartilharam a biografia, o pensamento, e as ações
da personalidade escolhida.
Após a apresentação para os colegas de
turma, as personalidades fizeram “visitas
pessoais de autoapresentação” aos estudantes
do 6º ao 9º anos do ensino fundamental e
demais colegas do ensino médio.
Assim, os corredores e salas de aula do
CSA foram “invadidos” por personalidades
ilustres da história da humanidade.
Personagens como Getúlio Vargas,
Henri Ford, Theodore Roosevelt, Gandhi,
Irmãs Bolena, Anita Garibaldi, Mozart,
Cleópatra, Jesus, Chaplin, Martin Luther
King, Isabel de Castela, Annie Frank, Marie
Curie, Amélia Earhart, Czarina Catarina- a
grande, Walt Disney, Joana D'arc, Napoleão
Bonaparte, Abraham Lincoln, Adolf Hitler,
Coco Chanel, Simone de Beauvoir, Margaret
Thatcher, Albert Einstein, Vikings e Barack
Obama 'visitaram' o CSA.
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VALE A
PENA LER
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: Tráfico de Anjos
Autor: Luiz Putel
Editora: Ática - Col. Vaga-lume
Aquiles e sua namorada desvendam o mistério do sequestro
de um bebe no bercário de um
hospital em Ribeirão Preto. Uma
história de ação. Emoção e amor.
Indicação: Maria Fernanda
Maccognini, 7ºD

O autor Valério de Mattos fez contação de histórias e autografou o livro
"O mundo mágico das cores", para os 2ºs Anos C,D e E.

"Um país se faz com homens e livros"
A frase de Monteiro Lobato
ilustrou o mural confeccionado
com as sugestões de leitura do
projeto desenvolvido desde o 1º
trimestre com os alunos dos 7ºs
C e D, pela professora Rosana
Tondo.
Com o objetivo de motivar os
alunos a conhecer e ler livros de
autores brasileiros, como Pedro
Bandeira, Luiz Puntel, Júlio
Emílio Braz, Paula Pimenta e
clássicos da literatura mundial, a
professora apresentou uma lista
de 36 livros.
Os estudantes deveriam escolher um para ler, apresentar aos
colegas de classe e confeccionar
um cartaz propaganda motivando os demais colegas do CSA
para a leitura.
Todos os livros indicados
podem ser emprestados na
biblioteca do Colégio. Esta foi
a primeira fase do projeto institucional de incentivo à leitura
aplicado com os sétimos anos.

O

da...
u
m
o
d
n
u
m

Os 4ºs anos iniciaram a jornada de
leitura que se encerra somente no final do
ano letivo com um trabalho interdisciplinar para as disciplinas de ensino religioso,
filosofia e português e a Campanha da
Fraternidade de 2015- Eu vim para servir.
Após a leitura, do livro O mundo muda,
se a gente ajuda! de autoria de Flávia Savary, ilustrado por Daniel Kondo, em sala
de aula foi realizado debate sobre a ação
dos dois personagens principais do livro,
a professora Renata e seu aluno Lucas.
Os dois "sonhadores" defenderam
uma mangueira (árvore centenária), que
seria derrubada em nome do progresso
da cidade.

Livro: Curupira, Brinca
Comigo?
Autor: Lô Carvalho
Ilustrações: Susana
Rodrigues
Editora: Bamboozinho

Indicação de Ana Cristina H. Maria

Um convite à aventura de
Tainara Luana de Souza,7ºC

Se a gente ajuda!

O livro apresenta alguns
personagens do folclore
brasileiro de uma forma
divertida e contagiante.
Um texto envolvente com
imagens que despertam a
imaginação da criançada e
sem dúvida a vontade de ler
e reler diversas vezes.
Indicação: Profª Crislaine
Nunes, Inf 5B

Livro: Como ensinar bem as crianças e
adolescentes de hoje
Autor: Léo Fraiman
O livro é próprio para
professores e pais, pois
os temas abordados
envolvem formas de
lidar com as crianças
e a dolescentes na s
diferentes fases do
desenvolvimento. O
autor escreve sobre
a importância de ter
um projeto de vida.
Há dicas para lidar
com a geração digital,
com a construção de
autoestima, além de
refletir sobre a parceria entre escola e família.
Indicação: Coordenadora Jane M.R. Voigt

Renata Cuchi, 1ºB-EM
Obrigado por ser essa menina tão querida e
simpática, características que te fazem ser
especial !!!
Leandro Schieffelbim

Amigas, 8ºB,C-EF
Amo vocês, são vocês que me fortalecem,
agradeço a Deus por botar essas pessoas
maravilhosas na minha vida.
Bruna Guesser, 8ºC-EF

Natalia, 5ºB-EF
Eu lembro de quando nos conhecemos no 2º
ano, e a nossa amizade faz tanto tempo, mas
ainda é muito duradoura.
Marina, 5ºB-EF

Yasmin Naji, 1ºC-EM
Seja confiante você irá passar na sua faculdade
de psicologia, conta comigo para tudo. Te
amo chatinha.
Matheus Reiner, 1ºC-EM

Lucas Maia, 1ºA-EM
Te amo demais bellinha linda, você é a melhor
amiga de todas.
Isabella Borges, 1ºA-EM

Natalia E., 7ºA-EF
Muito obrigada por ser minha amiga por 3
anos. Te adoro.
Manuela, 7ºA-EF

Angelo Jr., 5ºD-EF
Obrigada por ser um irmão bem legal e eu
estou muito feliz que você estuda aqui no
colégio. Amo você.
Amanda, 5ºC-EF

Mario Eduardo M. e Gabriela, 6ºD–EF
Vocês são os melhores amigos que alguém
pode ter, adoro vocês que nos sempre sejamos
amigos. Adoro vocês.
Suellen C.F.D., 6ºD–EF

Helena Stringar, 1ºB-EM
Obrigado por ter aparecido em minha vida e
por ter me mostrado o caminho certo a seguir.
Conte sempre comigo tá!!!
Igor Ademir, 9º-EF

Leticia Niemeyer, 5ºA-EF
Você é a melhor prima do mundo eu te adoro,
nós já fizemos várias coisas juntas quero
que continue.
Laís Prazeres

Silvia, 8ºA-EF
Que bom que você veio pra manhã. Estou
muito feliz. Beijos.
Loly, 8ºA-EF
Ana Luísa L., 4ºB-EF
Você é uma amiga muito legal. Quero que
você tenha tudo de bom. Um abraço da Kayty.
Kayty Albino, 4ºB-EF
Lucas, 2ºD-EF
É meu melhor amigo, brinquei com ele no dia
do 2º boletim do 2º ano D.
Pedro, 2ºD-EF
Mamãe e Papai
Eu amo muito vocês !!! Muito obrigada por
cuidarem de mim! Amo vocês,
Maria Julia Vieira, 5ºC-EF
Mãe
Obrigada por tudo que me fez.
Cristina, 2ºC-EF
Alessandra Bol
Professora, você me ensina tanta coisa que
até já perdi a conta. Te adoro, beijinhos doces.
Haydée, 4ºA-EF

Jornal do
SANTOS ANJOS

Confraternização Junina
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As noivas de jun ho
A Confraternização Junina é um dos principais eventos de congraçamento da Família
Santos Anjos.
Realizada anualmente, reúne alunos,
professores, funcionários, familiares e convidados com vistas a vivenciar a alegria das
festas juninas.
Na festa é possível experimentar as comidas, brincadeiras e bebidas preparadas especialmente para manter a tradição brasileira
de festejar os santos do mês de junho: Santo
Antônio(13), São João(24) e São Pedro(29).

Implementar mais emoção aos
recadinhos enviados pelo Correio
Elegante foi a razão que levou Isabela
Becker, 2oA-EM a vestir-se de noiva. "É
mais emocionante e bonito receber um
recado de uma noiva".

Depois de atenderem o público na barraca dos espetinhos, os
noivos Fernanda Koch, 3ãoA e Tarso Sckudlarek, 3ãoB "casaram-se"
e dançaram na quadrilha junino-moderna do Terceirão. A quadrilha
realizou o único casamento caipira do dia. A apresentação marcou a
despedida da turma do Colégio. Uma tradição filmada e fotografada
para a posteridade e que surpreendeu pela mistura equilibrada da
tradição junina e do modo de vida da juventude da atualidade.

"Eu queria uma roupa diferente.
Vestido de noiva é mais bonito",
comentaram as meninas que
optaram pelo vestido de noiva em
vez do de caipira.

As noivas brincaram, comeram e se
apresentaram nas quadrilhas junto com os
demais colegas. Enfim, participaram das
atividades e brincadeiras normalmente.
A festa ficou ainda mais animada com a
presença das noivas Manuella Mendonça, 4oD;
Sarah C. Bento (ao lado da amiga Isabela G.
Giacomeli e de sua mãe Patrícia, Infantil 5);
Laura Marcelino, 4oD, Maria Eduarda K. Grites,
3oD e Maria Luiza Dias da Costa , 2ºB.

