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Jornal do

Santos Anjos 
Ternura de Deus

Assim como a 
flor desabrocha 

as pétalas e 
abre a corola aos 

afagos do sol, 
abre também seu 

coração na 
noite Santa.
Noite de luz.
Noite de paz!

É preciso sentir,
parar, contemplar,
buscar, o Senhor.

Ele se tornou um de nós,
no mais íntimo do nosso 
ser para dar-nos a paz,
prometida na primeira
noite santa em Belém.
Paz para o nosso viver.

Paz para as pessoas todas
do imenso mundo global.

A paz que irradia
harmonia, alegria,

esperança, reconciliação.
A paz feita partilha,

para que todos tenham

um Santo e Feliz Natal.

                    

Uma noite de paz,
um Natal Feliz
e bênçãos mil do Menino-Deus,
desejamos a todos de coração!    

Uma noite de paz,
um Natal Feliz
e bênçãos mil do Menino-Deus,
desejamos a todos de coração!    

Irmã Cléofa

Dicas de férias

Mais de 60 personalidades 
'visitaram' o CSA.

Autores da história

Anne Frank

O projeto desenvolvido 
com os 2ºs anos   do 
ensino médio, foi o 
quinto colocado em 
concurso nacional de 
filosofia.        
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Durante o ano letivo, 
os alunos do CSA são 
incentivados à leitura 
por meio de projetos 

institucionais. 
Nas férias, a família 

poderá ler em conjunto 
seguindo as sugestões 
da coluna Vale a Pena 

Ler. 
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leitura em família

Manifestação 
foi no dia 28/10.  
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Jornal do

Santos Anjos 

Pais pedem mais 
segurança no trânsito
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Setembro
21 a 24 Exposição dos Infantis I e II
22 e 25 Aula Passeio na Estrada Bonita – 
3os anos do EF I
29 Simulado EM e 9o ano
28 a 01/10  Exposição dos Infantis III

Outubro
02 - Dia dos Santos Anjos – Missa às 16h
05 a 09 - Semana da Criança e XXVI 
OLICRISA
12 - Nossa Senhora Aparecida - Feriado
13 - Recesso referente ao dia do Professor
15 - Dia do Professor
19 a 22 - Exposição dos Infantis IV
20 - Prova de 2ª chamada
20 a 22 - Feira de Ciência, Inovação e 
Tecnologia de Joinville – FECITEJ
26 a 29 - Exposição dos Infantis V

Novembro  
02 - Finados
03 - Fund. da Congregação das Irmãs da 
Divina Providência
03 a 06 - Exposição dos 1os anos do Ensino 
Fundamental
09 a 12 - Exposição dos Integrais da 
Educação Infantil e 1os anos
10 - Fundação da Sociedade Divina 
Providência
9 a 13 - Reavaliações do Terceirão 
10 - Prova de 2ª Chamada para Terceirão
10 a 13 - Matrícula para os alunos do 
colégio e irmãos
12 - Dia da Diretora
15 - Proclamação da República
16 e 17 - Matrícula para alunos novos
17 - Prova de 2ª Chamada
20 - Espetáculo de encerramento de 
Dança "Quebra Nozes"
16 a 20 - Reavaliações do EF do 5o ano ao 
9o ano e EM
26 - Missa de Ação de Graças
28 - Formatura do Terceirão

Dezembro
30/11 a 11/12 - Recuperações e 
avaliações finais (Exame) - EF 2 e EM
01 a 04 - Recuperações e avaliações finais 
(Exame) - 5º ano
07 - Cerimonial de entrega de certificados 
para 5º ano
09 a 11 - Recuperações e avaliações finais 
do 2º ao 4º ano
10 - Encerramento das aulas da Educação 
infantil e 1º ano do EFI
11 - Cerimonial de entrega de certificados 
da 9º ano
16 - Entrega dos boletins do EF 2 e EM
18 - Confraternização de Natal dos 
Professores e Funcionários.
25- Natal
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Expediente:Expediente:

S Às mães dos alunos do 3ºC  que 
prepararam as delícias de chocolate, no dia 
23 de setembro: Marlene S. Nehs, mãe da 
aluna Camile;  Cátia Regina de Oliveira 
Schneider, mãe do aluno Eduardo; Cleide 
Konz, mãe da aluna Beatriz; Michele 
Borchardt Floriani, mãe da aluna Letícia 
e Lilian Lisane Antunes Negri, mãe do 
aluno Nicolas.

S Às Mães das  alunas que parti-
ciparam do momento especial "Delícias 
de Chocolate" do 3°D: Ana Carolina Du-
mortout Ayres de Souza Anton  (mãe da 
aluna Beatriz Dumortout Ayres de Souza 
Anton); Letícia Pinheiro de Camargo (mãe 
da aluna Gabriela Heloisa Bencz de Ca-

A maior conquista da vida: Aprender!
O que mais se ouviu esse ano, além 

de, como passou rápido, foi a palavra 
crise. Crise na economia, na política, 
no meio ambiente, na saúde, na edu-
cação e por aí afora.

      Uma situação de grandes confli-
tos e incertezas para todos nós, muitos 
desafios para as famílias, para as ins-
tituições, para o mundo.

       Novos tempos, novas demandas 
também para a família Santos Anjos.

       Entre nós, cresce a consciência 
da complexidade de educar, efetiva 
e integralmente os nossos jovens, as 
criancinhas e adolescentes, assim 
como o papel fundamental e, cada vez 
mais, imprescindível do educador.

       Num cenário de tanta diversi-
dade, seja de referenciais e valores, 
de comunicação, de relacionamento 
e acesso à informação ou exigências, 
alterna-se a forma de educar ao mesmo 
tempo em que se confirma a importân-
cia fundamental de quem educa.

       Ao finalizar esse ano letivo, po-
demos afirmar que, a despeito de toda 
crise, desafios e inconsistências no 
cenário político e econômico do nosso 

país, os educadores do colégio, empre-
enderam todos os esforços, dedicação 
para desenvolver projetos e conteúdos 
apropriados ao desenvolvimento inte-
gral e fraterno dos nossos educandos.

        Tivemos um ano de muito 
trabalho, conquistas e realizações, 
empenho e esforços sem medida, no 
intuito de formar pessoas, em prol de 
um mundo melhor.

      Ao ensejo dos 108 anos do co-
légio, lembramos a semente lançada 
por padre Eduardo Micheles, fundador 
da Congregação das Irmãs da Divina 
providência, que encontrou terreno 
fértil nos nossos corações.  

     Hoje, frutos preciosos são re-
partidos, tesouros valiosos, valores 
vivenciados por pessoas especiais como 
todos os nossos prezados colaborado-
res e muito queridos alunos. Frutos 
colhidos por nossos 101 alunos do 
terceirão que celebram sua formatura, 
frutos também colhidos por nossos 105 
alunos do nono ano, que concluem o 
ensino fundamental e tantos outros, 
colhidos em todas as séries e níveis 
de ensino. 

    Assim, é com grande orgulho que 
levamos até os senhores pais, amigos 
e a toda comunidade educativa, mais 
uma edição do Jornal Santos Anjos, 
com novidades, produções culturais 
e artísticas dos alunos e professores, 
para registrar momentos significativos 
do aprender e ensinar no contexto do 
nosso espaço privilegiado.

     Portanto, os resultados obtidos 
durante o ano são resultados das 
pessoas envolvidas, professores, co-
ordenadores, funcionários, educan-
dos, Irmãs da Divina Providência, 
e também dos nossos pais, grandes 
colaboradores.

      Nós do Colégio dos Santos Anjos, 
fiéis a nossa missão e permanente com-
promisso de educar com os referenciais 
da educação cristã, reiteramos nossa 
esperança num futuro melhor para a 
humanidade, resultado da educação 
que hoje desenvolvemos.

      Aos queridos mestres, nossa 
imensa alegria de estar ao seu lado na 
maior conquista da vida: Aprender.

Adelina Dalmônico

Errata
 Na edição anter ior 
esquecemos de  incluir o 
nome de uma das noivas 
da festa junina.  Maria 
Luiza Dias da Costa, do 
2ºB do EF,  alegrou a festa 

com seu sorriso e 
simpatia.  A edição 
digital, publicada 
no site do CSA, já 
trouxe a correção.

3°D
margo); Roberta Gravina Loja  (mãe da alu-
na Giovanna Gravina Portilho Loja); Eliane 
Rodrigues Espinha (mãe da aluna Isadora 
Rodrigues Espinha); Simone Bartzch (mãe 
da aluna Juliane Evelyn Cardoso). Fernan-
da Moreira  (mãe da aluna Laura Almeida 
Cavichioli); Flávia Karmann Grites (mãe 
da aluna Maria Eduarda Karmann Grites).

S Ao representantes da Celesc e pais 
da Amanda Liz Segalla de Oliveira, Integral 
3A, Gilson S. de Oliveira e Daiana, pela 
maravilhosa explanações sobre a produção 
e fontes de energia elétrica, sua distribuição, 
consumo consciente e prevenção de aciden-
tes elétricos relacionados à energia para as 
turmas do Integral 1,2 e 3 vespertino.

S À Psicopedagoga, Cleonice 
Zanluca, mãe do aluno, Pedro Zanluca 
- Inf.2A, que contribuiu palestrando e 
sanando dúvidas do grupo de estudos 
"MERAKI", no dia 30/09. Foram ricas 
trocas de conhecimentos com o tema: 
A criança introspectiva e extrovertida, 
ficando claro diferença entre transtornos 
e personalidade.  sanando dúvidas com 
trocas de informações e conhecimentos.

S Aos pais dos Infantis 4 pela par-
ticipação do Projeto "No mundo tem", as 
atividades enriqueceram todo o trabalho, 
contribuindo assim com a a formação 
ética e social das crianças.

Agradecimentos

Janeiro
11 – Início das Atividades na Secretaria

Fevereiro
01 a 12 – Planejamento
08 – Recesso
09 – Carnaval
11 – Reunião de pais da Educação Infantil 
e 1º ano do EF
12 – Reunião de pais do Ensino 
Fundamental I – 2º ao 6º ano
15 – Início das aulas
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Professora Silvia
Oi professora linda e maravilhosa. Adoro 
você e suas aulas, pois são muito divertidas 
e animadas.
Karin, 7ºA - EF

Alunos do 4ºC, EF
Queridas crianças! Muito obrigada pelo 
carinho, companheirismo e amizade durante 
o ano. Amo vocês!
Professora Adenise, 4ºC – EF

Gabrick, 8ºA - EF
Aos melhores, amo vocês! Nada nos separa, 2 
beijos. (Eu amo a Nathi)
Brenda, 8ºA - EF

Matheus, 8ºA - EF
Valeu por ser parceiro sempre, por me ajudar, 
e ser esse amigo. Tamo junto.
Márcio, 8ºA- EF

Cinho, 8ºA - EF
Oi lindo, tá lendo, lendo. Obrigada por ajudar 
em matemática e ser um bom amigo...Tá lindo, 
lindo, lindo.
Mari e Tjai, 8ºA - EF

Júlia S. 8ºB - EF
Nunca imaginei que nós seríamos amigas. Já 
passamos por muitos momentos divertidos. 
Que continue assim. Amo você!
Bruna Clemente, 8ºC - EF

Julia e Ana, 7ºD - EF
Adoro vocês, minhas melhores amigas! Adoro 
ir no shopping com vocês, é muito engraçado.
Luísa Cristina, 7ºD - EF

Vitória e Gabrielly, 6ºD - EF
Obrigada pela amizade! Amo vocês. #falsia-
nes #amovocês #xadrez #fui
Biagi, 6ºD - EF

Noah, 2ºD – EF
Melhoras! Quero que você melhore, você foi 
um melhor amigo e eu gosto muito de você.
Bernardo, 2ºD – EF

Letícia, 2ºE – EF
Eu gosto muito de você, você é muito legal. 
Estou muito feliz que você é minha melhor 
amiga. Beijos
Amália, 2ºE – EF

Sebastian, 3ºA – EF
Oi,você é legal, inteligente e divertido.
Vinícius Mesquita, 3ºA – EF

Mãe e Pai
Amo vocês, obrigado por terem me colocado 
no mundo e cuidarem de mim. Njs
Kauany, 6ºD - EF

Osvaldo
Gosto muito de você, pois é o meu 2º pai. Você 
é engraçado e muito divertido.
Gabriel, 6º - EF

Helena, Amanda, Ana Julia e Eliza , 5ºC - EF
Vocês são as minhas melhores amigas. 
Tomara que nós possamos continuar jutas 
para sempre.
Mabelle, 5ºC - EF

Mariana, 2ºA – EF
Eu gosto muito de você e quero que você vá 
na minha casa para ver minha cachorrinha.
Sophia Arruda, 2ºA- EF

Vitória, 3ºA – EF
Eu te amo, Vitória e é verdade.
Gabriele F., 3ºA – EF

Alunos do 2º ano C – EF
Queridos! Que alegria poder compartilhar 
momentos agradáveis com vocês! Um beijinho 
bem especial para cada um.
Professora Elisangela B. S. 2ºC – EF

Ana Letícia, 9ºB - EF
Parabéns, amiga...finalmente desencalhou..
rsrsr..brincadeira. Felicidades para vocês. 
Agora é oficial. Obs.: eu sou a madrinha.
Geovana Muller, 9ºB - EF

Geórgia, 5ºD - EF
Muito obrigada por ser esta melhor amiga 
maravilhosa que você é! Te adoro.
Maria Clara, 5ºD - EF

Laura Leonel
Você é a melhor irmã do mundo. Você é legal 
e fofinha.
Felipe Leonel, 2ºD – EF

Beatriz G. 8ºB - EF
Oi fofinha, amo você.
Rodrigo L., 9ºB - EF

Helena, 5º EF
Eu achava que você era muito chata, no começo 
do ano, só que daí, passou um tempo e você 
começou a conversar com todo mundo. E aí eu 
percebi que você era muito legal.
Denise Cristina de Lima, 5º - EF

Letícia e Tainá, 5ºC - EF
Saiba que vocês são as minhas melhores 
amigas. Sempre sentirei que são minhas irmãs, 
amo de coração as minhas melhores amigas.
Sofia, 5ºC - EF

Camilly, 2ºE – EF
Você sempre foi minha melhor amiga. Eu te 
amo, princesa.
Laura B., 2ºE – EF

Gabriela e Laura, 3ºD – EF
Vocês são minhas melhores amigas, eu gosto 
muito de vocês! Beijos.
Bruna Marques, 3ºD – EF

Família
Amo vocês! Sou grata por tudo que vocês 
fizeram pra mim! Vocês são as coisas mais 
preciosas pra mim!
Giovana, 4ºA – EF

Letícia, 4ºC – EF
Obrigada por ser minha amiga e me ajudar 
quando preciso. Eu gosto de você.
Victória, 4ºC – EF

Maria Ed. e Maria V., 3ºD – EF
Obrigada por serem minhas amigas e por 
me apoiarem.
Camila, 3ºD – EF

Verlani
Mãe, obrigada por ter me colocado nessa 
escola. Beijo.
Murilo, 4ºB – EF

Eduarda S., 4ºC – EF
Você é a melhor amiga que alguém pode ter, 
leal, educada e amigável.
Beatriz, 4ºC – EF

Isabel, 7ºA - EF
Valeu por ser minha amiga e sempre me acom-
panhar. Espero que sempre sejamos amigas.
Ana, 7ºA - EF

Beatriz, 7ºA - EF
Quero que você vá na minha casa. Adoro 
você! Beijos.
Luísa Flores, 7ºA - EF

Bruna
Você é uma amiga muito legal, bonita, elegan-
te, alegre e canta muito bem. Você é minha 
melhor amiga.
Yasmin Brandão, 4ºD – EF
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Durante todo este ano letivo, os 
professores do CSA participaram de 
eventos de formação e estudaram 
muito para melhorar sempre mais o 
fazer pedagógico. Cursos, palestras 
e principalmente os cinco grupos de 
estudos formados por área, resul-
taram em ações pedagógicas que 
envolveram diversas disciplinas e 
promoveram aprendizagens signifi-
cativas. 

Durante os encontros, além de 
estudar coletivamente, os professores, 

trocam ideias e experiências e organi-
zam projetos envolvendo as diversas 
disciplinas. Um exemplo de atividade 
foi o premiado Autores da História.

No dia 11 de novembro, será rea-
lizado o 2º Seminário de Profissiona-
lização Docente do CSA. Cada grupo 
apresentará um dos temas estudados 
no semestre. 

As reflexões e discussões sobre os 
diversos temas da educação básica na 
atualidade são o caminho mais curto 
entre a teoria e a prática.

A criação e imaginação na infância é um 
dos temas estudados pelo grupo Meraki 

 

Grupo de estudos:
O grupo Saber reúne as professoras 

do 2º ao 5ºanos. Entre os temas estudados 
no 2º semestre, estão a dislexia, fracasso 
escolar, dificuldades de aprendizagem, o 
saber e as figuras do aprender.

Nas reuniões do grupo Trilíngue, que 
reúne as professoras de línguas,  o tema 
predominante é a leitura e seus benefícios 
para a produção de textos e comunicação 
humana.

Já o grupo Humanos foi fortalecido 
com a participação dos professores e 
professoras da área de exatas. Os 17 mem-
bros, além dos encontros para estudos,  
trocam mensagens de incentivo e dicas 
nas "bolsas" de cada um dos colegas ao 
longo do semestre. Esta é a maneira que 
encontraram para se manterem em contato 
durante todo o período.  

Reunidos por 
área, professores 
estudam temas 
e preparam 
atividades 
envolvendo 
diversas 
disciplinas. 

As professoras da educação infantil 
e dos 1ºs anos estão reunidas em dois 
grupos Meraki (do Grego: fazer algo 
com amor) que reúne as professoras dos 
Infantis 1, 2 e 3.  As professoras dos 
Infantis  4, 5 e 1º ano, reunidas no grupo 
Sophia centram seus estudos na impor-
tância do brincar e do faz de conta para a 
aprendizagem dos pequenos. 

Professoras do grupo Saber trocam 
experiência especialmente sobre alfabetização  

Durante a missa do Colégio, realizada 
no dia 2 de outubro, os 50 missionários 
do Infância Missionária - IAM foram 
consagrados. Os pais participaram da 
consagração e as crianças e adolescentes 
receberam a cruz símbolo da Pontífícia 
Obra Missionária  - POM. 

Coube aos pais colocarem a cruz consa-
grando os filhos. "Só fazemos a consagração 
quando eles estão realmente preparados. É 
preciso fazer uma caminhada e estar cons-
ciente do compromisso público que eles es-
tão assumindo", explicou Irmã Eliete  Kons.  

Jovens do IAM são consagrados
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Minha família
Papai e mamãe, amo vocês. Vocês são 
muito legais e carinhosos comigo. Eu 
amo vocês.
Isabella C., 4ºD – EF

Luísa
Eu adoro a minha irmã! E tenho certeza 
que ela me adora também. Beijinhos.
Natália, 3ºD – EF

Arthur, 8ºC – EF
Eu te amo! Muito obrigada por tudo que 
você fez por mim. Beijos da sua irmã.
Gabriela, 3ºD – EF

Minha família
Querida família, queria dizer que amo 
vocês. Quero sempre estar perto de 
vocês. Bjs.
Sophia Louise, 4ºA – EF

Pedro, 1ºC - EF
Eu te amo muito, muito mesmo!Beijos.
Alice Gesser lima, 5ºC - EF

Natália, 4ºA – EF
Esse ano nos aproximamos mais. Foi 
divertido ficar com você. Beijocas.
Heloísa C., 4ºA – EF

Meus amigos
Obrigado por tudo o que vocês me deram 
e por terem me ajudado tanto.
Maria Alice, 4ºD – EF

Sofia Gadot, 5ºB - EF
Amiga, você é a melhor amiga do mundo. 
Beijos.
Laura Quintino, 5ºB – EF

Bruna Clemente, 8ºC - EF
Amiga, te amo muito, amo sua loucura, 
seu carinho. Te amo.
Ana Clara, 8ºC - EF

Gabriel F. 5ºA – EF
Você foi a primeiro pessoa que brinquei, 
nós somos amigos desde o 1º ano, e olha 
onde estamos. Devo muita coisa a você. 
Friends Forever.

Julice, 5º - EF
Obrigada por ser minha amiga e sempre 
me ajudar em tudo. Te amo amiga!
Alexandra, 5º - EF

André e Biagi, 6º - EF
Vocês são meus melhores amigos! Adoro 
vocês.
Gabrielly, 6ºC - EF

Thiago Paulo, 5º - EF
Você é muito legal.
João Silvestre, 5º EF

Mãe Angela
Desculpe por tudo de mal que eu fiz. Eu 
prometo que vou melhorar. Agradeço a 
Deus por eu ser o seu filho.
Davi, 8ºC - EF

Professora Kelly
Gosto muito de você, você me ensina 
tudo o que preciso. Você é um amor de 
pessoa, te amo.
Camila, 4ºD – EF

Isabelle, 7º - EF
Muito obrigada por ter me forçado a ver 
supernatural. é uma série perfeita. Te 
amo sua louca.
Giovanna, 8ºC - EF

Professora, pais e amigos
Esse ano eu agradeço muito a minha 
professora tão querida, Luciane, aos 
meus pais que me amam tanto e aos meus 
amigos que sempre me apoiam.
Leôni, 4ºB – EF

Cabeluamaife, 7º - EF
Quero agradecer por vocês me aguen-
tarem quando estou insuportável, por 
ficarem ao meu lado nos bons e maus 
momentos, amo vocês!
Amanda, 7º - EF

Sofia e Tainá, 5ºC - EF
Não sei o que falar...Sempre faço recadi-
nho do jornal para vocês! Só peguei esse 
para dizer que amo vocês! caso caírem, 
eu os levantarei, caso chorarem, eu os 
alegrarei.
Letícia, 5ºC - EF

Beatriz, 5ºA – EF
Você é uma amiga muito legal. Eu sempre 
vou confiar em você.
Ana Thereza, 5ºA – EF

Leonardo G. e João Gustavo, 5ºB – EF
Gosto muito de vocês, são meus melhores 
amigos de todos. Se pudesse, convidaria 
vocês todos os dias para ir lá em casa.
Vinícius B. J., 5ºB – EF

Mariana B, Manuela C, Heloísa R, Letícia N, 
Beatriz Y, Marina P, Laís P. 5º - EF
Quero agradecer por vocês me aturarem 
esse ano. Vocês são as minhas melhores 
amigas. As melhores! Amo todas igual!
Natalia F. S. Gomes, 5º - EF

Lucas, 5ºB – EF
Você é um amigo de ouro! Você ajuda as 
pessoas e compreende os sentimentos 
delas, por isso, te admiro muito.
Marina, 5ºA – EF

Lucas e Bruno, 4ºC –EF
Eu gostaria de dizer obrigado por vocês 
sempre estarem do meu lado, valeu tá!
Eduardo, 4ºC – EF

Manu e Kenny, 6ºB – EF
Obrigada por serem estas amigas de 
sempre. Amo vocês.
Ana Clara, 6ºB – EF

Eduarda Rosa, 6ºA – EF
Duda, obrigada por tudo. Sério, você foi a 
única que eu pude considerar como irmã. 
Sua galinha, te adoro.
Eduarda Giuliari, 6ºA – EF

Mariana, 3ºD – EF
Você é minha amiga e eu gosto muito de 
você, pois nunca brigou comigo e sempre 
me apoiou. Juliane, 3ºD – EF

João Pedro, 7ºC - EF
Toda magia tem seu preço, lembre-se 
disso!
Isabelle, 7ºC - EF

Maithê, 4ºB – EF
Você é uma das minhas melhores amigas 
e nós sempre seremos amigas. Nunca 
vamos parar de ser melhores amigas!
Ana Luiza Gabbi, 4ºB- EF

Naju, 7ºB - EF
Vai fazer falta, amo você.
Raika, 7ºC - EF

Professores Karina Vargas e Walter
Parabéns, vocês são meus professores 
preferidos. Feliz dia dos professores a 
todos os professores do 6º ano, prin-
cipalmente, Karina e Walter, adoro 
vocês! Beijos.
Marina Franzoi, 6ºD - EF

Patricia, Clécio, Ruan, JV e família
Parabéns por me ajudarem em momentos 
ruins e confiáveis. Que Deus proteja 
vocês.
Bruno G., 7ºC - EF

Negah, 8ºC - EF
Psiu! Passamos aqui para dizer que 
te amo muito, viu! Obrigada por tudo, 
pequena.
Bru Matuzze, 8ºC - EF

Cabeluamaife, 7º - EF
Para as melhores amigas do mundo. 
Obrigado por tudo. Adoro vocês.
Carla, 7ºD - EF

Mateus, 7º - EF
Que você passe de ano e seu computador 
seja consertado.
Vini, 7º - EF

Resultados: XXVI OLICRISA 2015

Silmar e Nilson
Obrigada por me colocarem neste colégio, 
que Deus proteja vocês.
Ruan - EF

Milena, Vick e Leh, 7ºC - EF
Vocês são as melhores, amo vocês, pra 
sempre.
Carol, 7ºC - EF

Julia Stringari, 8º - EF
Obrigada por tudo minha linda. Te amo.
Bruna Luize, 6º - EF

Julia, 7º - EF
Você é minha amiga fofa.
Ana, 7º - EF

Família e amigos
Obrigado por me ajudarem. Adoro vocês! 
nunca esquecerei de vocês.
Georgia Panstein, 5º - EF

Vinícius e Guilherme, 2ºD – EF
O Vini e o Gui são os meus melhores 
amigos.
Noah, 2ºD – EF

Maria Julia, 5ºC - EF
Você é muito legal, eu gosto muito de vo-
cê. Obrigada por ser essa amiga especial 
que você é. BFFS pra sempre.
Caroline, 5ºC- EF

Victor, 2ºE – EF
Eu sempre vou ser seu melhor amigo.
Miguel Cardoso, 2ºE – EF

Escola
Deus sempre está com você e nunca te 
abandonará.
João Guilherme, 5ºD - EF

Maria Ed. e Maria V, 3ºD EF
Obrigada por sempre serem minhas 
amigas e me apoiarem.
Camila, 3ºD EF 

Claudia
Mãe, adoro você, é uma ótima mãe e 
professora. Tenho muito orgulho de ser 
sua aluna e filha. Te amo.
Natália, 4ºA – EF

Professora Adenise
Você é a melhor professora. Me ajudou 
quando eu estava com dificuldade. 
Obrigado.
Guilherme, 5º - EF

Minha família
Eu amo muito vocês. Desculpa por algu-
mas coisas e obrigada por serem a melhor 
família do mundo!
Bianca Melissa, 5ºC - EF

Helena, Eliza, Mabelle, Amanda e Ana 
Júlia
Vocês são super legais! Desde que come-
cei a lanchar com vocês, não paro de rir.
Maria Julia Vieira, 5ºC- EF

Raiam
Eu gosto muito de você, você sempre me 
apoia e me ajuda.
Théo, 4ºD – EF

Manuela, Sarah e Vitória, 7ºA - EF
Amo muito vocês, quero passar o resto 
da minha vida com vocês. ! A solidão me 
faz...solidão" Suas gordas lindas!
Natalia E. 7ºA - EF

Amigos
Meus amigos são muito legais, principal-
mente, meu amigo Théo.
Raiam, 4ºD –EF

Sophia Louise, 4ºA - EF
Muito obrigada por sua amizade. Você é 
minha BFF; Beijo.
Vitória Elisa, 7ºA - EF

Manuela, 7º - EF
Manu, te amo muito! melhor mais velha, 
ever!
Vitória, 6º - EF

Atletas fazem juramento antes de competir na Olicrisa.

Eliza, Mabell e Helena, 5ºC - EF
Vocês são minhas melhores amigas, pois 
estão comigo, nas horas de raiva, alegria, 
tristeza e bobagem.
Ana Julia, 5ºC- EF

Camill, Marisabel e Alice, 5ºC
Vocês são as melhores! Sempre que 
preciso, vocês estão por aqui. Obrigada 
por tudo.
Carolina, 5ºC - EF

Vanessa
Mãe, obrigada por me ajudar em tudo. Vo-
cê é muito importante para mim. Te amo.
Laura - EF

Elisa Diniz, 2º - EF
Você sempre vai ser uma amiga especial 
para mim. Obrigada por tudo o que fez 
por mim. Bjs, Bruna.

Angelo
Obrigado por me ajudar quando eu 
preciso, na hora das dúvidas e quando 
eu não entendo.
Amanda, 5ºC - EF

Beatriz, 6ºD - EF
Muito obrigada por ser minha amiga. Te 
adoro e te desejo tudo de bom e muitas 
felicidades. Beijos.
Nadine, 6ºD - EF

Letícia, Julia e Nina, 5º - EF
Meninas, obrigada por estarem comigo 
naqueles momentos que vocês sabem 
quais são. Agora rumo aos 150 inscritos.
Helena, 5º - EF

Vítali, 5ºD - EF
Você é a minha melhor amiga, se você 
precisar de alguma coisa, é só me pedir. 
Nunca vou esquecer de você.
Laura, 5ºD - EF

Luisa, 7ºD - EF
Você é minha melhor amiga, e espero que 
essa amizade permaneça. 
Julia, 7ºD - EF

Cecília, 4ºC – EF
Você é uma amiga muito querida, educada 
e linda. Você é a minha melhor amiga. 
Sofia R. N, 4ºC – EF

Heloisa, 4ºA – EF
Obrigada por ser uma amiga tão legal, 
criar uma poesia comigo, brincar todo dia 
comigo, etc. Obrigada de coração.
Isadora C. S, 4ºB – EF

Felipe, 3ºD – EF
Eu gosto muito de você, meu melhor 
amigo.
Miguel, 3ºD – EF

Gabriela e Amanda, 5ºB – EF
Obrigada por serem minhas melhores 
amigas e me tirarem de todas as encren-
cas. Adoro vocês.
Júlia L. 5ºB – EF

Lucas, 5º - EF
Adoro ir na sua casa me divertir, jogar 
GTA 5, assitir filmes e almoçar. Você é 
meu irmão.
José, 5º - EF

Bianca, 5ºC - EF
Você é uma menina muito legal e bonita.
Maria Clara, 5ºC - EF

Bruna e Felipe Ramos, 8ºC - EF
Hola amigos! A sonserina é melhor que 
a grifinoria.
Sarah S. 8ºC - EF

Ailtom e Monique
Amo muito vocês, melhores pais do 
mundo!
Aimê

Guilherme, 5ºC - EF
Gui, você é o meu melhor amigo desde 
o 3º ano. Você é uma pessoa gentil e 
engraçada. #amamosgames
Diogo, 5ºC - EF
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Malcolm, 9ºB - EF
Oi lindão! Eu sinto muita falta 
de ti na minha rotina. E não 
esquece que eu te amo!!Beijo.
#ehocertonaoeherrado
Eloise Liones, 9ºC - EF

FDA, 9ºC - EF
Então, tá chegando o final do 
ano, geral vai mudar de escola, 
mas quero que lembrem que a 
gente vai estar sempre junto, 
até o fim.
Luís Gustavo, 9ºC - EF

9º ano C - EF
Cara, vim aqui agradecer por 
tudo que fizeram por mim. 
Sentirei saudades. Amo vocês! 
Melhor turma.
Gabriela, 9ºC - EF

Eloise, Nycolle, Francisca e 
Julia, 9ºC - EF
Meninas, adoro vocês. Vocês 
são anjos que Deus me en-
viou. Vou adorar muito a nossa 
viagem. 
Fernanda Andrade, 9ºC - EF

Bruna Clemente, 8ºC - EF
Bru, do nada você se tornou 
minha melhor amiga. Saiba que 
és muito importante pra mim! 
Beijos, te amo best.
Júlia S. 8ºC - EF

Eloise, Nycolle, Fernanda e 
Julia, 9ºC - EF
Algumas de vocês não vão 
estar aqui no ano que vem, 
amo demais vocês e espero 
que nossa amizade seja sempre 
fortalecida! 
Francisca F. N., 9ºC - EF

Todos
Bom final de ano, que todos 
passem de ano e recuperem 
as notas.
Felipe, 9º - EF

Felipe Albino, 9ºC - EF
Mano, continue assim, pois se 
você mudar, nunca mais será 
você, continue Albino; KKKKK.
Guilherme, 9ºC - EF

Bruna Vitória, 1ºC - EM
Bru, te amo, mana! Muitos iqs 
pra você! #COB
Julia C. 9ºC - EF
 
Natália, 7ºA - EF
Você é uma herança de Deus. 
hahaha. Melhor risada. #rin-
dopranaochorar
Vitória M. 7ºA - EF

Letícia e Tainá, 5ºC - EF
Saiba que vocês são as minhas 
melhores amigas. Sempre sen-
tirei que são minhas irmãs, amo 
de coração as minhas melhores 
amigas.
Sofia, 5ºC - EF

Sarah, Beatriz e Ana, 7ºA - EF
Vocês são as minhas melhores 
amigas e eu adoro vocês. São 
muito especiais para mim. 
Espero que continuem sendo 
minhas amigas.
Isabel, 7ºA - EF

Professoras Fernanda S e Fer-
nanda B. 
Eu adoro vocês. São as melhores 
professoras que alguém pode 
ter! Deve ser coisa de Fernanda, 
não sei. Beijos!
Isabella Cara, 7ºA - EF

Milena, 7º - EF
Você me mata do coração, mas 
eu te adoro. Obrigada por me 
aturar. Bjs.
Manuela C. 7º - EF

Elenice Carnelos
Te amo, tia. Eu não seria nada 
sem você! #amoaminhatia
Helena R. Vieira, 5º - EF

Amigas, 5ºC - EF
Um beijo para as minhas ami-
gas: Helena, Mabelle, Ana Julia, 
Maria Julia, e Amanda. Abraços.
Eliza, 5ºC - EF

Mamãe Juliana 
Eu amo muito você. Você é um 
anjo em minha vida.
Ana Julia de Siqueira, 4ºC – EF

Maria Laura, 2º - EM
Feliz Aniversário. Seja bem 
vinda.
Elis, 2º - EM

Bruno, 4ºC – EF
Você sempre vai ser o meu 

amigo do coração, você é muito 
legal e engraçado.
Lucas, 4ºC – EF

Beatriz, 4ºC – EF
Você é gentil, carinhosa, e muito 
mais você. Você é demais!
Eduarda Souza, 4ºC –EF

Turma 5ºA – EF
Eu quero agradecer a todos, 
pois vocês são muito legais e 
inteligentes e também, quero 
agradecer a todas as professoras 
e dar os parabéns por um dia 
tão especial.
Mateus Scheidt, 5ºA – EF

Camila e José, 8ºA - EF
Vocês são os mais escandalosos 
que eu já vi. Amo vocês.
Yasmim M. 8ºA - EF

Aline, Ana e Ana Carolina, 8ºB - EF
Amo vocês, obrigado por tudo! 4A 
para sempre, chatinhas da minha 
vida! E as 8 lindas também amo.
Amanda, 8ºB - EF

Isabella, Júlia S., Camila e Moni-
que, 9ºB - EF
Amo vocês, suas chatas! Obriga-
do por esse ano ao lado de vocês, 
foi muito top.
Maria Luiza, 9ºB - EF 

Todos
Obrigado por me ajudarem com 
a minha rede de barraquinhas. 
Agora eu terei mais qualidade 
em todos os produtos.
Seu Zé

Igor e Isabella, 8ºB - EF
Oi maninhos, obrigada por tudo, 
todos esses momentos que pas-
samos juntos foram os melhores. 
Obrigado por sempre estarem 
comigo, amo vocês.
Camila Zabot, 8ºB - EF

Charlize, 3ºA – EF
Minha querida amiga, você é 
incrível, brinca comigo e ri,
Brenda, 3ºA – EF

Gabriele "pudim", 2ºA - EM
Quero desejar um feliz aniversá-
rio e muitos anos de vida, ruiva, 
te adoro! S2
Valéria C. 2ºA - EM

Ruth, 2ºB - EM
Nenhuma distância desse mundo 
é suficiente para silenciar meu 
amor por você, Ruthinha.
Guilherme K. 2ºA - EM

Ana Letícia, 9ºB - EF
Amiga, muito obrigada por tudo, 
pelos conselhos, pelas broncas, 
mas principalmente, por sempre 
me apoiar. Ano que vem eu não 
vou mais conviver contigo todos 
os dias, mas saiba que você 
sempre vai estar no meu coração. 
Te amo, sua feia.
Geovana Muller, 9ºB - EF

Gabriela Puccini, 2ºA - EM
Parabéns pelo seu niver, dia 
24. Muitos anos de vida pra 
você. Beijos.
Miguel, 2ºA - EM

Samantha e Lara Liss, 2ºA - EM
Vocês são as minhas melhores 
amigas, prometo sempre dar 
doces e dinheiro, suas fofas.
André Maggi, 2ºA - EM

Gabriel, 5ºB – EF
Você é muito maneiro e é muito 
engraçado, sempre me apoia e 
adora futebol. Você é um bom 
goleiro.
Vinícius, 3ºA

Minhas turmas
Queridos alunos, dediquem-se ao 
máximo nesta reta final, e assim 
todos terão bons resultados. 
Contem conosco nessa tarefa. 
Abraços, queridos!
Professora Fernanda Blau

Julice C. 9ºD - EF
Amiga, obrigada por tudo! Amo 
muito você! #COB
Bruna V. 1ºB - EM

1º ano C e Mahara - EM
Beijinhos pra turma C, e para 
a regente mais bela, Mahara! 
Amamos você! Parabéns pelo 
seu aniversário.
Isabela, Julia A. e Lara, 1ºC - EM

Mariana, 3ºA – EF
Eu gosto muito de você! Feliz 
Aniversário! Beijos.
Vitória Olivet, 3ºA – EF

Destino: lazer e muita 
aprendizagem coletivaViajar com os colegas

Viajar é sempre uma oportunidade 
de se emocionar. E, quando há emo-
ção, há aprendizagem. Nas viagens 
de estudos, não se aprende somente 
os conteúdos previstos no currículo 
escolar. 

Ao viajar desacompanhado dos 
pais, o aluno aprende a responsabi-
lizar-se por todos seus atos e ações. 
Juntamente com os colegas terá de 
tomar nota dos conteúdos e organizar 
este novo conhecimento, priorizando 

as inúmeras informações recebidas 
durante as visitas guiadas especial-
mente em instituições históricas e 
culturais. 

As visitas guiadas a museus e par-
ques,  por exemplo, fazem com que o 
estudante aprenda muito. 

Além do enriquecimento cultural, 
aprende-se a aguardar a sua vez para 
perguntar, a respeitar as regras de 
cada espaço e o patrimônio cultural e 
histórico ali exposto.

No Parque das Aves, em Foz do Iguaçu, Eduarda 
Michelli, 2ºB EM interagindo  com a Arara-canindé

Viagem de estudos dos 1os anos do EM a Porto 
Alegre realizada nos dias 22 e 23/10

Yes, nós aprendemos EnglishYes, nós aprendemos English
Os alunos do CSA tem aulas de inglês 

desde a Educação Infantil até o Ensino Mé-
dio. As atividades visam a ensinar a língua 
e a cultura de países de língua inglesa.

A professora Claudia Dunzer Bousfield 
desenvolveu com os alunos do 2º ao 5º ano 
do turno integral, um trabalho sobre valores 
baseado no Programa O Caráter Conta, ou 
Character Counts - do Josephson Institute 
of Ethics dos EUA. 

Valores
Esse programa tem como objetivo ensinar 

por meio dos seis pilares: respeito, respon-
sabilidade, zelo, sinceridade, justiça e cida-
dania. As atividades envolvem os alunos em 
projetos que visam a resgatar estes valores. 

Desde modo, os alunos aprendem a língua 
inglesa, refletem e discutem sobre os valores 
e as próprias atitudes em relação aos colegas. 

“Fizemos as discussões a partir de situa-
ções reais de sala de aula. Nos pilares sobre 
respeito e responsabilidade conversamos, 
por exemplo, sobre nossas atitudes em rela-
ção aos colegas de sala e professores, nossa 
responsabilidade com tarefas, trabalhos e 
materiais. 

Discutimos sobre como participar efeti-
vamente da vida em sociedade, respeitando 
as diferenças e fazendo cada um a nossa 
parte para vivermos em harmonia”, explicou 
a professora.

Datas Comemorativas
Em duplas, os alunos dos 5ºanos, pesqui-

saram na sala de informática sobre diferentes 
datas comemorativas dos EUA. As apre-
sentações foram feitas em multimídia para 
explorarem mais os recursos tecnológicos.  

Os trabalhos tinham por objetivo mostrar 
semelhanças e diferenças existentes entre 
as comemorações no Brasil e nos EUA e 
apresentar aspectos culturais de cada data 
para os colegas de sala. 

“Afinal, aprender inglês também é apren-
der um pouco sobre a cultura dos países 
que tem esse idioma como língua oficial”, 
ressaltou a professora.

Cada dupla apresentou uma data 
comemorativa dos Estados Unidos.

Os seis pilares reforçam valores e o caráter.
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Guilherme, 5ºD - EF
Obrigado por me acolher na nova 
sala e por ser um grande ami-
go, de coração, muito obrigado 
por me ajudar a me enturmar. 
Obrigada.
João Pedro, 5ºD - EF

Sofia, 2ºC – EF
Te amo muito.
Maria Rita, 2ºC – EF

Victor Hugo
Você é o meu primo favorito. Eu 
te amo, Victor.
Luiz, 2ºC- EF

Carolina, 2ºA - EM
Feliz Aniversário, Krol! Felicida-
des e muitos boys na vida. 
Monise, 2ºA - EM

Mamãe
Eu te amo tanto que o meu cora-
ção não aguenta mais! Eu te amo.
Sofia, 2ºC- EF

Felipe S., 3ºC- EF
Eu gosto muito de você. Beijão. 
Amo você.
Bruno S., 2ºC – EF

João Victor Alves, 5ºC - EF
Você é o único que me ajudou 
quando precisava. Valeu cara.
Luiz Agatti Neto, 5ºD - EF

Pai e mãe
Melhor dia das crianças, graças 
a vocês, Obrigado.
João, 4ºB – EF

Ana, Kayty, Larissa, 4ºB – EF
As melhores amigas que al-
guém poderia ter. Cada dia me 
fazem mais feliz. Adoro vocês! 
Um beijo.
Maithê Alves Borba

Professora Luciane, 4ºB – EF
Feliz dia dos professores.
Maria Helena, 4ºB - EF

Walter, 8ºC – EF
Você é engraçado e legal.
Bernardo, 2ºD – EF

Maria Júlia, 2ºA – EF 
Você é a melhor amiga que eu 
poderia ter.
Maria Luisa, 2ºA – EF

Raphaela Morais Miguel, 2ºE - EF
Querida, eu gosto muito de você, 
você é a minha melhor amiga e 
sempre será. Beijos, eu te amo.
Eduarda F., 2ºE – EF

Lucas W. 2ºC - EM
"O que sabemos é uma gota, mas 
o que ignoramos é um oceano". 
Inspiração.
Gustavo F. 2ºC - EM

Mãe querida
Obrigada minha rainha por estar 
sempre comigo, me apoiando e 
acreditando em todos os meus 
sonhos. Que Deus nos ilumine em 
nossos planos neste fim de ano! 
Te amo mais que tudo!
Julia Corrêa, 1ºB - EM

Vitória, 2ºA – EF
Você é uma amiga muito legal. 
Gosto muito de você.
Pedro Henrique, 2ºA – EF

Laura S., 3ºC- EF
Gosto muito de você! Porque sei 
que posso desabafar, enfim, você 
é como uma irmã. Beijos.
Cindy Gesse, 3ºC - EF

Pedro, 3ºC – EF
Você é o meu melhor amigo, você 
conta histórias engraçadas. De 
seu melhor amigo, 
Giulianno, 3ºC – EF

Cindy, 3ºC – EF
Você é uma grande amiga, muito 
legal e engraçada. E é por isso 
que eu gosto de você.
Ana Julia, 3ºC – EF

Sophia Matos, 2ºA – EF
Você é muito legal e estudiosa.
Maria Eduarda, 2ºA – EF

Yasmin e Duda
Nós amamos vocês. Vocês são as 
melhores irmãs do mundo.
Evelin e Mariana, 2ºD – EF

Isabeli Aparecida, 2ºE – EF
Você é a melhor amiga que eu 
poderi ter.
Emilly, 2ºE – EF

Amigos
Eu gosto muito de vocês.
Felipe, 4ºD – EF

Luísa
Eu gosto muito de você, você é a 
melhor irmã do mundo. Te amo!
Laura S., 3ºC – EF

Sofia, Marina e Letícia – EF
Quero agradecer vocês por se-
rem minhas amigas por tantos 
anos, vocês muito engraçadas 
e divertidas. Eu adoro vocês.
Mariana Kruger –5º  EF

Professoras do 5º ano
Amo muito vocês. São as me-
lhores professoras do mundo. 
Vou adorar ficar com vocês 
nos outros anos. Feliz dia dos 
professores.
Laís Prazeres, 5ºA – EF

Anna
Obrigada por tudo que você 
fez! Gosto muito de você. Te 
amo mana!
Lethicia Rosa, 4ºA – EF

Sarah, 2ºD –EF
Oi, eu gosto muito de você.
Vitória Rocha, 2ºD – EF

Minha família
Mamãe, papai, irmã e irmão eu 
amo vocês do tamanho desse 
mundo inteiro.
Amanda Alves M., 4ºA – EF

Camila, Camilly, Isadora e 
Larissa, 8ºA - EF
Minhas amigas do core, eu amo 
muito vocês, muito mesmo.
Helen B. 8º A - EF

Japah, Isa, Loly, Camy e Helena, 
8ºA - EF
Oi seus lindos, vocês sabem que 
eu amo vocês, né! Só vim dar 
um oi mesmo. Silvana manda 
beijos.
Sílvia, 8ºA - EF

Márcio e Matheus Veiga, 8º - EF
Ah mano, o ano está acabando. 
Um grande abraço e muitas 
minas.
Matheus Carlos, 8ºA - EF

Professora Simone
Parabéns pelo seu dia, gos-
to muito de você! Que Deus 
te abençõe e ilumine o seu 
caminho,
Felipe, 3ºC – EF

Guilherme Lima, 9ºC - EF
Oi, Gui. Tudo bem? Quero te 
avisar que te amo muito e não 
consigo viver sem você! Te amo 
muito, muito, muito.
Maria Helena Lima, 3ºC – EF

Beatriz Konz, 3ºC – EF
Be, você é muito especial para 
mim, é um anél muito caro e 
raro. E daí que você é de Itajaí. 
Você é muito especial para 
mim. Bjs
Laura Antunes, 3ºC – EF

Lucas, 3ºC – EF
Você joga muito bem futebol e 
você é o mellhor da sala. Você 
é o meu melhor amigo.
Cauê, 3ºC – EF

Mahara
Obrigado pela excelente profes-
sora e mãe que você é. Feliz dia 
dos professores!
Felippe, 1ºC - EM

Bia, 8ºB - EF
Oi linda, quase 7 anos, amo 
você. Cuida do Pedrinho e vê 
se estuda, tá?
Manu, 8ºB - EF

Miguel, 2ºC – EF
Oi, você é o meu xodó. Eu 
te amo.
Helena Cani, 2ºE - EF

Sophia Arruda, 2ºA – EF
Você é muito legal, você quer ir 
na minha casa?
Mariana, 2ºA – EF

Emerton Silva, 2º - EM
Se um dia uma planária se 
dividir ao meio, passarão a 
existir duas planárias. Obs: A 
morte virá mesmo assim.
Ednilson Farias, 3º - EF

Uma ideia puxa a outra e 
juntas movimentam o mundo

O pensamento parece 
uma coisa à toa, mas 

como é que a gente voa 
quando começa a pensar...

As lições da apostila de filosofia dos 
quartos anos trazem a proposição de um 
trabalho em grupo para concretizar a apren-
dizagem sobre as ideias que se controem. 

O objetivo é reforçar a importância de 
respeitar o outro e suas ideias e levar o alu-
no a planejar as próprias ações respeitando 
o ponto de vista do outro. 

No capítulo intitulado Uma ideia puxa 
a outra, é proposta uma atividade  que em 
grupos de quatro, os alunos com peças de 
legos, montem um objetivo em conjunto. 

No entanto, nenhum deve falar ao outro 
o que pensa construir. Sem falar e sem 
opinar na construção do outro, o aluno 
dá continuidade ao trabalho iniciado pelo 
colega e, ao final, o objeto construído cole-
tivamente ganha uma forma e os integrantes 
conversam sobre o resultado. 

O objetivo desta dinâmica é comparti-
lhar ideias, mesmo que não conhecidas, e  
ajudar o outro a construir conhecimento, 
aproveitando a ideia do outro. Mas, é prin-
cipalmente, respeitar e dar continuidade ao 
pensamento do outro, estimulando o pla-
nejamento a partir de situações e desafios 
reais e o pensamento racional.

Após concluir esta etapa em sala de aula, 
a professora Alessandra Pereira Ziemer, 
4ºA, propôs aos alunos que construissem, 
com material reciclável, um objeto que re-
presentasse a ideia que o texto lhe inspirava. 

Na aula seguinte, cada estudante apre-
sentou seu objeto e o processo de constru-
ção do mesmo, bem como as motivações 
durante a leitura e a confecção. Os trabalhos 
foram expostos na sala de aula.

Em sala, equipes de quatro alunos montaram objeto coletivamente.

Gabriel Henrich construiu o "trem vida". Puxado pela 
locomotiva e um vagão=ideia puxando o outro. 

O robô de Gabriel Perreto está 
vestido para a balada.

Os cabos das colheres usadas para construir o 
abajur, inspiraram Luiza C. dos Santos a fazer 
um pirulito de brigadeiro e dar aos colegas.

Uma ideia puxa a outra e 
juntas movimentam o mundo
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Conhecimento é prevenção:

Para estudar os conteúdos de química 
orgânica e sua aplicação na vida e saúde de 
cada um de nós, a professora de química 
Mahara Pereira de Melo, com auxílio da 
estagiária da UDESC, Laísa C. Klemmer, 
desenvolvou   o projeto "Diga não às drogas" 
com os alunos dos 2ºs e 3ºs anos do ensino 
médio. 

Em equipes, os alunos pesquisaram o his-
tórico, princípio ativo, a fórmula, estrutura 
molecular, efeito químico causado no orga-
nismo e impacto social da comercialização 
de 21 tipos de drogas existentes. 

As pesquisas foram apresentadas aos 
colegas de turmas e resumidas em cartazes 
expostos no Colégio com o objetivo de 
socializar o conhecimento com toda a co-
munidade escolar. 

"O projeto cumpriu os objetivos. Especial-
mente o de mostrar o impacto que o uso das 
drogas lícitas e ilícitas causa aos usuários, 
seus familiares e à sociedade em geral. 

A química das drogas
Com ele conseguimos contextualizar um 

tema polêmico e sempre atual com química, 
história e sociologia. Fato que o tornou ain-
da mais instigante, pois os alunos puderam 
verificar como essas substâncias agem, 
não só no organismo do usuário, mas na 
sociedade em geral", registrou a professora.

 "Os alunos puderam ainda verificar que 
as drogas que aparentemente não causam 
'mal' ou que fazem parte das 'modinhas' 
de determinados grupos de amizades, são 
aquelas que servem como porta de entrada 
para as outras ainda piores e mais difíceis 
de tratamento, podendo levar à destruição 
da própria saúde, de lares e de famílias", 
continuou. 

Os resultados foram tão positivos que 
a professora pretende dar continuidade e 
ampliar nos próximos anos, de forma a 
levar mais alunos a se conscientizarem dos 
malefícios do uso de drogas.

Surpreendente, o projeto "Diga não às 
drogas" me colocou em contato com várias 
informações antes desconhecidas. Acredito 
que depois dessas apresentações, quem 
ainda ousar se envolver com qualquer uma 
dessas ditas "pragas" o fará tendo toda a 
noção do quão tolo estará sendo. Projetos 
contra as drogas nunca são demais! Júlia 
de Oliveira Rosa 3ãoA

Aprendi que não existem apenas as 
drogas como crack, maconha, LSD, e que 
essas outras são tão preocupantes quanto. 
Nenhuma droga é boa, elas tomam controle 
de nossas vidas e afetam todos ao nosso 
redor. Temos uma vida inteira pela frente 
e não podemos deixar com que uma noite 
de irresponsabilidade acabe com isso. 
Kauanny B. Hack – 3ãoB

O trabalho de química é importantíssimo 
para nós: mostra a história, o princípio 
ativo e principalmente o impacto social do 
uso das drogas. Na juventude, as pessoas 
são facilmente influenciadas, então, uma 
apresentação como essa pode mudar as 
decisões, e consequentemente, o futuro dos 
envolvidos. Gabriel Felipe – 3ãoB

Aprendi bastante.Entendi como as drogas 
funcionam, seus efeitos e a dependência do 
organismo. Não sabia que muitas agiam 
como neurotransmissores e que outras 
como cafeína e morfina eram consideradas 
drogas. Ana Clara Tondo – 3ãoB

O tema do meu trabalho se tratava de 
LSD uma droga que para muitos parece 
muito ‘legal’ e ‘inofensiva’, entretanto cau-
sa danos irreparáveis. Alertar sobre drogas 
não é garantia de que os adolescentes não 
irão usá-las ou experimentá-las, porém, a 
informação é o fator mais importante na 
prevenção. Letícia Vieira Wippel – 3ãoC

Pude aprender mais sobre os efeitos de 
cada droga, o que é muito interessante já 
que agrega conhecimento, podendo ser 
útil para uma boa argumentação. Ariane 
Cristine - 3ãoA

Toda minha vida eu fui muito ciente dos 
malefícios que a droga traz na vida não só 
do usuário, mas também para a família e 
para a sociedade, por ter usuário de droga 
na família. Foi um grande aviso. Nicolle E. 
F. Ioannou – 3ãoC

O projeto foi uma ótima forma de cons-
cientização, pois abordou um assunto que 
já se tornou maçante e clichê, de uma forma 
divertida e prática. Ana Carolina Soares 
– 2ºEMA

Apesar de ter um objetivo voltado para a 
química, como análise da fórmula e estru-
tura molecular das drogas, o impacto aca-
bou sendo mais para o lado pessoal, pois 
mostrou os impactos na vida dos usuários e 
também o tratamento do vício, nunca fácil 
de ser largado". Gustavo Ciz – 2ºEMC

O projeto foi mais efetivo que o PRO-
ERD, pois a composição fica mais clara, 
o contexto que leva o usuário ao uso e as 
consequências ficam ainda mais evidentes. 
Monise V. Corrêa – 2ºEMA

Ao ouvir nossos amigos explicando os 
reais malefícios e consequências, deixa 
claro que o seu uso é algo totalmente dis-
pensável, desnecessário e errôneo. Danilo 
J. P. – 2ºEMA

Conhecimento é prevenção:

Conhecer os efeitos de cada droga me 
assustou, sabia que a aparência era afe-
tada, mas não em tão pouco tempo. Os 
componentes encontrados em cada droga 
me fizeram refletir sobre quem usa, o que 
pensam e o que passam para fazer tal coisa. 
Fernanda Soares – 2ºEMB

O projeto mostrou novos conhecimentos, 
apesar de sabermos que as drogas fazem 
mal, não se sabia o porquê. Ana Letícia 
B. – 2ºEMB

Trabalhos assim são importantes, prin-
cipalmente para jovens nessa faixa etária, 
nos 16 anos, já que é nessa fase que muito 
tem essa vontade de experimentar droga. 
Acho que só no 2ºB, esse projeto desenco-
rajou no mínimo 5 jovens. Leonardo Dalla 
Costa – 2ºEMB

Cartazes foram expostos com o objetivo de compartilhar as informações. informações.

Especial Terceirão

Ketrin, 3º- EM
Linda, te amo demais e sempre 
te amarei.
Leonardo, 3º A - EM

Camila, Nadies e Natã, 3ºA-EM
Obrigada por esse ano de ami-
zade, espero que isso nunca 
acabe.
Jenaina da Silva, 3º A - EM

Ariane, 3ºA - EM
Obrigado por ser minha grande 
companheira ao longo desse 
ano. Saiba que gosto muito de 
você e que nossa amizade ainda 
dure muito.
Jorge, 3º A - EM

Barbara, 3ºA - EM
Obrigado por ter entrado em 
minha vida. Você é o meu gran-
de amor e quero estar contigo 
para sempre. Beijos linda.

Ketrin, 3º - EM
Queria lhe dizer tudo, porém, 
tudo não é possível e com 
você eu conquisto o impossível. 
Te amo
Leonardo Schieffelbin

Nádia e Jenaina, 3ºA, EM
Independente do caminho que 
seguirmos, vocês estarão pra 
sempre comigo!
Camila Carlini

Terceirão A - EM
Melhor ano de todos, obrigado 
pela parceria.
Ana Caroline, 3ºA - EM

Fernanda Koch, 3º - EM
Obrigado por tudo que possa-
mos juntos aqui, você ajudou 
a tornar minha história aqui. 
Te amo.
Tarso, 3º - EM

Anna, Ari, Bah, Ju A., Ju R., 
Maria, 3ºA - E.M
"Fazer parte de algo especial, 
te torna especial". Amo vocês!
Júlia Bertelli, 3ºA

Murilo Olivet, 3ºA - E.M
Meu futuro sócio.
Roger Leandro, 3ºA - EM

Vestibulandos, 3º - EM
É incrível pensar que todos es-
ses anos se passaram, e agora 
está próximo do fim. A saudade 
será inevitável. "Que a sorte 
esteja sempre ao nosso lado".
Júlia Rosa, 3º - EM

Leo DJ, EM
Mandou demais irmão. TMJ.
Renato Novaes Dagios, EM

Tarso Sckudlareck, 3ºA - EM
Xuxuzinho, obrigada por esse 
ano maravilhoso, você mudou 
minha vida e agora não largo 
mais, kkkk.
Fernanda Koch, 3ºA - EM

Ana Paula, 3ºB - EM
Sempre nós loira! Obrigada por 
estar sempre comigo durante 
esses anos. Que nossa amizade 
continue por mais tempo. Amo 
tu. #choranenis #vendomeu-
rim #muitasortenoazar
Letícia Luiza, 3ºB - EM

Letícia, 3ºB - EM
Obrigada por todos os momen-
tos, amo você, é nós sempre.
#semprenos #aleluialelu 
#vendomeurimsocomvoce
Ana Paula, 3ºB - EM

André Jr. Gustavo, 3ºB - EM
Faça o que eu digo e não faça 
o que eu faço, abraço galera.
#chegadedanone
Jorge Luiz, 3ºB - EM

André Luiz Estácio, 3ºB - EM
Da próxima vez, canta uma 
garçonete! kkk Valeu lagoa 
azul, abraços.
Marco Aurélio dos Santos, 
3ºB - EM

Rafael Lorenzetti, 3ºB - EM
Valeu Rafão! Professor mais 
gente fina da escola. Abraços.
Marco Aurélio dos Santos, 
3ºB - EM

Terceirão B - EM
Obrigada por tudo! Vou sentir 
saudades de vocês!
Ana Clara, 3ºB - EM

Terceirão B - EM
Gostaria de agradecer por 
todos esses anos que passamos 
juntos. Vocês são top! Sempre 
seremos a família do terceirão 
B. Amo vocês!
Jéssica, 3ºB - EM

Terceirão B - EM
Acabou! Obrigada terceirão 
B por estes 3 anos de ensino 
médio. Boa sorte para todos 
no vestibular e que todos con-
sigam alcançar seus objetivos. 
#adeuscsa #partiufacul
Camila Cristina, 3ºB - EM

Letícia Passo, 3ºB - EM
Depois da meia noite, nos abra-
çamos e ficamos juntos, até 
nascer o sol.
Matheus I, 3ºB - EM

Bruna Passos, 3ºB - EM
Amiga, obrigada por tudo, você 
é muito importante para mim. 
Vamos começar essa nova fase 
juntas. Que venham muitos 
anos de amizade. Te amo. 
#naosouobrigada
Beatriz isabel, 3ºB - EM

Joice Caroline, 3ºB - EM
Só tenho a agradecer por ter-
mos nos aproximado ainda 
esse ano. Você é uma amiga 
maravilhosa para todas as 
horas. Pena que vou ter que te 
aguentar por mais cinco anos. 
Te amo. #concorrencia
Beatriz Isabel, 3ºB - EM 

Terceirão B - EM
#Família! Obrigado terceirão 
por estarem na minha vida, 
seus lindos. Amo vocês #par-
tiufaculdade
Fernando Nunes, 3ºB - EM

Beatriz Isabel, 3º B - EM
Obrigada por tudo, pela nossa 
amizade. Eu te amo muito. Só 
vai dar nós, gata. Beijão.
Bruna Passos, 3º B - EM

Joice, Camila, Anna, Beatriz, 
Larah, Andreza, Jéssica e Júlia, 
3ºB - EM
Vocês são muito importantes 
para mim. Obrigada por todas 
as brincadeiras e risadas. Vocês 
fizeram de 2015 um ano muito 
melhor. Amo vocês.
Bruna Passos, 3ºB - EM

Minhas amigas, 3ºB - EM
Como esta é a última oportuni-
dade de mandar recado, quero 
dizer que vou sentir muita 
falta de vocês. Já estou com 
saudades. Amo vocês;
Larah B. Oppa, 3ºB - EM

Minhas amigas lindas
Obrigada por fazerem os meus 
dias melhores. Vocês são muito 
especiais para mim. Amo de-
mais. Já estou com saudades, 
beijos.
Andreza C. Rodrigues, 3º ano 
- EM

Gabriel Serafim, 7ºB - EF
Irmão, espero que você consiga 
alcançar todos os seus objetivos 
nos estudos, no basquete e na 
vida! Foco e fé mlk, representa 
aí, te amo.
Eriberto, 3ºB - EM

Eriberto e família, 3ºB - EM
Obrigado por todos esses anos 
de carona, parceria e amizade. 
Vocês mudaram a minha vida no 
CSA, espero continuar os vendo. 
Forte abraço.
Bota, 3ºB - EM

Nádia, 3ºA - EM
Feliz Aniversário, amiga! Tudo 
de bom, muitas felicidades! Te 
adoro! Bjão
Maria Clara, 3º A - EM

Matheus Iury, 3ºB - EM
Amo vocês, até a lua, ida e 
volta!
Letícia Passos, 3ºB - EM
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Por onde anda?

Este espaço está aberto aos ex-alunos do 
CSA. Entre em contato, diga-nos por onde 
anda. Envie foto e ano de formatura para 
publicarmos aqui. 

Iniciamos esta sessão com as informa-
ções dos ex-alunos formados em 2013. 

PREPARAÇÃO E N E M 2 0 1 5 

.

Ensino Médio 
1ª Júlia Bertelli - Terceirão  A
2ª Lara Liss Martins – 2º A 
3ª Letícia V. Wippel – Terceirão C

Classificação Geral

9os anos  
1ª Maria Júlia S. Guimbala – 9ºA
2º Lucas B. da Silva – 9ºA
3º Gabrielle C. Branco – 9º B 

Simulado de 29/9/2015:

Os três estão no NPOR - Núcleo de Pre-
paração de Oficiais da Reserva do Exército 
Brasileiro, no 62ºBI e estão cursando a 
faculdade, apesar de já terem feito a opção 
pela carreira militar.

Victor  Borba S cursa 2º ano de Psicologia - ACE 
Brayann Soares S  cursa o 2ºno de Marketing - Univille 
André Victor Schneider S 2º ano de Comércio Exterior - Univille 

NOTA: Você, ex-aluno do Colégio dos Santos Anjos, mande sua foto e 
informações para o email: jornalsantosanjos@gmail.com

começou há quatro anos
No CSA a preparação para o ENEM  e o 

vestibular se inicia ainda no ensino funda-
mental. Os simulados têm como primeiro 
objetivo levar o estudante a aprender a 
controlar sua ansiedade. 

Já que a tranquilidade é uma das princi-
pais armas dos candidatos para usar todo 
o conhecimento adquirido ao longo da 
vida escolar. 

Em relação aos conteúdos, a implemen-
tação de projetos de leitura e produção 
textuais, bem como as aulas de ciências em 
laboratório tornam a aprendizagem mais 
significativa e isso facilita a aprendizagem 
e fixação dos conteúdos. 

No Terceirão, as atividades de preparação 
são intensificadas. Para que os estudantes 
estejam preparados para a principal das 
provas, o ENEM, que ganha mais im-

portância a cada ano e, já é o principal 
meio de acesso aos cursos de universidades 
públicas. 

Esse ano,  além das atividades já tradicio-
nais que têm levado nossos alunos a passar 
nos cursos e universidade de sua escolha, 
foi implementada a preparação de véspera 
para o ENEM.

Durante um mês, de 4 de setembro a 3 de 
outubro, os estudantes puderam relembrar 
os conteúdos e receberam dicas dos profes-
sores em aulões de revisão.  

Para o aulão de redação, os estudantes 
dos terceirões revisaram  estratégias para 
a elaboração de um texto apresentando 
argumentação para suas ideias particulares 
sobre um tema proposto. A correção ocor-
reu de acordo com os critérios do ENEM e 
a devolutiva foi individualizada.  

Rua Padre Kolb, 1485  Fone 3433 5964           
www.bekosuniformes.com.br

Dentro da programação da Semana da 
Criança, das turmas da educação infantil, no 
dia 6 de outubro, a Festa Real, com o tema, 
A Bela e a Fera, foi mais do que especial. 

Com desfile de fantasias e apresentações 
musicais, os professores como personagens 
de histórias infantis, as crianças fizeram a 
maior festa com direito até mesmo a baile 
e "jantar especial". 

Semana da Criança

Bota - EM
Obrigado por todos os momen-
tos, de suas botetis preferidas. 
#quatroaocubo #grandeho-
mem #botetis #soujustomas-
naopago
Ana Paula e Letícia L. - EM

Andreza, 3ºB - EM
Em Búzios fiquei pensando em 
você, não esqueci da vez que 
ficamos. Quer tomar um danone 
comigo?
Jorge, 3ºB - EM

Nigga, 3ºB - EM
Amo você maninha. Quero levar 
a sua amizade para a vida toda.
Bori, 3ºB - EM

Andreza, 3ºB - EM
Você é a ring girl número 1 do 
meu coração.
Jorge, 3ºB - EM

Roger Leandro, 3ºA - EM
Tá disposto?
Gustavo, 3ºB - EM

Kauanny, 3ºB - EM
Obrigada amiga por me aturar 
todos esses anos, principal-
mente, nesse momento que me 
encontro apaixonada.
Amanda, 3ºB - EM

Bueta, 3ºB - EM
Hola, Que tal? Gracias por tudo, 
te amo;
Kau, 3ºB - EM

Bonde 2.0, 3ºB - EM
Obrigada pelo presente minhas 
queridas! #eunaoacreditoque-
ganheiumcopo
Amanda Alves, 3º - EM

Jornal
Obrigada por proporcionar 
esses recadinhos, que fazem 
parte da minha história. #ul-
timorecadinho
Amanda Alves, 3ºB - EM

Ana Clara, 3ºB - EM
Vou sentir falta de explicar as 
piadas pra ti. Saudades mata 
atlântica e boneco de posto. 
Te amo.
Kauanny, 3ºB - EM

Nicole, 3º B - EM
Rir da sua risada vai fazer 
muita falta. Obrigada por tudo. 
Te amo.
Kauanny, 3ºB - EM

Helô, 3ºB - EM
No caso, vou sentir saudades 
de ser rápida contigo. Te amo.
Kau, 3ºB - EM

Amanda, 3º B - EM
Desde a quinta série sendo 
um porto seguro pra mim. 
Obrigada por pernacer ao meu 
lado, sempre.
Kauanny, 3ºB - EM

Eriberto, EF
Te amo, mesmo você sendo 
baby. Te vejo na sua formatura 
da oitava.
Kau, 3ºB - EM

Terceirão B - EM
Muito obrigada por tudo que vo-
cês me proporcionaram desde 
2009. Guardo cada um no meu 
coração. Até algum dia.
Kauanny, 3ºB - EM

Luis (chuchuzinho) 3º - EM
Obrigada por tudo gatinho, 
continue sendo este menino 
atencioso e paciente. Vamos 
sentir saudades! Beijão.
Meninas, 3º - EM

Colégio dos Santos Anjos
Quero agradecer ao colégio por 
passar todos esses anos sendo 
como uma família.
Fernanda - EM

Emerton Silva, 2º - EM
Se um dia uma planária se 
dividir ao meio, passarão a 
existir duas planárias. Obs: A 
morte virá mesmo assim.
Ednilson Farias, 3º - EF

Rafaela e Cristiano, 3ºC – EM
Eu não ia expor meus senti-
mentos, já que, se quisesse 
expor minha vida faria um kiwi! 
Amo vocês, ano que vem nos 
aguarda com muita matemática 
e café.
Letícia W. 3ºC – EM

Terceiro C - EM
Aqui aprendi o verdadeiro sig-
nificado da amizade e da união, 
obrigado terceirão, obrigado 
Santos Anjos. #passamos
Cristiano Alano, 3ºC – EM

Terceirão C - EM
Obrigado pelos momentos vi-
vidos na sala e boa sorte a 
todosem suas escolhas futuras.
Jonathan A., 3ºC – EM

Todos
Queria ressaltar a importância 
da equipe para essa vitória, 
agora é descansar e pensar no 
próximo jogo e ir em busca dos 
3 pontos.
Pedro, 3ºC – EM

Beatriz Silva, Cristiano, Mateus, 
3ºC – EM
Foram três anos juntos que se 
passaram e que ficarão nas nos-
sas lembranças. Obrigada pela 
amizade de vocês e que ela dure 
para sempre. Amo vocês!Bjaum. 
#corre #tamojunto #show 
#botajaqueta
Heloísa, 3ºC – EM

Terceirão C – EM
Obrigada para a turma que fez 
com que esse ano se tornas-
se inacreditável, As melhores 
risadas e momentos eu vivi 
com vocês!
Laura, 3º C – EM

Terceirão C – EM
Que essa nova etapa que se inicia 
seja repleta de conquistas!
Laura Bruning, 3ºC – EM

Terceirão C – EM
Então, com muito empenho con-
cluímos o ensino médio. Vamos 
em frente rumo ao ensino supe-
rior. #passamos
Mateus Marcon, 3ºC – EM

Terceiro C – EM
Galera, obrigado por tudo, tantos 
anos juntos. Boa sorte a todos 
vocês, um grande abraço!
Douglas, 3ºC – EM

Terceirão C – EM
Agradeço a vocês por todos os 
momentos vividos neste ano. 
Acredito que sem vocês eu não 
seria o que sou hoje.
Lucas C. 3ºC – EM

Terceirão C – EM
Obrigada por tudo! Amo vocês.
Rafaela, 3ºC – EM

Júlia, Ícaro, Pedro e Cleiton, 
3ºC – EM
Obrigada por tudo, meus amores. 
Nossa amizade irá durar a vida 
inteira.
Milena Floriani, 3ºC – EM

Terceirão C – EM
Meus caros amigos, obrigado por 
todo o companheirismo, todos 
os selfies e todos os momentos 
felizes que passamos juntos! 
#parasempreterceirao
Lucas Wenk, 3º - EM

Heloísa e Mateus, 3º - EM
Obrigada por este ano incrível! 
Amo vocês! #corre #cuidado 
#cobra #cadeamochila #tira 
#tirajaqueta #tonhao #beliche
Beatriz da Silva, 3º - EM

Kaui, 3ºB - EM
Você é especial, não existe outra 
igual, você assim, diferente 
pra mim.
Amanda Alves, 3ºB - EM

Terceirão – EM
Então galera, está tudo chegando 
ao fim. Só quero agradecer cada 
sorisso, momento a cada dia 
juntos. Obrigada por tudo galera.
Maísa W. 3º - EM

Luara e Laura, EM
Estou indo embora, um homem 
não chora. Amei ter vocês ao meu 
lado estes quatro anos.
Isabella – 3º - EM

Terceiro C – EM
Depois de muito empenho, che-
gamos no final. Obrigado por tu-
do, turma destaque. #tamojunto
Ícaro, 3ºC - EM
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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: Quem tem medo de 
monstro?

Autor: Ruth Rocha
Ilustrações: Maria-

na Massarani

Apresentando ima-
gens coloridas e cheias 
de expressão o livro 
desperta a coragem nas 
crianças. Em cada pá-
gina elas descobrem 
que os monstros mais 
horripilantes de cara en-
graçada também tem 
medo de alguma coisa. 
Vale a pena descobrir!

Profª Crislaine Nunes

Livro: A confissão da leoa
Autor: Mia Couto
Editora: Companhia das Letras

História fictícia, baseada 
em fatos reais. Conta a his-
tória de uma pequena aldeia, 
no meio da selva africana, em 
Moçambique, que começa a 
ser atacada por leões. Várias 
pessoas morrem. Então um 
caçador é chamado para matar 
esses leões e dar fim ao medo 
e ao terror que se apodera dos 
habitantes locais. A história é 
fantástica! Cheia de magia e 
encantamento.

Indicação Bibliotecária 
Miriam M. Kessin da 
Costa

Livro: Mentes inquietas
Autora: Ana Beatriz Barbosa da Silva

Editora: Fontanar

De fácil leitura e recheado de exemplos 
reais, o livro aborda o tema do Transtorno 

de Déficit de Aten-
ção, amplamente 
diagnosticado em 
pessoas de variadas 
idades. 

A leitura desse 
livro ajuda pais e 
educadores a perce-
berem e a diferen-
ciarem os sintomas 
próprios do trans-
torno com compor-
tamentos comuns 
das crianças em 
fase escolar.

Indicação: Bibliotecária Miriam Margô 
Kessin da Costa

 Livro: Pomar de Palavras 
Autor: Alcides Buss
Editora: Cuca Fresca Edi-

ções
Ilustradora: Márcia Cardeal

A poesia ressalta a beleza 
das palavras e nesse livro, o 
poeta catarinense nos apre-
sentar os poemas, em meio 
à magia das frutas, sabores, 
sentidos... O livro é uma boa 
monstra da importância e be-
leza desse gênero textual com 
nossas crianças. Traz ainda 
mensagens para a construção 
de um mundo melhor, no qual 
o ser é mais importante que o 
ter e as relações sejam de ale-
gria, de amizade, de respeito e 
solidariedade.

Indicação: Jane Mery Richter 
Voigt - Coordenadora   Peda-
gógica

Livro: Kafka e a boneca viajante
Autor: Jordi Sierra i Fabra
Editora: Mar-

tins Fontes
 
    Franz Kafka 

encontrou uma me-
nina em um parque 
chorando por ter 
perdido sua boneca. 
Para consolá-la, ele 
finge ser mensageiro 
de bonecas e disse 
que o brinquedo teria 
viajado, pois havia lhe 
enviado uma carta que 
contava onde estava.  
Assim, durante três se-
manas Kafka escreveu, 
fazendo-se passar pela boneca viajante.

   A história mostra o encontro de um 
senhor e uma menina que constroem um elo 
com algo precioso: a capacidade de sonhar.

Indicação: Profª Karina Vargas

Livro: Lá vem his-
tória

Autora: Heloisa Prieto
Editora: Companhia 

das Letrinhas

Histórias para sonhar, 
para rir e pensar, para sen-
tir uma pontinha de medo. 
Desde que o mundo é mun-
do, sempre que alguém senta 
para contar uma história, 
pratica a deliciosa arte de 
abrir as portas da imagina-

ção. Ler é viajar, conhecer outros 
povos, experimentar novas sen-
sações.

As histórias deste livro são uma 
forma de conhecer novos lugares, 
personagens interessantes, culturas 

diferentes da nossa. 
Indicação: Profª Luciane Manske

O CSA teve dois 
trabalhos seleciona-
dos para participar na 
3ª Feira de Ciências, 
Inovação e Tecnologia 
de Joinville (Fecitej), 
realizada de 20 a 22 de 
outubro. 

Orientados pela pro-
fessora Mahara Pereira 
de Melo, os estudantes 
do ensino médio apre-
sentaram  o aplicativo  
My Healthy. 

Os alunos do 3ºA do ensino fun-
damental foram selecionados com o 
projeto de robótica Vertebrados em 
movimento, orientados pela profes-
sora  Berenice Fernandez. 

A proposta de criação de um apli-
cativo colaborativo para que pessoas 
portadoras de doenças crônicas como 
diabetes tipo I e II, intolerância à lac-
tose, ao glúten ou colesterol, possam 
lembrar da ingestão de medicamentos 
no horário correto, foi desenvolvido 
para a feira de ciências do ano passado.  

Os alunos do 3°A do EFI apresentaram o 
projeto desenvolvido nas aulas de ciências, 
sobre os animais vertebrados, atrelado aos 
conhecimentos de novas tecnologias como 
a robótica, possibilitando um aprendizado 
mais significativo.

A construção de bonecos em forma de 
animais com materiais reutilizáveis, onde a 
robótica foi utilizada para gerar movimento 

Robótica e aplicativo de saúde 

e ou luz nos animais.
Neste trabalho valorizou-se o aprender, 

o criar, o estímulo ao reciclar e a preservar 
para o futuro. Os alunos do 3ºA do ensino 
fundamental apresentaram o projeto desen-
volvido nas aulas de robótica. A programa-
ção de movimentos criados no laboratório 
de informática, deram “vida” aos animais 
confeccionados com material reciclável.

representaram CSA na Fecitej

Alunos do 3ºAno deram movimento a animais 
confeccionados com material recicládo.

Aplicado é colaborativo e precisaria ser aperfeiçoado.

Projetos Autores da História  é 
premiado em concurso nacional Projetos Autores da História  é 

O projeto interdisciplinar Autores da 
História, desenvolvido pelas professoras  
Daiane Shiniki e Monique Bilk, com os 
alunos do 2ºs anos do ensino médio, con-
quistou a quinta colocação no concurso 
nacional Troféu Amigos da Filosofia, pro-
movido pela Editora Sophos. 

Na primeira fase, a promotora seleciona, 
entre os inscritos, os que cumprem os pré-re-
quisitos.  A segunda fase é a votação popular 
diretamente no site do prêmio.  Concorrendo 
com outros 41 projetos, obteve 688 votos na 
escolha popular, realizada diretamente no 
site da editora.  

Para concorrer, os projetos de filosofia 
devem provocar grande movimentação na 
escola e ser bem votado pelo público na 
eleição direta organizada pela editora. A 
reportagem completa sobre o projeto foi 
publicada na edição anterior do JSA. 

premiado em concurso nacional 

Além de pesquisar e apresentar os 
personagens aos colegas, os estudantes se 
caracterizaram como o personagem escolhido 
e o apresentaram aos estudantes do EF.
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Um dia para sempre lembrarmos!

O Sistema Solar despertou a curiosidade e soltou a imaginação 
e do Infantil 5. Além da remontagem dos planetas, utilizando 
material reciclado, as atividades, desenhos e maquetes represen-
taram os movimentos de rotação e translação e o desejo de viajar 
e conhecer o universo.

O projeto "Voltando à era dos Dinossauros", realizado pelo 
Infantil 3 teve sua culminância com a exposição dos trabalhos 
e de um dinosauro confeccionado em papel. 

Já os 1ºs anos foram à fundo nas pesquisas e trabalhos sobre a 
cidade de Joinville, dentro do projeto Cidade de Joinville

Um dia especial para a família Santos Anjos, 28 de outu-
bro, quando os pais se reuniram em  defesa de uma causa 
justa e digna para seus filhos e filhas: a segurança e o direito 
de entrar e sair de sua escola.

Uma verdadeira demonstração de cidadania, responsabi-
lidade, respeito, dignidade e espírito comunitário.

Queremos parabenizar a equipe de pais que se encarregou 
da organização e a todos que contribuíram com ideias, su-
gestões, orientações, apoio e presença para a concretização 
de uma linda e maravilhosa manifestação em prol de valores 
e direitos essenciais para a comunidade.

Sim, um dia para sempre lembrarmos!
Vozes uníssonas, corações serenos, mãos dadas em busca 

de sonhos e propostas para garantir um mundo melhor para 
as crianças e jovens.

Um dia para sempre lembrarmos!
Os abraços, as camisetas brancas, as flores, os hinos, as 

mãos dadas, a fronte erguida, a voz clara e firme, a  frater-
nidade, a prece.

Lindo de ver!
Parabéns, queridos pais, parabéns queridos alunos, 

parabéns educadores!

A DIREÇÃO

EDUCAÇÃO INFANTIL  

Um dia para sempre lembrarmos!

A emoção de descobrir o mundo é 
vivenciada pelos pequenos da edu-

cação infantil diariamente.  O mun-
do do faz de conta e o brincar são os 

caminhos seguros para a concreti-
zação dos novos conhecimentos. Os 

projetos são desenvolvidos a partir 
da curiosidade dos pequenos. 

Inf 5 

No final de cada ano letivo, é preparada a  
exposição dos trabalhos. Este  ano, as expo-
sições tiveram início  no dia 21 de setembro 
e se estende até o dia 12 de novembro. É 
a culminância do caminho percorrido e 
momento sublime de socializar e fixar os 
novos saberes. 

A série de exposições teve início com os 
pequenos do Infantil 1 e 2 e na última sema-
na serão expostos os trabalhos dos alunos 
do turno Integral, desenvolvidos dentro do 
projeto  De onde vem as coisas? que visa 
a valorizar a pesquisa científica. 

O Infantil 4 desenvolveu o projeto “Meu 
mundo tem...” Com o objetivo de desen-
volver nas crianças a percepção de que 
todos pertencem a um grande grupo social 
e somos responsáveis um pelo outro, porque 
devemos amar, respeitar e valorizar todos 
os momentos e pessoas. 

Na exposição, o livro de instruções 
sobre amizade, compreensão, dedicação, 
gentileza, honestidade, prudência, respeito 
e responsabilidade. Objetos representando 
a amizade, compreensão, dedicação, gen-

Exposições mostram projetos de estudos

O Infantil 4
O Infantil 5 e o sonho de conhecer 
e viajar pelo Sistema Solar. 

1ºs anos estudaram Joinville

tileza, honestidade, prudência, respeito e 
responsabilidade e os monstros das atitudes 
inadequadas como bagunça, crueldade, 
egoísmo, gula, impaciência, inveja, menti-
ra, preconceito, preguiça e teimosia, confe-
cionados com material reciclável.

O projeto realizado pelas turmas dos 
Infantis 1 e 2, "São Tantas Emoções" tem 
o objetivo de levar os alunos a aprender, 
por meio da exploração dos sentidos (tato, 
olfato,audição, visão e paladar) a interagir 
nas relações sociais. Enquanto começa a 
articular seus interesses e pontos de vista, 
interagindo com os demais, respeitando a 
diversidade e desenvolvendo atitudes de 
ajuda e colaboração a criança vai conhe-

cendo e identificando os diversos senti-
mentos e a respeitar o sentimento do outro. 

Ao explorar as possibilidades de ação 
dos objetos segundo as características dos        
mesmos, constrói o conhecimento sobre 
os diferentes materiais, texturas, cores, 
consistências e pesos. 

Ao vivenciar, consegue observar a trans-
formação dos materiais em novas imagens. 
Outro aspecto bastante importante, nesta 
faixa etária, é o compartilhar momentos 
de brincadeiras com seus pais, colegas e 
adultos próximos. 

Ver, ouvir, cantar e dançar, apalpar e 
sentir texturas diversas são essenciais para 
a construção da autoconsciência. 

Infantil 1 e 2 revendo contúdos em visita à exposição


