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Influenza A

Vacinação e higiene previnem contra o vírus da GRIPE

SANEAMENTO

direito de todos

O tema da Campanha
da Fraternidade foi
estudado, gerou
trabalhos em diversas
disciplinas e o CSA
recebeu o Certificado
Amigo da Pró Rim
por realizar, com
os alunos do ensino
médio, o projeto Páscoa
Solidária.

Págs. 6 e 7

Colégio dos SANTOS ANJOS

apoia esta CAUSA

Leia mais na página 5

O dia em que a escola

parou para LER
ADAPTAÇÃO à escola

Pais transmitem segurança
Processo começa na
reunião com os pais.
Oportunidade em
que são orientados
e combinam com a
professora detalhes
do processo que dura
quatro semanas. Os
pais devem estar
seguros e transmitir
segurança aos filhos.
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A Alegria do Cuidado!
O Jornal Santos Anjos abre sua
primeira edição de 2016 com uma
ideia forte para inspirar e mover
nossas ações e práticas durante todo
o percurso do ano escolar: A Alegria
do Cuidado!
Na perspectiva da Casa Comum,
como nos propõe a Campanha da
Fraternidade, todos podemos exercer papel ativo no cuidado do nosso
mundo.
Para isso, precisamos começar por
nós mesmos, dentro da nossa casa,
nossa escola. Cuidar de nós mesmos,
do nosso corpo e da mente, pois isso é
importante para uma vida equilibrada. Além de cuidar de nós mesmos, é
preciso cuidar dos outros, familiares,
amigos, cuidar das relações, do ambiente, de todas as criaturas.
Nós, educadores, professores e pais,
precisamos nos comprometer com o
cuidado de nossas crianças e também
da juventude, tão exposta aos desafios
e ameaças do mundo atual. Tanto as
criancinhas da educação infantil, do
primeiro ano, quanto os adolescentes
do fundamental e os jovens do ensino
médio precisam do nosso cuidado, do
comprometimento de todos nós.

Quando compreendermos que, como educadores, temos uma missão a
ser cumprida, tudo na vida ganha um
sentido novo, tudo parece iluminar-se pela graça do Senhor. Temos a
possibilidade de projetar um ano com
dedicação e cuidado para gerar muita
vida na comunidade do Colégio dos
Santos Anjos.
Nessa mesma direção queremos
trazer a todos, um convite do Papa
Francisco aos religiosos, mas, que vale
muito para todos nós:
Contemplar o passado com gratidão
– portanto, olhemos para o passado
e nos espelhemos nos exemplos das
pessoas que vieram na nossa frente,
abriram caminhos, nos deixaram um
legado. A propósito, rumo aos 110
anos, o Colégio dos Santos Anjos se
destaca na comunidade joinvilense pela tradição e permanente modernidade.
A teia histórica tecida por muitas
mãos, mediante proposta educacional
inovadora, fundamentada em princípios sólidos, sustentou a caminhada,
por mais de um século, de milhares
de estudantes, professores, amigos,
colaboradores e Irmãs da Divina Providência.

Abraçar o presente com paixão
– inseridos no mundo atual como
educadores, devemos cultivar a Eco
espiritualidade e a Mística do cuidado.
A mística do cuidado é urgente, deve
ser nossa paixão nesse presente histórico. Cuidemos da nossa casa comum,
cuidemos da vida.
Olhar para o futuro com esperança
– a esperança brota num coração de
fé, que é confiança e entrega. Vivemos
num tempo de luzes e sombras, esperanças e incertezas, medos, conflitos
sociais, políticos, comunitários, culturais, religiosos e econômicos. Olhemos
para o futuro com esperança, para um
horizonte maior, novo. O horizonte de
Deus é o da esperança e a esperança
nos coloca em movimento.
Assim, desejamos um ano de muitas
alegrias, cuidado, para que todos se
considerem partícipes da comunidade
educativa do Colégio dos Santos Anjos.
Um ano de alegria por cuidar, por ensinar, por aprender, construir relações,
um ano de bem querer, de querer bem,
de presença boa entre nós.
Adelina Dalmônico

Agradecimentos
A Águas de Joinville pela
palestra e teatro de bonecos apresentado aos alunos dos 2ºs anos sobre a
importância da água em nossas vidas
e do consumo consciente.

S Ao Procurador Geral do estado
de SC Augusto Barbosa Hackbarth por
falar sobre a profissão e cotidiano do
profissional formado em direito para
os estudantes do 2ºEM e Terceirão, no
dia 4 de maio.

S

À dentista Danielle R. C. Moritz, mãe da aluna Clara de Carvalho
Moritz (2ºB), que falou aos alunos dos
2ºs anos sobre Saúde Bucal.

Expediente:
Site: http//www.santosanjos.g12.br

Colégio dos Santos Anjos

Agenda
2016
Janeiro

1- Confraternização Universal
11- Início das Atividades

Fevereiro

1 a 12- Jornada Pedagógica
3- Jornada Pedagógica do SINEPE
4- Jornada Pedagógica da SDP
8- Recesso
9- Carnaval
11- Reunião de pais – Educação Infantil e
1º ano do Ensino Fundamental I
12- Reunião de pais – EF 2º ao 6º ano
15- Início do 1º trimestre
24- Palestra para pais e professores com a
Profª. Drª. Luciana Esmeralda Ostetto

Março

9- Aniversário de Joinville
10- Reunião de pais - Ensino Médio 3ª série
15- Reunião de pais - 7º, 8º, 9º Matutino
16- Reunião de pais - 7º, 8º e 9º Vespertino
17- Reunião de pais - E M 1ª e 2ª ano
24- Recesso
25- Paixão de Cristo
27- Páscoa
29- Prova de 2ª Chamada
31- Simulado do EM – Prova 01 – 1ª e 3ª anos

Abril

1 a 10- Feira do Livro de Joinville
1- Simulado do EM – Prova 02
16- Dia letivo para o EF Matutino
21- Dia de Tiradentes
22- Recesso
23- Dia Internacional do Livro
26- Prova de 2ª Chamada
30- Dia letivo para o EF Vespertino

Maio

S
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S Ao professor Carlos Alberto
Klimeck Gouvea, por proferir a palestra 'O maravilhoso mundo da química'
para terceirões.

Destaque

-
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Exemplares

1- Dia do trabalhador
2- Homenagem às Mães dos Infantis 4 e 5
3- Homenagem às Mães dos 1ºs EF l e
Infantil 3C (18h)
4- Homenagem às Mães dos 4ºs e 5ºs
5- Homenagem às Mães dos Infantis 1, 2 e 3
5- Palestra para pais e professores com
Douglas Dantas
6- Homenagem às Mães dos 2ºs e 3ºs EF
08- Dia das Mães
09 a 13- Reavaliações
10- Prova de 2ª Chamada
16- Início do 2º Trimestre
16 a 20- Conselho de Classe EF I
18- Viagem de estudos dos 2ºs EM a CuritibaMuseu do Holocausto e do Expedicionário
18- Viagem de estudos dos 5ºs anos a São
Francisco do Sul
23- Conselho de Classe EF II Matutino
25- Conselho de Classe EF II Vespertino
25- Palestra para 2ºs anos EF com o escritor
Valério Mattos
26- Corpus Christi
27- Recesso
30- Conselho de Classe Ensino Médio
31- Simulado do EM – Prova 01 – 1o e 3o anos

Junho

O time de voleibol masculino do CSA, sob a coordenação técnica
do professor de educação física, Geraldo Matos, conquistou a 3ª
colocação, no Campeonato de Quartetos promovido pela Fundação
de Esportes, Lazer e Eventos de Joinville (FELEJ) e pela Associação
de Voleibol de Joinville(AVOJOI), no dia 7 de maio. Aluno-atletas:
Vinícius Schulz Nardes(2ºA-EM), Thiago Mattos(8ºA), André
Ribeiro Garcia(8ºA) e João Pedro Tobias Grendene(8ºA).

1- Simulado do Ensino Médio e 9º ano – Prova
2 – 1ª, 2ª e 3ª série
1- Entrega de boletins para o E F II
6- Entrega de boletins para o Ensino Médio
8- Entrega de boletins para o EF I Matutino
9- Entrega de boletins para o EF I Vespertino
14- Prova de 2ª Chamada
16- Entrega das avaliações para os 1ºs EF I
17- Viagem de estudos dos 8ºs anos a Pinhais
e Curitiba (Museu Oscar Niemeyer e Parque
da Ciência)
18- Festa Junina
24- Viagem de estudos 6ºs anos a Curitiba Museu Egípcio e Usina da Reciclagem
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No dia 15 de fevereiro, quando os alu- próximo e com a vida já fazem parte do
nos chegaram para o primeiro dia letivo dia a dia da Família Santos Anjos e, neste
de 2016, o Colégio estava preparado para ano serão ainda mais trabalhados para se
recebê-los de braços e cabeças abertas. Era tornar uma aprendizagem significativa na
o início de mais um ano de convivência e vida do alunos.
aprendizagem.
Durante as duas primeiras semanas
A equipe de professores, juntamente do mês de fevereiro, os professores parcom a equipe diretiva, iniciou a prepa- ticiparam de capacitações por áreas de
ração do ano letivo,
Durante a Semana Pedagógica professores se
duas semanas antes
prepararam para mais um ano de muito trabalho
do início das aulas.
O planejamento anual
com atividades interdisciplinares é definido em conjunto e
sempre inclui o tema
da Campanha da Fraternidade.
O cuidado com o
meio ambiente, com a
casa comum, com os
estudos, com o trabalho, com a fé, com o

Brincar e encantar são essenciais para a formação da criança
No dia 24 de fevereiro, a Profª. Drª.
Luciana Esmeralda Ostetto, falou aos pais
e professores sobre a importância do lúdico

O novo ano chega com material e alegria
atuação, sobre os novos materiais,
a Campanha da Fraternidade, e
receberam orientações sobre o uso
da lousa digital, bem como fizeram
combinados sobre atividades interdisciplinares, a Feira de Ciências e
projetos de aprendizagem.
A Jornada Pedagógica da Sociedade das Irmãs da Divina Providência, que ocorreu nos dias 2 e 3
de fevereiro, e o ciclo de palestras
do SINEPE-SC, em Florianópolis,
complementaram as atividades de
capacitação realizadas pelos professores no próprio Colégio.
Entre as palestras, professores
e equipe diretiva, destacam a "A

Júlia Stringari, 9ºB
Oi melhor amiga, que nossa amizade nunca
acabe e que sempre estaremos juntas para
o que der e vier. Amo muito você!
Bruna Clemente, 9ºB

escola dos nossos sonhos”, do consultor Leo
Fraimann, pois enfatizou que a escola sonhada
pelo professor é aquela em que o aluno tenha
a possibilidade de sonhar, em que tenha luz
própria e sinta-se importante.

Casa alugada será
transformada num
centro de estudos, arte
e cultura.

Guilherme, 3ºA
Você é muito legal e sei que a gente briga
muito, mas te amo.
Gabriela, 3ºA
Heitor, 2ºF
Sinto saudades de você, meu primo querido!
Isadora, 2ºA

Mais dinâmico

Mais câmeras de segurança e funcionários
atuando nos fundos do Colégio,
possibilitam aos pais transitarem com
mais rapidez e segurança nos horários de
entrada e saída das aulas.
A casa alugada na rua Jaguaruna, para
onde foi transferido parte do estacionamento
dos professores, está sendo transformada no
Centro de Pastoral e Cultura. No local, será
instalado "ateliê" e galeria de artes, espaço
para contação de histórias e realizados os
encontros da Infância e Adolescência Missionária e do Grupo Vocal.

Du, Vinih, JV, JG, Kaue e VT, 6ºB
Vocês são os melhores amigos que eu
poderia ter. Vocês são demais!
Manuel, 6ºB

Familia, parentes e amigos
Que suas vidas sejam abençoadas. Repleta
de carinho e amor. Beijos.
Larissa Tieme, 5ºD
Isabella, Maria Eduarda e Maria Luiza, 9ºB
Vocês são chatas, mas são legais!
Igor, 9ºB
Sofia, 4ºB
Saiba que você é muito minha amiga. Pode
sempre contar comigo.
Giovanna, 4ºB
As duas pistas foram liberadas para os pais.

Amigos FDA
Que nossa amizade seja eterna e que o PDF
e o Paulo Guina e Chico Bioca nos inspire.
Viva a zoeira.
Matheus Bess, 1ºC EM
Pietra e Anna, 8ºB
Pi, completa meu coração! Sempre seremos
vampireias amigas! Vamos construir a Vietrópolis. Anna, assim como a bela, Love you
chuchu! Vou ser madrinha do teu casamento
com o Chico.
Vitória, 8ºB
Alexandre H. e Thiago G., 3ãoB
UH! 3ªºB! UH! 3ãoB! UH! 3ãoB.
Eduardo Pereira, 3ãoB

para a formação de pessoas felizes. Para a
palestrante, a brincadeira e a poesia são a
própria essência lúdica do ser humano.

RENOVADOS

Mãe Leslie
Quero te desejar um feliz dia das mães.
Quero dizer que te amo muito. Pra mim
você é a melhor mãe do mundo.
Maria Eduarda F.F., 5ºD
Camilly, Camila, Isa, Silvia, 9ºA
Rélou!
Helena Borges, 9ºA
3ão
Meu carann, que lindo esse moleton!
Eduarda Michelle, 3ão
Amanda, 9ºC
Parabéns para a melhor amiga do mundo,
muito sucesso e que Deus te abençoe
sempre. Amo você!
Andressa, 9ºC
Isadora, 5ºB
Desde o primeiro dia de aula, nós somos
melhores amigas. Tomara que a gente
nunca deixe de ser amigas. Beijos!
Ana Luiza S. G., 5ºB
Meus pais
Obrigado por tudo que vocês me deram e
pelo o que fizeram. Estou grato mesmo.
Amo vocês!
Arthur Kayke, 5ºA
Yasmin, 9ºA
Oie Caracolis, fazendo muitas bondades ou
maldades? HEHEHE! Tchau!
Sarah, 9ºC
José, 6ºB
Você é muito legal, divertido e engraçado.
Por isso gosto de ficar com você.
Lucas, 6ºB
Ana Cristina, Isabel e Elisabeth, 8º
Vocês são muito especiais pra mim quarteto
fantástico.
Jenifer, 8º
Dimitrios, 3ºA
Estou te convidando pra ir na minha casa.
Gabriel Y., 3ºA

Perigosas 9º
O bonde das perigosas está no ar. Beijo
beijo.
Ana Carolina, 9º
Amo vocês Perigosas!
Perigosa, 9º
Prof ªElizangela
Gosto muito de você! Obrigado por ter ficado
esse tempo com a gente.
Artur, 3ºB
Você é muito especial pra mim. Porque você
ensina coisas novas.
Théo, 3ºB
Amanda e Andressa, 9ºC
Suas lindas! Amo vocês, tá? Amigas pra
todas as horas. S2
Rebeka, 9ºC
Pietra e Vitória, 8ºB
Meus corações, amo vocês! E o índio Vi?
Completo, Pietra?
Anna Clara, 8ºB
Eugenia Leonel, 2ºD
Você é a melhor irmã do mundo. Desculpa
pelas brigas em maringa.
Felipe Leonel, 3ºD
Carol 2x, Karol, Vik, Malu e Rad, 2º EM
Oi, só estou passando para dizer que
adoro vocês.
Gabriela Zanotti, 2º EM
Arthur P., 2ºC
Você é meu amigão, gosto muito de você.
Lucas Medeiros, 2ºC
Thiago, 4ºA
Você está há muitos anos brincando e me
ajudando.
Franco, 4ºA
Mãe e Pai
Obrigada por tudo que vocês fizeram por
mim, desde o dia em que nasci. Obrigada
por tudo! Tudo mesmo e desculpa se fiz
algo de errado.
Maria Eduarda Bueno, 5ºD
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Mitologia ajuda a entender a história grega
Anna Clara e Vitória, 8ºB
Amo vocês preguinhas da
minha rotina! Completa Anna?
Beijo, Tchau!!
Pietra, 8ºB

2ºB EM
Galera, vocês são uns lindos,
obrigado por serem vocês
mesmos. Pelas risadas e brincadeiras!
Giulia D. Sell, 2ºB EM

Pai e Mãe
Agradeço por tudo que fizeram
por mim! Apesar de nem sempre ser uma coisa grande, sou
muito grata por tudo.
Sofia Cristina, 4ºB

Mãe
Quero te dar os parabéns,
pois fizeste aniversário no dia
25/04. Te amo!
Gabriel José Batista, 4ºC

Luis G., Igor e Eloise, 1ºB
e C EM
Amo muito vocês!
Júlia C. M., 1ºC EM

Maria Júlia, 9ºB
Dubai?
Ana Carolina, 2ºD
Você é legal e tira notas boas. Bernar, 9ºB
Beijocas!
Isadora, 2ºA
Ana Luisa, 2ºD
Você é muito legal.
Gabriela, 2ºC
Igor, 5ºB
Nossa amizade nunca vai
acabar. Quando brigamos, Profº Sávio
não passa nem 2 minutos e já Acho melhor você mudar de
não estamos brigados mais. time, porque o Flamengo perQuero que nunca acabe nossa deu para o Volta Redonda e
pro Confiança, é normal. Mas
amizade.
perder pro Vasco é o fundo
Thyago, 5ºB
do poço.
Bruno Ornelas, 2ºC EM
Profª Fernanda
Adorei te conhecer. Acho você
muito bonita, legal e engraça- Sarah, 9ºC
Coruja, que saudade. Obrigada
da! Beijos!
por sempre me ouvir e me faBruna G. Mazzoli, 6ºC
zer ver. Sempre que precisar,
conte comigo!
Maria Eduarda, 4ºD
Queria dizer que você sempre Yasmin Lima, 9ºC
será minha melhor amiga,
mesmo que eu tenha outras Helena Ceschin
A vida é o mais belo presente.
melhores amigas.
Aproveitá-la com sabedoria,
Mariana, 4ºD
nos trará bons feitos.
Heloisa Ceschin
Gabriela de Moraes, 9ºB
Amo você, coisa linda!
Julyna, 8ºC
Gabriel Neto, 8ºA
Amo vocês 4evermente.
#TT, 2ºA EM
Amo vocês lindas! Para sem- Julia, 8ºC
pre, só não confraternizem
com o inimigo, Emilli. (RIO- Carla, Ana C., Malu, Galierre,
GRANDEDOSULRIOGRANDE- Sá, Manu, Sarah, Vitória e
Fernanda
DOSUL)
Obrigada a todas vocês que
Beatriz Rosa, 2ºA EM
me aturam, me fazem passar
vergonha! Amo vocês! DesculJu Campigotto, 1ºC EM
Relaxa que até o fim de 2016 pa se esqueci de alguém.
nós recuperamos nossas notas Larissa, 8ºB
e passamos “diretas só” em
ão
física. Não somos de exatas, Sara, 3 A
Parabéns
pelo seu último ano.
somos de bouas. Te amo!
Boa sorte!
#aulaporfacetime
Orian, 9ºA
Elo Liones, 1ºC EM
Laura de Borba, 4º
Amo muito você, prima! Você
é muito carinhosa e com o coração puro. Vou ser sua amiga
até a morte. Um beijo grande!
Rafaela de Borba, 3ºA
Janaina
Mãe, você é meu tesouro.
Você sempre me ajudou em
tudo. Beijos!
Maitê Alves Borba, 5ºB
Catharina, Ana L., 3ºB
Gosto muito de vocês. Vocês
são muito especiais pra mim.
São muito divertidas e alegres,
são minhas melhores amigas!
Luiza M. de Souza, 3ºB

Aimê, 8ºC
Me alegra muito em ter te
conhecido. Você é muito gentil
e bonita. Quero que saíba que
sempre estarei ao seu lado
sempre que precisar.
Ana Heerdt, 8ºC
Mateus e Lucas, 6ºB
Vocês são os melhores, as
vezes meio chatos. Mas, vocês
merecem ter o melhor.
José, 6ºB
Pedro A. Chagas, 5º
Gosto muito de brincar com
você!
Daniel, 2ºA

Raika e Vic B. e Isa, 8ºC
Amo vocês mais que amo
Amanda, 9ºB
“aaaaaaahhhh, vocês combi- o Hapey.
Carol, 8ºC
nam!” Te amo S2!
Maria Júlia, 9ºB
Helena e Giovana, 5ºD
Vocês são as melhores amigas
Leonardo, 4ºB
Você é legal! É um bom amigo que eu já poderia ter. Beijos.
Maria Eduarda de Oliveira, 5ºD
pra se ter!
Angelo, 4ºB
Thiago e Heloisa, 8ºA
Seus vida loka! Quando vai ser
Camilly, 3ºA
Gostaria que você fosse na mi- o cineminha?
nha casa pra irmos na piscina. Karen, 8ºA
Mariana, 3ºA
Estelamaris
Eu te amo mãe! Obrigado por
Maite, 1ºB EM
Loira linda! Melhor amiga, me apoiar nos momentos
melhor tudo. BFF para sempre, tristes e alegres. Beijos!
Gustavo Becker, 7ºB
te amo!
José Sávio, 1ºB EM

O interesse do aluno, Bruno Weber, 6ºB, pela mitologia grega ajudou seus colegas do 1ºano do ensino
médio a entenderem a história medieval e antiga da
Grécia. Bruno contou a lenda do Minotauro, uma
das inúmeras histórias que leu.
Sua desenvoltura, o vocabulário e a riqueza de
detalhes prenderam a atenção dos alunos da professora Monique Bilk, que ficaram em silêncio durante
a intervenção de Bruno em sua aula de história.
Após conhecer a história do Minotauro, que retrata
o governo do rei Minos e a supremacia da Ilha de
Creta sobre Atenas, os alunos do ensino médio tiveram
mais facilidade para estabelecer um paralelo entre a
sociedade da época e a atual.
“O Bruno contou a parte romântica da história,
e eu consegui traçar um paralelo dos personagens
mitológicos com a realidade política e econômica
da sociedade da época, com muito mais facilidade”,
explicou a professora.

Liga pontos Miró

João André, 3ºB
Oi, você quer ir na minha casa
no sábado? Pode ser? É só me
chamar!
Pedro Faria, 3ºB

Apaixonado pela mitologia grega, Bruno contou um de
seus mitos preferidos aos colegas do ensino médio

Com a técnica de colagem de materiais
alternativos e pintura com tinta guache e
lápis de cor sobre cartolina, os alunos dos
5ºs anos, sob a orientação das professoras
de artes Juliana Zick Cecato e Luciane
Doge, produziram suas próprias obras de
arte, inspiradas nas obras de Juan Miró.
Utilizando os elementos visuais Ponto
e Linha e após observarem a forma espontânea do processo criativo do artista
espanhol, os alunos confeccionaram seus
Liga pontos com materiais que trouxeram
de casa. Realizado em grupo na sala de
artes, os trabalhos foram apresentados aos
colegas que também compartilharam as
reflexões sobre as produções.

Cartazes sinceros de guerra
A professora de história Sara Simas, ao
estudar as grandes guerras, solicitou aos
alunos do 9ºC que recriassem os cartazes
de guerra.
Convocando os homens para se juntarem ao exército de seu país ou financiar os
combatentes; e as mulheres para trabalhar
na indústria ocupando os postos deixados
pelos combatentes, estes cartazes eram a
principal estratégia dos governos.
Os alunos deveriam, entretanto, criar
cartazes 'sinceros'. As criações deveriam
retratar a realidade da guerra e, ao mesmo
tempo, convocar os cidadãos.
Durante as grandes guerras, os cartazes
motivavam a população a contribuir e a
defender seu país.

Os cartazes mostraram as péssimas condições do
campo de batalha e o risco iminente de morte.
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Saúde & Qualidade de Vida
Vacine-se contra a gripe e viva com mais saúde
O lema da campanha de vacinação deste ano foi prontamente
absorvido pelos joinvilenses diante
do anúncio da segunda morte pelo
vírus H1N1, no mês de abril.
A circulação do vírus influenza de
forma atípica para o período do ano,
com predominância do subtipo A
(H1N1), levou o governo do estado
de Santa Catarina a antecipar a campanha nacional de vacinação.
Em Joinville, a vacinação nos

postos de saúde vai até o dia 20
de maio. A procura pela vacina
foi tão grande ainda durante o
mês de abril que faltou vacina nos
ambulatórios municipais e clínicas
particulares.
Até o dia 9 de maio, 64,34%
das pessoas dos grupos de risco já
haviam sido imunizadas pela campanha nacional. Muitas empresas
pagaram a vacina para seus funcionários e dependentes.

Números da gripe
No estado, foram computadas 140
pessoas hospitalizadas por Síndrome
Respiratória Aguda Grave (SRAG),
com 58 óbitos. Destes, 26 por
influenza, sendo 19 (73,2%) pelo vírus
influenza A (H1N1), seis (23,0%) pelo
vírus Influenza A e um (3,8%) pelo
vírus influenza B.
As regiões de Blumenau, Araranguá,
São José, Itajaí e Joinville concentram o
maior número de casos confirmados de
SRAG pelo vírus influenza no estado.
Blumenau apresenta o maior número
de casos confirmados e de óbitos, seguido por Araranguá, Joinville, São José,
Florianópolis, Itajaí, Tubarão e Lages.
Em Jaraguá do Sul, houve uma morte
por gripe B.
A Síndrome Respiratória Aguda Grave
(SRAG) são casos de síndrome gripal
que evoluem com comprometimento da
função respiratória, sem outra causa específica, que, na maioria dos casos levam
à hospitalização.
Os casos podem ser causados por vírus
respiratórios, dentre os quais predominam
os da influenza do tipo A e B; ou por bactérias, fungos e outros agentes.
Influenza em Joinville (10/5):30 casos

- Inconclusivos: 3
- Óbitos: 2

Prevenção:

- H1N1:8
- H3N2:0

Prevenção e vacina
A vacina é segura e reduz as complicações, pois protege contra os três subtipos do vírus da gripe determinados pela
OMS para este ano (A/H1N1; A/H3N2 e
influenza B).
Estudos demonstram que a vacinação
pode reduzir entre 32% a 45% o número
de hospitalizações por pneumonias e de

- Vacine-se.

- Utilize lenço descartável.

- Não compartilhe objetos de uso
pessoal (batom, pentes, escovas).

- Ao espirrar ou tossir, proteja a
boca com um lenço ou use o próprio
antebraço.

- Lave as mãos com frequência.
- Abra as janelas, deixe os ambientes
arejados, com fluxo de ar.
- Evite tocar mucosas de olhos,
nariz e boca.

- Evite ambientes com aglomeração
de pessoas.
- Tratamento precoce com
medicamentos antivirais, que
ajudam a evitar a evolução para
formas graves.

39% a 75% a mortalidade por complicações da influenza.
Para receber a dose nos postos de saúde
é importante levar o cartão de vacinação e
o documento de identificação. As pessoas
com doenças crônicas, ou com outras
condições clínicas especiais, também
precisam apresentar prescrição médica,
especificando o motivo da indicação.

IMPORTANTE:
a) As doenças são transmitidas por meio
das secreções respiratórias e sobrevivem
até 48 horas no ambiente, sobretudo em
superfícies tocadas com frequência como
corrimões de ônibus e prédios públicos.
b) Os vírus da influenza circulam durante
todo o ano, mas no inverno, as pessoas
ficam mais expostas porque se abrigam em
ambientes fechados.

Material didático dá nova dinâmica ao ensinar
Com vistas a ensinar sempre
mais e melhor, novos materiais didáticos
e de apoio foram adotados este ano. Na
educação infantil a Coleção Gira Mundo
que prioriza o brincar como forma de
expressão e cultura norteia todas as
atividades e sugere vivências práticas
para os pequenos de dois a cinco anos.
As aulas de Inglês ganharam
nova dinâmica com o livro, CD de áudio,
livro de atividades (workbook), livro
digital, vídeos e atividades multimídia e
materiais de apoio, da Richmond.
Os estudantes do ensino médio
passarão por um ano de transição, até
a adoção completa do FTD Sistema de

Ensino, que prioriza a preparação para o
ENEM e vestibulares.
Durante a jornada pedagógica no
início do ano e ao longo do ano letivo, os
professores estão sendo capacitados e tem
material de apoio das editoras para propor
novas formas de ensinar e aprender.

Família
Gabriela Nass, 3ªº
Amo vocês. Vocês são demais!
Já no Terceirão! Que bom,
Beijos.
esse ano acaba! Mas, partiu
Marina, 6ºD
pra faculdade. Que você tenha
muita sorte e arrase. Beijo!
Profª Fernanda Sayao
Adoro você!
Boa sorte com seu bebê! Que
Natália Gomes, 6ºB
ele cresça com saúde e cuide
dele com muito carinho.
Arthur, 2ºC
Ana Luiza, 7ºA
Você é um bom amigo. Sempre
vou gostar de você.
Gustavo I. K., 1º
Lucas Raphael, 2ºC
Você é um irmão incrível. Te
amo mesmo quando a gente
Isabella Gomes, 8ºB
briga. Você é demais.
Saiba que eu não te troquei
Geovana A. K., 5ºD
pela Fernanda. Eu fico mais
com ela, porque você só fica
Manuela e Kemilly, 7ºB
com o Liam.
Muito obrigada por fazer
Marina, 6ºB
meus dias na escola mais
felizes. Adoro vocês! Beijos!
Maria Izabel, 9ºB
Ana Clara Henrique, 7ºB
Abelicia está usando óculos!
Parece uma menina de filmes...
Julio Wais, 9º
Matheus, 9ºB
Então…não sei porque esse
conflito entre a gente, mas
Minhas amigas do 6ºA
eu gosto muito de você. Ok?
Vocês sempre estão comigo.
João, 9º
Amo vocês mais que chocolate. Que a gente nunca se
Lucas Raier, III infantil
separe independente do que
Agradeço ao meu irmão lindo
acontecer.
e fofo por me dar tanto cariIara, 6ºA
nho e amor. Te amo mano.
Luiza Raier, 5ºB
Leticia, 2ºA
Gosto de você. Você é minha
Brienda, 9ºA
melhor amiga, legal e linda.
Te amo muito coisinha, pra
Beijos.
sempre!!! Você é a melhor do
Helena, 2ºC
mundo e a gente ama a Gabi!
#gabrick
Mariana Kruger, 6ºB
Victória, 9ºA
Te adoro! Obrigada por ser a
minha melhor amiga e ajudar
Julia, 8ºC
em tudo que eu preciso. Beijos!
Ei Mangle! Te desejo felicidaJulia Laffin, 6ºB
de e alegria. Você é legal e
esperta. Admiro você! Beijos.
Ana Clara e Kemilly, 7ºB
Ana Heerdt, 8ºC
Quero agradecer por essa
amizade tão boa para mim.
Todo o time KFC, 7ºD e 5º
Amo vocês 2!
Força time! Vamos continuar
Manuela Klein, 7ºB
jogando até os fins dos tempos.
Manuel, Du e JV, 6ºB
Pedro, 7ºD
Obrigado por serem meus
amigos. Saibam que estão no
Marcio, Lucca, Veiga e Galera
meu coração.
do 9ºA e B
João Gustavo, 6ºB
Então molecada, mais um ano
juntos. Parceria, risadas e
Coisinha, Carol, Vitória B. e M.
muitas conversas. Tamo junto!
Amo vocês mais que amo
Matheus Carlos, 9ºB
bailey!
Isabelle, 8ºC
Komodos F.C, 7ºD
Vamos time! Esse ano será
Sara, Le e Bia, 6ºA
só vitória.
Vocês são muito especiais pra
Raphael de Souza, 7ºD
mim. Adoro vocês!
Alexandra, 6ºA
Elisabeth, Jenifer e Ana Cristina, 8ºB
Pais
Só passei pra dizer que amo
Vocês são muito importantes
vocês, minhas modelos cupipara mim.
das.
Gabrielle, 4ºA
Isabel, 8ºB
Maria Eduarda, 9ºA
Manuela, 8º
Oi amigas, teus olhos são
Te amo pequena! Ficaremos
colírios!! 2 meses, hein?
juntos para sempre.
Mariana Fernandes, 9ºA
Márcio, 9º
Isabela M. e Hellmann, 1ºA EM
Pedro Faria, 3ºA
Obrigado por serem os melhoGosto muito de você. Que
res amigos que poderia ter.
você seja sempre abençoado
Jonathan, 1ºA EM
por Deus.
Augusto Fernandes, 3ºA
#Majuna, 8ºC
Amo vocês, minhas BFF’s.
Otavio, Helena e Isadora, 9ºA
Beijos!
Amo vocês seus goxtosos!!
Luisa Cristina, 8ºC
Camila Junckes, 9ºA
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O planeta é nossa casa comum e é nossa responsabilidade
assegurar o direito ao saneamento básico para todas as pessoas
A Campanha da Fraternidade
2016, a quarta realizada de forma
ecumênica, uniu as igrejas cristãs do Brasil, num movimento
de conscientização de que a
justiça ambiental é parte da justiça social .
Também este ano, o tema
da CF 2016 foi incorporado
aos conteúdos do planejamento
pedagógico. A preparação da
Família Santos Anjos para a Páscoa é coordenada pelo Serviço
de Orientação Religiosa - SOR.
As professoras de ensino religioso Luciara Azevedo Barauna
e Débora Siqueira realizam
projetos específicos com seus
alunos. A Irmã Eliete Kons
coordena as atividades com a
Infância e Adolescência Missionária - IAM e com o grupo
musical.
“A valorização da nossa 'casa
comum', o planeta Terra, visa a
levar os alunos a perceberem
que fazemos parte desta criação
e destruindo-a, estamos nos des-

truindo”, explicou a professora
Débora.
Após os estudos e discussões,
os alunos estão mais conscientes
de que o abastecimento de água
potável, o esgoto sanitário, a
limpeza urbana, o manejo de
resíduos sólidos, o controle de
transmissores de doenças e a
drenagem de águas pluviais
são melhorias necessárias para
que todas as pessoas possam ter
saúde e vida dignas.
Além das discussões, análises
dos materiais da CF 2016 e ações
desenvolvidas em sala, num trabalho conjunto com a disciplina
de artes e a Profª Juliana Zick
Cecato, os alunos dos 5º aos 9ºs
anos fizeram a releitura do cartaz
da CF 2016. Os 5ºs, 6ºs e 7ºs anos
recriaram o cartaz da CF.
Já com os 8º s e 9 º s anos
trabalhamos sobre objetivos
específicos da CF 2016. Os
trabalhos foram apresentados
em sala de aula e a colegas de
outras turmas.

A visita é preparada com antecedência. Sob a orientação do
SOR, as equipes são formadas.
Em seguida, os alunos fazem a
definição do orçamento, coleta
das doações..

Páscoa solidária
PRÓ-RIM
Nos dias 16 e 17 de março, os alunos do ensino médio, realizaram uma Páscoa especial
para os mais de 360 pacientes de hemodiálise
da Fundação Pró-Rim.
O Projeto Social da Páscoa é realizado há
nove anos pelos estudantes sob a orientação
do Serviço de Orientação Religiosa do CSA.
Este ano o CSA recebeu o certificado “Amigo
do Voluntariado”, da Fundação Pró-Rim.

Emoção inesquecível para
pacientes e estudantes

A ação concreta da Campanha da Solidariedade é efetivada pelos estudantes que, sob a
orientação da professora Luciara A. Baraúna,
reúnem-se em equipes para fazer a coleta do
dinheiro, adquirir os materiais, confeccionar
as cestas, comprar os biscoitos, escrever as
cartas direcionadas para cada um dos pacientes da Pro Rim, preparar as músicas e orações
para o dia das visitas e para fazerem a visita.

Um sorteio define quem participará de cada
visita, conforme cronograma fornecido pela
Pró Rim a fim de entregar a cesta, ler a carta
e conversar com os pacientes.
Além disso, enquanto fazem os preparativos, os alunos refletem sobre o significado
da Campanha da Fraternidade e desta ação
concreta em suas vidas.

confeccionam as cestas e cartas

e preparam as músicas para a visita.

Celebrando a Páscoa com os colegas

Sob a coordenação do
Serviço de Orientação Religiosa, a preparação para a
Páscoa, o principal evento do
cristianismo, envolve alunos
e professores e culmina na
realização da Páscoa Solidária
e em celebrações.
Este ano, as celebrações
dos pequenos da Educação
Infantil até os 2º s anos do
EF, foram conduzidas pelos
alunos da Infância e Adolescência Missionária.
Os missionários vivenciaram concretamente a experiência da partilha da fé com
os colegas.
“As crianças utilizam uma
linguagem mais próxima e
que chegou mais facilmente
ao coração dos pequenos. Eles
prepararam com tanta dedicação e carinho que a celebração
ficou ainda mais envolvente e
linda”, registrou a professora
Luciara Azevedo Barauna.
Os demais alunos dos 3ºs
do EF até o Terceirão, participaram das missas, no dia 23
de março, na Catedral Diocesana, presididas no matutino
pelo Reitor do Seminário
Diocesano, Padre Edson Deretti e à tarde pelo Padre Jorge
Oczkovski.
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Experiência única

Certificado voluntário AMIGO da PRÓ-RIM

O primeiro grupo de estudantes e as
professoras, ao chegarem à PRÓ-RIM, no
dia 16 de março, receberam o certificado
“Amigo do Voluntariado".
" Foi uma inspiração divina, uma forma
de agradecer pelo sim ao Projeto Social
da Páscoa. O Certificado Amigo sempre
foi entregue a pessoas físicas, voluntários,
que prestam serviços à Fundação Pró-Rim.
Este é o primeiro certificado entregue à
pessoa jurídica", explicou Nelsi Kurs,
coordenadora do voluntariado.
"Para a Pró-Rim, a parceria com o CSA
é muito importante e muito mais importante é o contato entre alunos e pacientes.
Esta visita dos alunos aos pacientes renais
tem como objetivo sensibilizar os alunos
e despertar a solidariedade, celebrando a
Páscoa, que é muito mais que chocolates.
Traz muita saúde, amor, felicidades, compreensão, carinho aos pacientes", explica.
"A parceria iniciou com um convite
feito pela Pró-Rim há uma década. É gratificante ver o envolvimento dos alunos,
pais, professores, funcionários coorde-

nadores, Direção e as Irmãs da Divina
Providência. Saber que podemos fazer a
diferença, nos anima a continuar", afirma
a professora Luciara.
A professora coordena o projeto desde
o início e acrescenta que "o resultado, a
mudança de atitudes em nossos alunos,
nos motiva. É fácil perceber que se tornam
mais gratos, mais responsáveis e menos
egoístas".
"A cada visita continuo sentindo com
eles o mesmo nervosismo, emoção ao entrar na sala de hemodiálise e a frustração
de ter que deixar o paciente porque nosso
horário está esgotando. Com toda certeza,
recebemos muito mais do que levamos",
enfatiza Luciara.

"Servir bem, para servir sempre"
Fone: (47) 30251145

Sabor e Cultura convida os pais para conhecer nossa cantina com
uma variedade de lanches e almoço servidos diariamente.

Tudo pronto, é o momento de sortear os estudantes que participarão
das visitas...

“Antes de entrar vamos fazer uma oração.
Gostaria que vocês se sentissem como
um violino, um instrumento para levar a
música e a alegria à vida das pessoas. Somos
instrumento nas mãos de Deus. Afinem bem
esse violino e deixem na melhor posição
para fazer o melhor pelos pacientes”, disse
a professora Luciara aos alunos antes do
encontro.
A emoção toma conta dos pacientes e dos
alunos quando entram nas salas cantando.
Nas mãos, as cartas lidas para cada paciente
e que são a motivação para a conversa e troca
de gentilezas, além é claro, da cesta.
Visível nas lágrimas, no canto e nas

Projeto Páscoa Solidária leva mensagem de vida e esperança aos pacientes da Pró Rim

mãos que mesmo ligadas às máquinas da
vida, movimentam-se no ritmo da música, a
emoção transparece no rosto de estudantes,
pacientes e equipe de enfermagem.
“Uma experiência única para mim e tenho
a certeza que vou levar para o resto da vida”,
Natália Pagano, 1ºB EM.
A aprendizagem vai muito além da experiência de contribuir financeiramente,
organizar a arrecadação do dinheiro e potes,
decorar e montar as cestas, escrever as cartas
e participar da visita.
Antes de entrar, a aluna Luisa M. Junkes,
3ãoA, que participava da visita pela segunda
vez, estava ansiosa. Seu maior desejo seria
conseguir entregar a carta que escreveu ao
próprio paciente.
Entretanto, em conversa com os colegas,

soube que sua carta já havia sido entregue.
“Estou ansiosa porque quero conversar,
mas não sei como começar. Vou ler a carta,
mas e se a pessoa não gostar da forma como
foi escrita? Conversei com amigos que fizeram amizade e continuaram conversando
com o paciente, depois da visita. É muito
emocionante saber que você está melhorando
a vida de alguém”.
Na saída, a emoção rolou pelo rosto. “Eu
não queria chorar na frente dele. O paciente
disse que estava muito feliz e que nossa visita
lembrou da falecida neta, que teria a minha
idade agora. Ele gostou muito da carta”.
“Ainda não conheço melhor emoção do
que ver a alegria dos pacientes quando entramos na sala de hemodiálise cantando”,
acrescentou Luísa.

e, finalmente, entregar a cesta, ler a carta e conversar. Depois é só guardar na
lembrança a emoção e a certeza de ter melhorado a vida de outra pessoa.

Conectados à máquina da Vida
José Aparecido dos Santos, 52 anos,
é de Sinop (MT), cantou, alegrou-se e
chorou quando os estudantes chegaram. “Não sei dizer por que, mas estou
muito emocionado. É Deus quem move
essa gente”, afirmou.
O paciente está na fila do transplante, faz três hemodiálises de quatro horas cada ,por semana, há 2,5 anos. José
iniciou seu tratamento em São Paulo,
mas pediu transferência para Joinville
"porque lá não há transplante".
Aguarda também o auxílio governamental de um salário mínimo, para
custear o tratamento fora de domicílio,
dinheiro que o ajudará a se manter na
cidade.
Pai de um casal de filhos, tem um
neto. Os filhos não podem ser doadores

Sara do Nascimento: “Só quero alegrá-lo”.

porque ele tem diabetes. Há dois meses em Joinville,
hospeda-se com a esposa, na Casa Padre Pio, localizada
no bairro Espinheiros, a quem agradece e elogia muito
pela acolhida.
“Eles têm uma kombi, trazem e levam a gente. Se
não fosse por eles, eu não conseguiria estar aqui. Vocês
tem que fazer uma visita lá também”, insistiu .

Estudantes levam música, doces, cartas e alegria aos pacientes

Alegria de doar
“O dia começou razoavelmente
cedo para os que foram à Pró-Rim e
ao Hospital Regional. Os preparativos
com presentes e cantos estavam afiados.
"Eu me envolvi com esse trabalho
por meio da carta e indo visitar os
pacientes. Foram momentos únicos que
dificilmente sairão da minha memória.
Percebi, conversando, que vários,
ao contrário de tristes, agradecem por
poderem ter as máquinas ao lado deles.
O momento que nós tínhamos era para
passar esperança e alegria, foi isso que
tentei fazer”, Maitê Böge,1ºB EM.
“Aprendi que tenho uma vida muito
boa e reclamo, mas não tenho noção
de como poderia ser pior. Eles, mesmo
tendo esse grande obstáculo, contavam

suas histórias e conversavam alegres.
Não tenho palavras para agradecer ao
Colégio por essa experiência incrível”,
Natália Pagano, 1ºB EM.
“Sou apaixonada por trabalhos
comunitários, me sinto bem e alegre
em ajudar. Fiz minhas cartas com todo
amor, ajudei mais dois alunos com a
carta deles e coordenei a decoração
dos potes da minha turma. Dei o meu
melhor. Adorei participar esse ano,
assim como todos os outros!”, Nathalia
Maria Zacchi, 3ãoA .
A coordenadora do trabalho voluntário da Pró-Rim, Nelsi Kunz ressaltou
a importância do trabalho. “Alguns
pacientes que estavam desacreditados,
depois da visita dos estudantes, já estão
mais confiantes no tratamento”.
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Brinquedos e brincadeiras integram gerações
Heloisa, 1ºC
Mana, sem você eu não ia
saber nada. Tudo o que tenho dúvidas você me ajuda.
Te amo!
João Guilherme, 6ºA
Ana Clara, 9ºB
AAHHH amiga, obrigada por
tudo! Se cuida lá, hein? Te
amo, pra sempre eu e você!
Amanda, 9ºB
Júlia de Almeida, 2ºC EM
Não tenho palavras para
descrever tudo que sinto por
você. Obrigado por tudo que
já fez por mim. Amo você
Lucas Henrique, 2ºC EM
Maria Helena, 5ºB
Você é minha melhor amiga,
sempre lancha comigo. Gosto
muito de você.
Isadora, 5ºB
Amigas do 3ãoC
Amo vocês!
Anna Liege, 3ãoC
Ana Clara, Ana Carolina e
Rebeka, 9ºC
Estamos com saudades!! Amamos vocês. Beijinhos.
Loly e Thainá, 9ºA
Taina e Sofia, 6ºC
Só digo uma coisa para a
Sofia, Candy (entendedores entenderão)! Tainá: Sem
palavras.
Leticia, 6ºC
Heloisa, 8ºA
Curti muito quando você cantou “Hello” na belas artes!
Gosto muito da nossa amizade. Beijos!
Eduardo, 3ãoB

Família
Amo vocês! Vocês são 10.
Vocês são muito preciosos
pra mim.
Giovana, 5ºA
Felipe L., 5ºD
Continue sendo esse ótimo
amigo. Sempre seja essa
pessoa legal que você é.
Renan Eidt, 5ºD
Victória, Larissa, 9ºA
Oi amores, trabalhos sempre
nóis. Beijões, amo vocês!
Brienda, 9ºA
Eduarda Felipe, 5ºC
Gosto muito de você! Desejo
muito amor e felicidade para
a sua família.
Felipe Luis, 5ºD
Pablo, 4ºA
Você é bem legal! Gosto de
ser seu amigo, você é bom
em tudo.
Vinicius, 4ºA

Mãe
Te desejo feliz dia das mãe
e que seu ano seja repleto
de amor!
Isabela C. L.., 5ºD
3ãoB
Meu carann, que delicia de
temperinho da mamãe!
3ão
Carolina, 6ºC
Você é minha melhor amiga,
você é muito bonita!
Maria Clara, 6ºC
Giovanna Victória, 9º
Quero te agradecer por existir
e ser a melhor irmã do mundo.
Isabella Coelho, 5ºD

Papai e Mamãe
Amo vocês dois! Vocês são
tudo pra mim!
Mabelle, 6ºC

Leticia G., 2ºC
Eu sempre quero ser sua
amiga e brincar com você.
Maria Laura, 2ºA

Pedro, 2º
Você é muito especial na
minha vida! Te amo muito.
Alice, 6ºC

Natália, 1º
Você é uma menina legal e
maneira!
Vinnicius, 4ºB

Felipe, 5ºD
Gosto muito de você. Você é
divertido, engraçado e muito
alegre. Não esquece, você é
meu amigo do peito.
Lucas, 5ºD

Nathália Pinotti, 9ºB
Sem palavras para descrever
sua importância para mim.
Hehe!
Rodrigo Dader, 1ºA EM

Gabriela, 7ºD
Você é uma ótima amiga,
gosto muito de você. Beijos.
Gabrielly, 7ºD
Thyago, 5ºB
A nossa amizade é importante
e legal. Gosto muito de você.
A nossa amizade nunca vai
acabar.
Igor Oliveira, 5ºB
Professores
Obrigada por me ensinarem
tudo e tirarem as dúvidas
que tenho.
Helena, 5ºD
Profª Fernanda Sayão
Desejo muita felicidade a você
e ao Guilherme. Espero que
tenha gostado do presente.
Lais Prazeres, 6ºA
Você é a melhor professora!
Lindona, amo você!
Gabriel Hellmann, 1ºA EM

Entre as atividades a apresentação, confecção e vivência de brinquedos artesanais

Nicolly, Júlia e Eloise, 1ºC EM
Vocês são as melhores!
#énóisqvoa
Francisca FN, 1ºC EM

3ãoB
Obrigada por animarem minhas manhãs! Amo vocês!
Ruth Vitoreti, 3ãoB

Georgia, 6ºD
Muita obrigada por ser essa
amiga TÃO... não tem nem
palavras pra descrever com
carinho.
Maria Clara, 6ºD

A integração dos alunos do Infantil 5 com
o ambiente escolar e com os novos colegas
foi à moda antiga e muito divertida. As turmas, seguindo proposta do novo material da
editora Uninter, fizeram resgate e vivência
de brincadeiras e brinquedos infantis.
Por meio de uma tarefa, a família relatou
quais e como eram as brincadeiras de sua
infância. Essa atividade tornou ainda mais
interessante o trabalho, pois os pequenos
descobriram que muitas de suas brincadeiras
preferidas, também foram as preferidas de
seus pais.
Brincar de roda, jogar ioiô, amarelinha
e peteca foram algumas das atividades que
caíram na preferência dos alunos. Eles concluíram também que é possível se divertir,
e muito, sem brinquedo algum, como é o
caso do brincar de roda.

6ºD
Vocês são uns tops! Melhor
turma ever! Beatriz conheceu
o Juba!
Helena, 6ºD
Isabel, 6º
Adoro você! Por hoje e sempre você será minha melhor
amiga.
Kendra, 6º
#TT, 2ºA EM
Muito amor por vocês! Sem
confraternizar com inimigos,
Emili.
Isabelle Fernandes, 2ºA EM

Alunos cuidaram do mascote
O projeto Animal enriquecerá o dia a dia das turmas do Infantil 3. Ao longo
deste ano, serão estudados
os hábitos e meio de vida
dos animais domésticos,
fundo do mar, do ar e da
selva.
Neste primeiro trimestre, cada turma recebeu um
pintinho como mascote. Os
alunos escolheram nome,
alimentaram e cuidaram do
mascote.
Após reflexão sobre a importância de cada ser viver
em um ambiente adequado e
propício ao seu desenvolvimento, os alunos decidiram
deixar o mascote junto com
“seus amiguinhos”, os animais do Rancho Alegre.
Durante a aula de estudos no Rancho Alegre, os
alunos conheceram diversos
animais.

Coleta seletiva é a base
da sustentabilidade
A reflexão sobre a necessidade de manter a limpeza do ambiente em que vivemos,
consumir somente o necessário, selecionar
e reciclar o lixo foram algumas das ações
desenvolvidas pelo Infantil 4 dentro do
projeto “Reciclando, construindo um novo
ambiente”.
Durante as atividades, os alunos aprenderam a separar o lixo produzido diariamente na escola e a relacionar os materiais
com as cinco cores básicas da reciclagem:
AZUL - papel; VERMELHO - plástico;
VERDE - vidro; AMARELO - metal e
MARROM -resíduos orgânicos.

Após cuidarem do mascote, alunos deixaram o
pintinho para viver com seus amiguinhos no sítio.

Thais, 3ãoC
Por você eu me alegro todos
os dias!
Emanoel, 3ãoC
João, 4º
Você é meu melhor amigo. É
um ótimo companheiro, me
ajuda em tudo.
André, 4º
3ºB
Olá amiguinhos, quero deixar
um beijo especial para cada
um e dizer que passei um
tempinho muito especial com
vocês. Amo vocês!
Profª Elizangela

Joinville - Anita Garibaldi
(47) 3028-7227

www.kumon.com.br

Nas aulas de culinária, um delicioso
bolo feito com a casca da banana e uma
bebida, o chá com a casca de abacaxi com
cravo e canela.
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Adaptação à escola
PAIS

O primeiro dia de aula é inesquecível
para a criança e seus pais. A adaptação à
nova rotina da família que precisa incluir
o ambiente escolar deve ser gradativa.
Afinal, cada criança tem sua maneira e
tempo para adaptar-se às novas situações
de vida, como é o caso da escola.
O CSA tem um projeto de adaptação
que prevê quatro semanas de trabalho
conjunto entre família e escola. Com segurança e muita calma, pais e professores
têm evitado muito choro e sofrimento.
É importante que os pais estejam seguros para transmitir a segurança à criança.
Os pequenos da educação infantil iniciam
o processo antes mesmo do período letivo, com a realização de uma reunião
com os pais.
Na reunião, os professores explicam
como é a rotina na escola e orientam os

seguros, filhos

pais sobre como devem proceder para
facilitar a criação de vínculos entre a
professora e sua criança.
O processo dura até quatro semanas,
respeitando-se, é claro, as características
individuais de cada criança. Algumas, já
na segunda semana, estavam totalmente
adaptadas.
Nos primeiros dias, os pais podem permanecer na escola durante as duas horas
em que o filho está na sala de aula, mas só
vão ao encontro do filho, se for solicitado.
Os pais são orientados a trazer objetos
que sejam referências para a criança. Na
medida do possível, procura-se respeitar
parte da rotina da criança, como o horário
do sono, por exemplo.
O tempo de permanência vai sendo
gradativamente ampliado até a quarta
semana, quando o ciclo se completa. A

tranquilos

Jornal do
Santos Anjos

Angelina, 2ºA
Gosto quando eu brinco com
você de jogos.
Carolina, 2ºA
João Gustavo e Ícaro, 6ºB
Valeu por serem meus amigos!
Vinicius, 6ºB
Gabriel R., 2ºA
Gosto muito de você!
Pedro Henrique, 2ºA
Thyago L.L.G, 5ºB
Agradeço sua amizade forte
comigo. Desde pequeno você
é meu melhor amigo. Te
agradeço muito.
Hector A.P.G, 5ºB

criança deve adaptar-se não somente aos
novos espaços e à rotina, mas também
aos profissionais, com quem precisa criar
vínculos.

Profª Claudia
Obrigada pela sua dedicação
de ensinar como professora
e mãe. Feliz dia das mães.
Natália, 5ºA
Isadora, 5ºB
Amiga, parceira, companheira, você é minha BFF. Feliz
aniversário!
Maria Helena, 5ºB
Vô Osvaldo
Melhoras pra você. Eu te
amo! Tomara que você
melhore logo para brincar
comigo de qualquer coisa!
Gabriel, 7ºD

Enquanto permanecem na escola, crianças são envolvidas em diversas atividades de integração.

Pais se surpreenderam com a rapidez
"Gostamos muito da escola, superou
as nossas expectativas com a Ana Luiza,
3ºD, que veio no 1ºAno. Quando nasceu
a segunda menina, não tivemos dúvida",
disse Cláudio Quintino, pai da Maria Clara,
do Inf I.
Os pais trazem e buscam as filhas juntos.
Da escola, vão direto para o trabalho.
A mãe Rosane Quintino, conta que a
adaptação da filha foi muito rápida. "Fiquei
só três dias. Ela dava uma choradinha na
hora que eu entregava e depois já participava das atividades tranquilamente.
Na segunda semana, estava completamente adaptada. Antes dela vir, era bem
agarrada, até pensei que seria mais difícil.
Hoje ela até chama a Beth de mãe.
Já disse para a professora que não tem
problema, pois ela cuida bem da minha
filha, por isso minha filha gosta tanto dela".
"Seguimos a orientação da professora e
quando deixamos ela aqui sempre dissemos que voltamos para buscar. Quando o
Cláudio não pode vir junto, eu pego ela e
já digo, vamos buscar o papai??? E vamos
as três felizes encontrar o papai".
A mãe dedica o período matutino para

os afazeres domésticos e para ficar com as
meninas. À tarde trabalha na empresa da
família com o marido.
"O período de adaptação era para ser de
um mês, mas eu vi que não tinha necessidade. Percebi que se eu ficasse aqui ou
aparecesse para ela, seria mais difícil. Nos
primeiros dias, telefonávamos bastante
para perguntar se ela estava chorando.
Depois percebemos que isso não adiantava
de nada, porque se estivesse não viríamos
buscar. Depois, fomos nos adaptando também. E pelo resultado, fizemos muito bem".
"A gente vê a evolução. Maria Clara já
está mais autônoma, não quer mais sentar
no colo para comer, come sozinha e leva a
colher na boca direitinho. Ela canta na hora
do banho as músicas que aprende aqui. No
feriado, ficava perguntando pela professora
Beth, queria vir para a escola. Percebo que
vai ser muito fácil tirar a fralda, agora na
virada do semestre, conforme o combinado
com a professora.
Quando deixamos a filha chorando,
passa um filme na cabeça da gente, mas
não dá para comparar aquela escola com
aqui", completa a mãe.

Família
Amo vocês! Obrigado por
sempre estarem ao meu
lado.
Victória G.R., 5ºA
Maria Eduarda e Isabella, 9ºB
A nossa amizade é a melhor
de todas!! Amo vocês!
Silvia Rosa, 9ºA
Fernanda, 5ºA
Obrigada, por ser minha
amiga e por ser como uma
irmã! Beijos.
Amanda, 5ºA
Lucas Henrique, 2ºC EM
Volta pra casa, estamos te
esperando. #voltalucas
E.T.
Bruna Vitória, 2ºC EM
Ano que vem se você chegar aqui, faça um melhor!
Um dia você ri, no outro 90
riem de ti!
3ão

Cláudio e Rosane vêm juntos à escola
trazer e buscar as filhas Maria Clara(colo)
e Ana Luíza, 3ºD.

A curiosidade move os 1ºs anos
As professoras dos primeiros
anos conduzem a adaptação de
seus alunos. A curiosidade natural, transparece nos olhos de
cada aluno e as perguntas são a
motivação para a aprendizagem.
O que vamos aprender? Nós
vamos brincar? Quando vamos
escrever? Que horas será o
lanche? Teremos brincadeiras
no parque?
A expectativa de conhecer
novos amigos, professores, espaços, a nova rotina, o mundo
das letras e números aparece
na forma de perguntas e as res-

postas aparecem em forma de
aprendizagem.
“Aos poucos, toda aquela
ansiedade de início de ano, foi
sendo trabalhada e resolvida em
favor de novos conhecimentos.
Através de brincadeiras, histórias, músicas, exploração de ambientes variados e explicações
diversas por meio de vivências
concretas e significativas, as
crianças foram se sentindo mais
seguras e localizadas no tempo,
espaço e grupo escolar”, explicaram as professoras.

Profªs Debora e Fernanda
Sayão
Pelo novo filho da professora
Debora e pelo que virá da
professora Sayão. Adoro
vocês!
Eduarda Rosa, 7ºA

Ana Luiza L., 5ºB
Você sempre me ajuda
quando preciso. Nós sempre
vamos ser amigas.
Maria Eduarda, 5ºA
Guilherme Lima, 1ºC
Tudo bom? Estou escrevendo
esse bilhete pra mostrar que
te amo muito, mesmo que
brigamos. Te amo! Beijos!
Maria Helena, 4ºB
Natália, Hanna e Heloisa, 5ºA
Adoro vocês, minhas melhores amigas!
Anne, 5ºA
Familia
Quero agradecer por vocês
me darem muito carinho.
Felipe, 4ºC

O trabalho inicial foi
conduzido de maneira a
despertar em todos os
alunos do 1ºano vontade e
necessidade de conhecer e
compartilhar.

Gabrielly, 7ºD
Tudo bem? Você é minha
melhor amiga e você é muito
especial!
André, 7ºD

Gabriela Bruns Lenz, 2ºA EM
Oi, eu te amo muito. Tchau!
Leonardo Dallacosta, 3ãoB
5º e 6º do vespertino
Está sendo muito bom trabalhar com vocês. Estudem e
caprichem, ok?
Profª Fê Blau
Brenda, 4ºA
Você é muito legal, divertida,
engraçada e maluca. Sempre
foi uma amiga de verdade.
Anna Julia, 4ºA
Andressa M., Gabriel B., Julia
P., Leticia Schmitz 3ãoA
Eu voto SIM! Pela nossa amizade. #xúlia
Gustavo Floriani, 3ãoA
Jusiane
Mãe, quero desejar um feliz
dia das mães. Que você tenha
sempre saúde e etc. Te amo!
Laura Marcelino, 5ºD
Família
Adoro vocês! Vocês são muito
legais. Por isso adoro vocês.
Agradeço também o meu
irmão Lucas de 2 anos, adoro ele.
Laura S. 4ºC
Vinicius, 3ãoC
Oooooopa! OOODEEEEELLLLLLL!!
Gustavo Henrique, 3ãoC
Meus pais,
Amo muito vocês! Vocês são
meus melhores amigos! Beijocas.
Maria Julia, 6ºC
Maria E. Oliveira, Giovana e
Helena, 5ºD
Vocês são minhas melhores amigas. Adoro ficar com
vocês. Sempre me ajudam.
Gosto muito quando a gente
joga Minecraft juntos.
Paula Nunes, 5ºD
Bruno Ornelas, 2ºC EM
Troca de lugar comigo amiguinho? Por favorzinho, te
amo, tá? Se inscreve no meu
canal XD
David, 2ºC EM
Vinicius, 6ºD
Meu amigão, valeu por tudo!
Seja sempre essa pessoa
legal!
Guilherme, 6ºD
Luiza, 5ºC
Você é uma pessoa muito
legal e inteligente. Adoro ficar
conversando com você. Você
me proporcionou muitas coisas boas. Você é uma pessoa
muito legal.
Gustavo, 5ºD
6ºB
Gente, aqui é 6ºB. “B” THE
BEST! As olimpíadas já estão
chegando. Então 6ºA... se
prepara que a gente ta chegando com muita força. Vocês
podem ser o “A”, mas o “B” é
THE BEST.
Natália Gomes, 6ºB
Eric, 6º
Conheço ele desde pequeno e
sempre fomos amigos. Gosto
dele e ele de mim.
João, 4ºC
Tiago, Léo e Igor, 5ºB
Desde que eu cheguei vocês
sempre foram meus amigos.
Teve brigas, mas sempre
nos desculpamos. Valeu por
serem meus amigos.
Gabriel de Oliveira, 5ºB
Mãe
Feliz dia das mães! Te amo
muito!
João V. Mendes, 5ºA

Jornal do
Santos Anjos
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Dia das mães

Mamãe
Você é muito especial para
mim. Obrigado por ter me
criado com amor e carinho. Eu
amo você!
Gabriela, 3ºB
Derek, 6º
Acho você muito legal. Os
socos que você me dá no
nariz dói demais, mas quando
você vai embora eu lembro o
quanto você é legal.
João Pedro, 2ºD
Mari Fernandes, 9ºA
Você é a melhor amiga que eu
poderia ter. Amo você mais
que tudo.
Maria Eduarda, 9ºA
FDA, 1ºC EM
Aí sim pessoal, agora é ensino
médio! Tamo junto gurizada,
até depois do fim! #fecho
Henrique, 1ºC EM
CSA
Ninguém nos vence, ninguém
nos alcança. Ninguém resiste
quando o Terceirão avança.
Terceirão CSA! UHA!
Amigos do 8º
Oi amigos, vocês são legais!
JP, 8º
Patrícia, 6ºC
Você é minha melhor amiga
e sempre será. BFF’s para
sempre! Te amo!
Caroline, 6ºC

Profª Sirlei, 3ºB
Você me ajuda e faz as coisas
com amor. Prepara as coisas
com carinho!
João, 3ºB
Sara, 9º
Você é muito legal! Brinca comigo. Te amo mana!
Lais, 3ºB
Mãe,
Você me ajuda em tudo. Principalmente nas horas que mais
preciso.
Leandro O., 5ºA
Annelize
Você é uma pessoa muito legal,
porque você me dá coisas e
amor. Beijos.
Igor, 3ºB
Gabriela, 4º
Você é muito legal. Você é minha
melhor amiga!
Marina, 4º
Luan, 2ºC EM
Lembra do vídeo que fizemos
de você? Aquele na minha
casa? Então, no momento certo
soltaremos ele (risos), nossa
arma secreta.
William, 2ºC EM
Profª Marilia
Gosto muito de você! Sempre
adorei ir na sua casa. Beijos
e abraços!
Amanda, 3ºA

3
Um ótimo colégio com super
professoras! Grato por tudo!
Johann, 2ºC EM
ãos

Profª Berenice
Olá, os meus dias são melhores
com vocês. Sem você eu não
saberia nada, mesmo que seja
o início do ano você me ensinou
muitas coisas. Beijos.
Sophia Mattos, 3ºA
Você tem que deixar mais
tempo no lanche.
Rafael V., 3ºA
Profª Jeanine
Você sempre me ajudou em
muitas coisas. Você é a melhor
professora.
Amanda, 2ºE
Artur, 4º
Obrigado por ser um bom
amigo. Você sempre me ajudou
quando precisei.
Bruno, 4º
Guilherme, 5º
Adoro jogar vídeo game com
você. Te amo!
Gabriel, 2ºE
Gabriel H., 5ºA
Parabéns Gabriel! A sua festa
foi legal e você também é legal!
João Pedro, 5ºA

Quanto mais próximo melhor
Renan, 5ºD
Mano, gosto muito de você.
O que mais gosto é do seu
carinho.
Felipe, 2ºF
Mamãe
Quero dizer que você é uma
mãe especial e querida. Te amo
muito. Você é um amor!
Ana Carolina, 2ºD
Dalva
Adoro você! Você é uma mãe
legal. Te amo. Beijos.
Alena, 5ºD

Vini, 6‘D
Você sempre foi meu amigo.
Mesmo nas horas difíceis.
Sempre com suas piadas.
João Pedro, 6ºD
Mãe,
Gosto muito de você mamãe,
você me ajuda muito e estuda
comigo.
Guilherme, 2ºD

João Vitor, 2ºE
Gosto de lanchar com você.
Lorenzo, 2ºE

Pai Nadion e Mãe Telma
Obrigado por ter me ensinado
coisas legais.
Henrique Indalêncio, 4ºA

Amigas, 3ão
Amo vocês! Medicina, odonto e
engenharia na veia! 2017 nos
aguarde.
Eduarda Marques, 3ãoC

Inês, 8ºA
Não sei o que falar! Então...
Amo vocês! É nóis!
Isabella, Maria, Larissa e André, 8ºA

Minhas amigas 6ºC
Quero dar um abraço às minhas
amigas Helena, Mabelle e
Maria Julia.
Eliza, 6ºC

Gustavo Henrique, 3ãoC
Opa, tmj muleke! Só sai coisa
boa daqui.
Vinicius, 3ãoC

Carol, 7ºB
Obrigada por se tornar minha
amiga!
Helena, 7ºB

Família
Vocês são uma família querida!
Guilherme Queiroz, 2ºE

Thiago, 4ºA
Você é o meu melhor amigo
do mundo.
Pablo, 4ºA

#NDF, 2ºC EM
“melhor grupo!” s2 s2 novinhas unidas jamais serão
vencidas!!
#NDF, 2ºC EM

João Vitor, 1º
Gosto muito de você. Você é
engraçado e fico feliz com você.
Bernardo, 3ºD

Professores
Obrigado por nos ensinarem
todos os dias. Tomara que
esse ano seja um ótimo ano
e que tenhamos um ótimo
convívio juntos.
Leôni R. R., 5ºB
Laura Schmidt, 4ºC
Quero te agradecer por você
sempre estar comigo nos
momentos fáceis e difíceis.
Te adoro amiga!
Leticia Floriani, 4ºC

Júlia, 2ºC EM
Obrigada por tudo, amo você.
Parabéns pra gente! Tu és a
melhor! Beijuuuuu!
Lucas, 2ºC EM
Luiz E. D. Honório, 7ºB
Cara, você é um amigão!
Leonardo Klein, 7ºB
Ana Julia, 3ºD
Sabia que você é minha melhor
amiga. E você é tão legal comigo
agora!
Mariana, 3ºD

Squad, 2ºC EM
Um amor pode ir embora com
as estações, mas as boas
amizades permanecem.
Bruna V., 2ºC EM

Profª Daiane
Você já ensinou muitas coisas
pra mim. Nós seremos amigas
para sempre.
Caroline Luiza, 2º

Família
Amo vocês e sempre vou
amar.
Felipe, 2ºC

Todos os anos
Olha o passarinho galera!
3ão

Leticia, 4ºB
Você é muito legal!
Pedro Henrique, 4ºB
Alunos 2ºD
Meus amores, é um prazer estar ao lado de vocês. Amo cada
um de uma forma especial. Um
beijinho.
Profª Elizangela
Carolina, 6ºC
Você é uma irmã bem legal.
Você brinca muito comigo.
Bruno, 2ºF
Ana Carolina, 3ão
Mana, te amo linda!
Ana Julia, 3ºD
Helena, 5ºD
Muito obrigada por ser minha
amiga e por me ajudar sempre
que preciso. Estou com saudades! Beijos.
Maria Alice, 5ºB

As homenagens em sala, tanto do EF e EI,
aproximaram ainda mais mães e filhos.

Sarah e Ícaro, 8ºA
Obrigado vocês dois por tudo.
Vocês são meus melhores
amigos. Amo vocês! Beijos.
Natália Eleodoro, 8ºA

Natália, 3º
Você é muito legal, fiel e a melhor irmã do mundo. Às vezes
rola briga, mas você continua
sendo legal.
Julia, 1º

Rodrigo, 2ºE
Gosto de brincar com você, porque você é muito meu amigo.
Eduardo 2ºE

A homenagem àquelas que não têm
somente um, mas todos os dias do ano,
para dedicar-se ao amor maior de suas
vidas foi em sala de aula. Os filhos tiveram
momentos únicos para abraçar, acariciar e
demonstrar sua gratidão em forma de beijos, abraços, expressão artística e carícias.
No dia seguinte, as mensagem espontâneas
de agradecimentos emocionaram àqueles
que organizaram a festa do amor.

Amigas, 3ão
Vejo vocês no meu consultório.
Bejocas!
Maria Fernanda, 3ãoC
Pai e mãe
Amo vocês do fundo do meu
coração. Beijos!
Beatriz, 7ºB
Os parça do 9ºB
Tamo junto galera! Bora estudar! KKKKKKK! “Sou o Jô
Soares, seco doido!”
Vitor Hugo, 9ºB
Mãe
Te amo! Você é tudo na minha
vida. É como uma irmã pra
mim.
Gabriele F. W., 4ºA
Isabel, 8ºB
Obrigado por ser essa amiga
que sempre me faz feliz. Pena
que só temos mais um ano.
Amo você minha ninja.
Elizabeth, 8ºB

“Gostaria de parabenizar a escola pelo
evento do dia das mães em sala de aula.
Foi muito mais prazeroso e proveitoso!
Obrigada! Cristiane, mãe do Miguel R.
Mandalis , Inf. 3A
P.S. : O Miguel ainda está cantando a
música...”
“Parabéns pela apresentação do dia das
mães. Eu amei, tudo muito bem organizado,
ensaiado, as crianças bem sintonizadas. O
trabalho de vocês é muito lindo. Obrigada
por tudo!”. Gisella Maria Machado, mãe do
Bernardo A. M. de Oliveira, Inf 5D

“Quero parabenizá-las pelo lindo e singelo trabalho com as crianças na apresentação do Dia das Mães. Foi visível a alegria
das crianças em participar deste momento
tão especial. Que Deus continue usando a
vida de vocês nesta vocação tão importante
que é o magistério. Que o restante do ano
seja simplesmente brilhante... Parabéns a
toda equipe pelo trabalho desenvolvido.
Beijo no coração". Rosanea, mãe do Miguel Machado Ferreira, Inf 4.

“Muito obrigada, muito obrigada mes“Muito linda a homenagem às mães, cada
detalhe, o carinho, a delicadeza! Obrigada!”. mo pela homenagem de hoje (05/5). Tudo
Priscila Thais Ribeiro de Miranda, mãe da lindo e maravilhoso”. Maria Lucia, mãe da
Maria Eduarda Petris, Inf 3A
Giovana Luisa de Miranda, Inf 3C

Cursinho de inglês no Santos Anjos
Uma parceria firmada entre o CCAA e
o CSA desde 2015, possibilita aos alunos
fazerem cursinho de inglês nas dependências do Colégio.
As aulas acontecem no final da tarde. As
turmas são específicas por idade e o ano
escolar do aluno. A metodologia interativa CCAA privilegia a aprendizagem do

inglês americano, em situações cotidianas
e formais.
Com professores altamente capacitados
o aluno começa a entender e a falar inglês
já no primeiro dia, sem complicação.
As matrículas para alunos para o próximo semestre abrem a partir do dia 1º de
junho. As aulas terão início em agosto.

Talento Especial

Uma voz que encanta

Quando se inscreveu para participar
do grupo musical do CSA, Talentos Encantam os Anjos, coordenado pela Irmã
Eliete Kons, há dois anos, Eloise Liones
Pereira, 1ºC-EM, queria tocar violão.
“A Irmã pediu para eu cantar e foi
ela quem se interessou pela minha voz”.
Desde então, a estudante que participa
de dois corais e aguarda completar 15
anos para entrar na aula de técnica vocal,
de certa forma abandonou o violão para
cantar.
Entre os planos de curto prazo, está
a inscrição para o programa “The voice
kids”, o que seria o primeiro e definitivo
passo para iniciar na carreira da música,
para aproveitar também o conhecimento
em ballet, pois já foi aluna do Bolshoi por
um ano. Ela pretende usar sua criatividade para fazer carreira em artes.
A voz que encantou nas seis formaturas e diversas missas do CSA, ainda está
sendo trabalhada. Além das atividades
no CSA, Eloise canta em dois corais na

Eloise pretende seguir carreira artística

comunidade Nossa Senhora Aparecida,
do bairro Itaum, onde participa do Ministério da Música.
Nas festas de família, toca e canta “ao
gosto do freguês”: MPB, sertaneja, pop.
A música está em sua vida. “Desde pequena a primeira coisa que faço, quando
entro no carro, é colocar uma música”.
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VALE A
PENA LER
Leu um livro ou assistiu a um filme muito bom? Participe nas próximas edições, mande
sua sugestão para jornalsantosanjos@gmail.com ou entregue para os coordenadores.

Uma semana dedicada ao livro

Livro: Vamos Brincar Sr. Croc
Autor: Jo Lodge
Editora: Salamandra
Para ler e se divertir
com os pequenos. Leia e
se divirta com este livro
que vira uma casa. Ele
traz um bonequinho do
Sr. Croc para você brincar
de esconde - esconde. Sr.
Croc, você vai se esconder?
Não eu vou te pegar!

No dia 19 de abril, alunos,
professores e funcionários
dedicaram os 15 minutos
iniciais da jornada escolar à
leitura. A mobilização foi uma
das ações em comemoração
ao Dia Internacional do Livro,
transcorrido no dia 23 de abril.

Indicação: Profª Beth Educação Infantil
Livro: Conversas com um jovem professor
Autor: Leandro Karnal
Editora: Contexto

Ao longo da semana, diversas ações de incentivo à leitura
foram efetivadas.
Com o objetivo de incentivar
os pequenos ao hábito de ler,
alunos dos 6ºs anos contaram
histórias aos colegas das séries
inicias e educação infantil.
Em duplas ou trio, leram e
mostraram as ilustrações dos
livros selecionados pela professora de português Karina
Vargas.
As histórias emocionavam
porque eram contadas uma a
uma com a postura e desenvoltura de quem se diverte e viaja
ao mundo da imaginação com
a história que está lendo.
Georgia Panstein, Helena
de Aguiar Schnaider e Júlia
D. Consolaro, 6ºD, perceberam
nos olhares atentos dos alunos do 1ºC, como
uma história bem contada pode emocionar.
Os estudantes, que se candidataram, tiveram uma semana para preparar a intervenção
junto aos colegas menores. Júlia justificou
sua disposição dizendo apenas que "se a
gente gosta de ler, tem que passar para eles,
porque é muito bom".
Helena aceitou o desafio de mostrar ao
menores que ler é divertido. "Gosto de ver

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
Atenção, amplamente diagnosticado em pessoas de variadas
idades.
A leitura desse livro ajuda pais
e educadores a perceberem e a
diferenciarem os sintomas próprios
do transtorno com comportamentos
comuns das crianças em fase escolar.
Indicação: Bibliotecária Miriam
Margô Kessin da Costa
Livro: NOVAS HISTÓRIAS
ANTIGAS
Autor: Rosane Pamplona
Editora: Brinque-Book

Um olhar aguçado, sensível e sincero sobre a profissão de ser professor. Um livro excelente para quem deseja ser professor ou para
quem já está nesta profissão
há muitos ou poucos anos.
Muitas dicas interessantes
e úteis. Contribui para o
professor repensar o seu
fazer pedagógico. Super
recomendo!

Uma de várias histórias que
o livro oferece “O sonho de
Ismar”, motiva o leitor a acreditar em seus sonhos. Estimula
a empreender e agregar valores
nas oportunidades que a vida
nos reserva. “Feliz daquele
que sonha e que faz o sonho
acontecer!”

Indicação: Adenise Costa Reis

Ana C., Larissa, Malu, Gabi R., Gabi S.,
Sabina, 8º
Obrigada por tudo! É com vocês que eu canto
as melhores músicas. Amo vocês.
Karla, 8º

que eles prestam atenção e os olhinhos ficam
brilhando quando conto a história", comemorou Maria Clara R. Uhlrich.
Isabela C. Ghedin gosta de ler e assegura
que é muito bom motivar as pessoas a lerem
porque ler aumenta o conhecimento". Igor
D. Acosta e João Pedro M. da Silva, 6ºD,
prenderam a atenção dos alunos do 1º ano.
Enquanto contavam as histórias e mostravam
as ilustrações, os pequenos estampavam no
rosto a emoção de cada nova página lida.

Bruna Clemente, 9ºB
Oi melhor amiga! Queria te agradecer por
ter entrado na minha vida. Você é a coisa
mais importante nela! Amo você demais!
Júlia Stringari, 9ºB
Leticia, 4ºB
Quero agradecer por você ter me ajudado por esses três anos nesse colégio
abençoado.
Beatriz, 4ºB
Flavia, 3ºD
Você é uma das minha melhores amigas.
Julia, 3ºD

Indicação: Profª Berenice
Fernandez

Maria Luiza
Te amo mãe! Você é a melhor mãe de
todas! Obrigado por tudo mãe!
Manoela, 5ºB
Guilherme Augusto Lima, 1ºC EM
Cara, porque você não fica com ele logo?
Felipe G. Moreno, 1ºC EM
Lucas, 5ºD
Muito obrigada por ser esse grande amigo que me ajudou em vários momentos
da minha vida. Valeu amigão!
Gabriel Schafaschek, 5ºD
Profª Maria Eliza
Acho que você explica muito bem.
Obrigada.
Fernanda, 5ºA

Francisca, 8º
Parabéns amiga! Quem vê acha que está
responsável! Muitos anos de vida. Feliz 15
anos! Te amo!
Larissa, 8º
Guilherme, 9ºB
Você é grande amigo!
Felipe, 9ºB
Gabriela Leike, 1ºC EM
Parabéns pra mais linda, amo muito você!
Vou estar para sempre com você.
Luiza Pereira, 9ºA
Thyago, 5ºB
Você é uma pessoa muito engraçada e faz
todo mundo feliz.
Igor Martins, 5ºB

Jornal do
SANTOS ANJOS

ZIKA VIRUS

Colégio entra na guerra

contra o Aedes Aegypti

O Ministério da Saúde confirma 1.326 casos de
microcefalia em 484 municípios, localizados em 25
unidades da federação, e outras alterações do sistema
nervoso, sugestivos de infecção congênita em todo o país.
Não há registro de confirmação apenas nos estados do
Acre e de Santa Catarina.
Desde o início das investigações, em outubro de 2015 até
o dia 7 de maio, foram notificados 7.438 casos suspeitos,
sendo que 2.679 foram descartados e 3.433 permanecem
em investigação. Desses casos, 205 tiveram confirmação
por critério laboratorial específico para o vírus Zika.
Além da microcefalia em bebês, o vírus tem provocando o
aumento da incidência da Síndrome de Guillain-Barré e da
Síndrome de Müller-Fischer em adultos.
No início do ano, o CSA entrou na
Guerra contra o Aedes Aegypti, no mês de
fevereiro. A preocupação com a crescente
epidemia de zika provocou o início da guerra que ainda não terminou.
O objetivo é criar a cultura de combate
ao mosquito Aedes Aegypti, já que os ovos
permanecem latentes por mais de um ano
e basta um pouco de calor e gotas de água
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para eclodir.
As atividades foram realizadas em todas
as turmas. Os professores aproveitaram para
aliar os conteúdos específicos da disciplina
para realizar a aprendizagem significativa.
Os alunos participaram de debates, fizeram estudos e trabalhos para conscientizar
os colegas e seus familiares da urgência da
situação.

Alunas: Inês E. de Medeiros,
Isabella C. Tambosi e Sarah I.
da Costa , 8ºA-EF

Maria Ariélle da Silva, Larissa R.
Padilha e André R. Garcia, 8ºA.

Hortelã é repelente natural
O Integral Matutino, realizou durante toda a semana do dia 29/02 a
04/03, trabalhos de prevenção e entrou
na guerra contra o Aedes plantando
hortelã, planta que é um repelente natural do mosquito. Ao mesmo tempo,
os alunos se comprometeram a manter
o recipiente higienizado.
As professoras Bruna Bibow e
Michele Dalmázo explicaram que
foram usados vários recursos didáticos digitais, entre eles o vídeo
com as dicas do Sapo Sábio para
prevenir-se contra o mosquito Aedes
Aegypti: https://www.youtube.com/
watch?v=ox7XMRNxvMs.

Integral matutino plantou hortelã, um
repelente natural do mosquito da dengue.

Vídeos e panfletos informativos

Anna Damiani, Pietra Pereira e Vitória
Palmeira , 8ºB, chamaram atenção para
os cuidados necessários em casa

MATEMÁTICA

As professoras de matemática Gabriela
Schulze Pedrotti e Sandra Zoller Kanzler
usaram os números para conscientizar os
alunos do 6º , 8º e 9º anos. Após pesquisar a
quantidade de casos das doenças relacionadas ao mosquito Aedes Aegypti e dos focos,
os estudantes confeccionaram gráficos e
tabelas em cartazes que foram expostos.
Em trios, os alunos pesquisaram o
número de casos de Dengue, Zika vírus,
febre Chikungunya, Microcefalia e focos
de cada região do Brasil, fizeram cartazes
com tabelas e gráficos, mostrando o quanto
são assustadores.

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

A professora de geografia, Fernanda
Blau, orientou seus alunos do 8°ano, a
confeccionar panfletos e produzir vídeos
informativos sobre zika vírus.
Em duplas ou trios, os alunos deveriam
produzir os panfletos contendo informações sobre a história do mosquito,
prevenção, sinais e sintomas das doenças.
Os vídeos, de no máximo três minutos,
dos quais, obrigatoriamente, 20 segundos,
precisavam ser de cenas no colégio.
"Fizemos o trabalho no colégio, com
cenas gravadas em vários espaços. São vídeos muito bons!", registrou a professora.
As apresentações aos colegas ocorreram entre os dias 10 e 17 de março.

Muitas cores
e ilustrações
para motivar
cada um a
fazer sua parte.
Maria Fernanda
M. Fontes e
Ana Carolina
Neulander, 8ºB

Cartilha e curso online

Detectado pela primeira vez no país
ano passado, o Zika vírus vem se disseminando rapidamente, sendo apontado como
possível causa do surto de microcefalia
em bebês .

Já entre os adultos, o vírus tem
provocado o aumento na incidência da
Síndrome de Guillain-Barré (e a variante
Síndrome de Müller-Fischer), que afeta
o sistema nervoso provocando o enfraquecimento e paralisação dos músculos,
podendo levar à morte rapidamente.
Diante desse cenário, o Ministério da
Saúde e a Universidade Aberta do SUS
(UNA-SUS) oferecem o curso online “Zika: abordagem clínica na atenção básica”,
que objetiva capacitar profissionais de
saúde para melhor assistir os pacientes.
O curso será ofertado também em inglês
e espanhol para os demais países. As inscrições estão abertas de 19 de fevereiro de
2016 a 15 de fevereiro de 2017.
Curso gratuito on line: http://www.una-

sus.gov.br/cursos/zika
Cartilha orienta população sobre o
ZIKA virus: http://combateaedes.saude.gov.br/images/conteudo/cartilha-informacoes-ao-publico.pdf

