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Jornal do

Santos Anjos 
reúne a FAMíLIA e AMIGOS 

O dia em que a festa junina  

Jornal do

Santos Anjos 

A presença masculina foi marcante na festa 
junina deste ano. Pais divertindo-se com os fi-
lhos, avós, tios, irmãos, amigos. Cada vez mais a 
família está unida na mais tradicional das festas 
da Família Santos Anjos.
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Projeto reúne família 
para ler e registrar 
a experiência. 
São momentos de 
diversão, emoção e 
arte. 
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MEMÓRIAS  filosóficas 
O  projeto  
"Minhas Memórias 
Filosóficas" 
desenvolvido pela 
professora Daiane N. 
Shiniki, com os 5ºs e 
6ºs anos, conquistou 
a segunda colocação 
no Troféu Amigos da 
Filosofia. 

Sem água não há lágrima, 
não há sangue, portanto, 
não há vida em nosso corpo

Coruja Leitora  e Sacola 
Literária  proporcionam  
momentos únicos em família

A água da Saúde
A falta de água 
provoca aumento 
da temperatura 
corpórea, queda 
da pressão, cãibras 
musculares, 
confusão mental 
etc
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Incentivo à leitura

A família do Arthur Pizzatto Ferreira, 
Infantil 5D, foi uma das que fez a festa 
junina da família no CSA. 

No sábado, começaram a festejar o 
aniversário do menino que aconteceu 
no dia seguinte. Avós paternos e ma-
ternos, primos, tios, madrinha e amigos 

viajaram de outras cidades, divertiram-
-se e assistiram à apresentação dos pais 
Guilherme e Thaiana, já que o Arthur 
desistiu de se apresentar. 

Respeitando a decisão do menino, 
a família aproveitou para degustar as 
comidas típicas, brincar e conversar.  

Festa é uma oportunidade para 
estreitar os laços de amizade 

As apresentações contribuem 
para manter a tradição 

Alunos registrarão suas 
impressões sobre os livros 
lidos até o 9ºano
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Junho
01 – Simulado do Ensino Médio e 9º ano 
              – Prova 2 – 1ºs, 2ºs e 3ºs

01 – Entrega de boletins para o Ensino Médio
08 – Entrega de boletins  - EF I – Matutino
09 – Entrega de boletins -EF I – Vespertino
14 – Prova de 2ª chamada
16 – Entrega das Avaliações  - 1ºs anos do EF I
17 – OBM
17 – Viagem de estudos 8ºs anos para Pinhais 
e Curitiba (Museu Oscar Niemeyer e Parque da 
Ciência)
18 – Festa Junina
21 – Visita das Irmãs da Rede Divina Providência
21 – Passeio de estudos 6ºs anos Matutino para 
Curitiba (Museu Egípcio e Usina da Reciclagem)

Julho 
01 – Viagem de estudos 6ºs anos Vespertino para 
Curitiba (Museu Egípcio e Usina da Reciclagem)
05 – Prova de 2ª chamada
06 – Seminário de Profissionalização Docente
09 – Retiro de Professores e Colaboradores
11 a 15 – XLII Olimpíada do CSA
12 – Passeio de estudos 3ºs anos Matutino, 3º C e 
4º D para o Vale das Nascentes
12 – Passeio de estudos 5ºs anos Matutino para o 
Recanto Nazaré
13 – Passeio de estudos 5ºs anos Vespertino para 
o Recanto Nazaré
14 – Passeio de estudos 2ºs anos para Piçarras 
(Museu Oceanográfico)
14 – Passeio de estudos 4ºs anos Matutino, 3ºs D 
e F e 4º ano C para o Vale das Nascentes
15 – Entrega das Avaliações da Educação Infantil
18 a 31 – Recesso Escolar

Agosto
01 – Fundação do Colégio
01 – Reinício das aulas
06 – Homenagem aos Pais – Educação Infantil e 
1ºs anos (9 às 11 horas)
09 – Homenagem aos Pais – EF I – 2ºs aos 5ºs anos 
Matutino (19 às 20h30min)
11 – Dia do Estudante
11 – Homenagem aos Pais – EF I – 2ºs aos 5ºs anos 
Vespertino (18h30min às 20h)
14 – Dia dos Pais
16 – Palestra para EF II e EM com Douglas Dantas
18 – Simulado E M – Prova 1 – 1ºs e 3ºs anos
19 – Simulado E M – Prova 2 – 1ºs, 2ºs e 3ºs anos
22 a 26 – Reavaliações
23 – Prova de 2ª chamada
27 e 28 – Simuladão ENEM – Dom Bosco
29 – Início do 3º Trimestre 

Setembro      
01 a 06 – Semana da Pátria
01 a 06 – Conselho de Classe do EF I
02- Desfile cívico da Educação Infantil e 1ºs anos
06 – Sessão Cívica do EF I
07 – Independência do Brasil
05 – Conselho de Classe do EF II Matutino
06 – Conselho de Classe do Ensino Médio
08 – Conselho de Classe do EF II Vespertino
13 – Entrega de boletins para o EF I
13 – Montagem da Feira de Ciências – do 2º ao 
7º ano do EF 
14 – Exposição – Feira de Ciências do 2º ao 7º 
ano do EF
14 – Entrega de boletins para o Ensino Médio
15 – Entrega de boletins para o EF II
20 – Montagem da Feira de Ciências – do 8º ao 9º 
ano e Ensino Médio
21 – Exposição – Feira de Ciências do 8º e 9º ano 
e Ensino Médio
27 – Prova de 2ª chamada

Outubro    
02 – Dia dos Santos Anjos
04 a 07 – Viagem dos 3ºs anos do EM – Búzios
04 – Simulado do E M – Prova 1 – 1ºs e 3ºs anos
05 – Simulado do EM e 9º ano – Prova 2 
06 e 07 – Viagem dos 1ºs anos do Ensino Médio
10 a 14 – Semana da Criança
11, 13 e 14 – Olicrisa
12 – Nossa Senhora Aparecida
15 – Dia do Professor
25 – Prova de 2ª chamada
26 a 28 – Viagem 9ºs anos – Fazzenda Park Hotel
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Expediente:Expediente:

Rumo aos 110 anos!
Finalizando o 1º semestre letivo, 

temos muito para partilhar sobre o 
processo pedagógico, envolvendo nos-
sos queridos alunos e suas famílias.

Para nós, do colégio, é uma satis-
fação imensa estarmos juntos nesta 
caminhada, acompanhando o desen-
volvimento dos educandos, cada dia 
mais encantador e surpreendente.

O que sempre almejamos na mag-
nífica tarefa de educar é proporcionar 
as melhores condições para que os 
nossos educandos desenvolvam seus 
talentos num espaço privilegiado que, 
além das condições físicas e tecnoló-
gicas, conta com a atenção e cuidado 
dos mestres os quais não medem es-
forços para tornar a trajetória escolar 
num caminho feliz.

Podemos contar ainda com a 
confiança que existe entre nós, pais, 
educadores, administradores e alunos, 
pela vontade e atitudes comprometi-
das, disciplina e organização.

Compartilhando nossos eventos 
do primeiro semestre, podemos dizer 
que todos ocorreram na mais perfeita 
ordem, organização, porque sempre 
contamos com pessoas disciplinadas, 
ações disciplinadas.

Assim tivemos as reuniões de pais, 
as celebrações de Páscoa, as home-
nagens pelo dia das mães, palestras 
para pais, dias de formação para os 
alunos do ensino médio, seminário 
de profissionalização docente, retiro 

dos colaboradores e a nossa alegre e 
inesquecível confraternização junina.

As conquistas e realizações, assim 
como o sucesso escolar surgem sem-
pre movidas pela aspiração, intenção 
e imaginação e se realizam por meio 
do comprometimento das pessoas, 
principalmente professores, estudantes 
e pais.

 Conquistas compartilhadas numa 
longa e laboriosa história. Ensino de 
qualidade, bilíngue, alemão e portu-
guês, construções constantes, amplia-
ções, adaptações da estrutura física e 
permanentes melhorias pedagógicas. 
Era uma simples escola paroquial, no 
seu início, mas transformou-se no Co-
légio dos Santos Anjos, com externato, 
internato, semi-internato, cursos, ativi-
dades curriculares e extracurriculares 
bem variados.

Hoje, rumando aos 110 anos, idea-
lismo, amor, espírito de fé e confiança 
em Deus, esforço, presença e atuação 
que, marcaram, positivamente, a his-
tória cultural e profissional dos que 
moram em Joinville.

Vemos no Colégio dos Santos Anjos 
tradição, evolução, qualidade, ambien-
te familiar, valiosa contribuição para o 
desenvolvimento da cidade e do Norte 
do Estado.

 Formaram-se aqui as norma-
listas que difundiram, eficazmente, o 
saber e a cultura pelas mais diversas 
localidades da cidade, da região e do 

norte catarinense. 
O Colégio dos Santos Anjos, fun-

dado e mantido pela Congregação das 
Irmãs da Divina Providência, insere-se 
na comunidade joinvilense, pelo seu 
compromisso de educar, segundo os 
valores humanos e cristãos.

Reconhecemos com gratidão o pro-
tagonismo das Irmãs pioneiras e de 
todos que construíram sua história, 
os sacerdotes, mestres, colaboradores, 
estudantes e famílias joinvilenses.

Os saberes e valores, resultado de 
múltiplas interações ocorridas no pro-
cesso histórico, revelam os referenciais 
de uma educação construída mediante 
a ação de todos os protagonistas da sua 
existência.

Sua identidade, carisma e missão 
constituíram-se inspirações para cada 
nova geração de educadores e educan-
dos, numa inter-relação e interdepen-
dência permanente.

A atuação compartilhada assegura 
valiosas perspectivas de crescimento 
a todos os integrantes do processo 
educativo, que cria um sentimento de 
pertença aliado à certeza de caminhar 
no rumo certo, conduzindo crianças e 
jovens a um mundo melhor.

Conhecer, encantar-se e envolver-se 
em busca de um horizonte novo, esse é 
o jeito de ser Santos Anjos.

Adelina Dalmônico

Agenda 

S À professora Eliete Philippi 
que encantou ao contar histórias para 
o Infantil 3, no dia 27/06. As histórias 
"Chapeuzinho Vermelho" e "A Casa 
dos Beijinhos" contadas com a 'pre-
sença' de seus personagens proporcio-
naram uma viagem maravilhosa pelo 
tema da semana: Moradias. 

Agradecimentos

2016

Novembro
02 – Finados
03 – Fundação da Congregação das Irmãs da 
Divina Providência
07 a 11 – Reavaliações do Terceirão
08 – Prova de 2ª chamada para o Terceirão
10 – Fundação da Sociedade Divina Providência
12 – Dia da Diretora
14 – Recesso
15 – Proclamação da República
16 – Entrega dos boletins para o Terceirão às 11h
16 a 22 – Avaliações finais (Exames) do Terceirão
18 a 24 – Reavaliações do EF (5º ao 9º ano) e EM
22 – Prova de 2ª chamada
23 – Conselho de classe do Terceirão às 13h30min
24 – Entrega dos resultados do Terceirão às 10h
24 – Ensaio da formatura do Terceirão às 11h
25 – Formatura do Terceirão
30 – Encerramento das aulas e entrega dos boletins 
– 5ºs anos, EF II e EM

S Ao embaixador da BRA-
SA (Brazilian Student Associa-
tion), João Marcelo R. Bel-
monte, por proferir palestra 
para os alunos dos 2ºs e 3ºs anos, 
sobre oportunidades de estudos 
pós-ensino médio nos Estados 
Unidos. 

S À Ana Carolina da Cunha, Fernanda Duarte e Lenir 
Nunes da LN Consulting -  por orientarem os alunos do 2ºs e dos 
Terceirões sobre escolha profissional e como elaborar o primeiro 
currículo, em palestra proferida no dia 28 de junho. 

S Ao grupo Frada – Frente de Ação Pelos Direitos 
Animais por ministrar palestra aos infantis 3, numa 
contribuição ao "Projeto Animal", no dia 11/07. O 
grupo tem como meta garantir que todo ser vivo tenha 
suas características e necessidades respeitadas. Os 
pequenos doaram ração e conheceram a cadela "Babi".

S Ao Analista Comercial, 
Alberto José Alves, do NEO-
-Núcleo de Especialidades 
Odontológicas, que proferiu 
palestra sobre saúde bucal, aos 
alunos dos 8os e 9os anos, no dia 
17 de maio.
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Maria Laura S., 2ºC-EM
Desculpa por ter implicado com 
você na aula de português. 
Estou arrependida, peço o seu 
perdão.
Johann S.K., 2ºC-EM

Família
Obrigado por vocês terem me 
ajudado nos momentos difíceis.
Laura, 6ºD-EF

Mª Eduarda, Isabella, 9ºB-EF
Amo muito vocês, nunca vou 
esquecer vocês.
Igor, 9ºB-EF

Carolina, Isabella e Fernanda, 
8ºC,B-EF    
Vocês são as melhores, des-
culpa por tudo e obrigada por 
serem meu tudo. Amo vocês!!!
Vitória B., 8ºC-EF

Família e Amigos
Obrigada por tudo que vocês 
fazem por mim. Vocês são 
incríveis! Amo vocês! Beijos!
Luiza M.A., 5ºC-EF

Pedro H., 2ºA-EF
Amigão, eu te amo pela minha 
vida.
Gabriel R., 2ºA-EF

Rapaziada, 3ãoC-EM
"Nem brinca com isso", tmj 
rapaziada
Vinícius, 3ãoC-EM

Gabriel, 5ºC-EF
Você é um amigo muito legal!
Felipe, 5ºC-EF

Liandra, Madu W., 2ºB-EM
Amo vocês! Podem contar co-
migo sempre. Melhores lem-
branças sempre com vcs! Só 
verduras.
Helena, 2ºB-EM

Mari Fernanda, 9ºB-EF
Saudade de você!
Alexandre D., 3ãoB-EM

A melhor menina, 5ºC-EF
Te adoro e nunca irei parar de 
gostar de você, É a pessoa mais 
legal que eu já conheci. E a cada 
dia aumenta o tanto que gosto 
de você!!!!
Gustavo W.G., 5ºD-EF

Laura Back, 9ºC-EF
Amiga, sua top 1, te amo! Conta 
comigo sempre.
Emanuella, 9ºC-EF

Isabela,  7ºD-EF
Eu te amo muito. Você é muito 
bonita, ao mesmo tempo inte-
ligente e é uma flor de pessoa.
Gabriel,  7ºD-EF

N8, Vitória, 8ºB-EF
Obrigada por existirem na 
minha vida! Vocês fazem toda 
a diferença! Amo vocês!
Karla M., 8ºB-EF

Gabrick, 9ºA-EF
Deus acima de tudo! Só mere-
cemos um amor maior que o 
de Jesus (se existir). Parabéns 
Lari! Vem verão!
Victória, 9ºA-EF

Gabi F., 1ºB-EM
Saiba que eu te adoro muito 
e nada vai me impedir de ser 
seu amigo ou até mais... Te 
amo, viu,
Guilherme L., 1ºC-EM

Raiza, Lara e Sofia, 6ºA-EF
Posso até ser meio louca, mas 
amo vocês muito, Bjs!
Alohanna, 6ºA-EF

Renan,  5ºD-EF
Gosto muito de você, você é um 
dos meus melhores amigos. 
Desejo felicidade a você e sua 
família.
Felipe Luís, 5ºD-EF

Maria Eduarda W., 2ºB-EM
Força Madu, estamos com você 
para sempre. Te amamos!
Helena e Lia, 2ºB-EM

Pity, Anna, Bella, Lari..., 8ºB-EF
Não tenho palavras para agra-
decer o que vocês fazem por 
mim, sempre do meu lado. 
Dizem que os anjos vem em 
forma de pessoas, vocês são 
meus anjos.
Fernanda Nass, 8ºB-EF

Minha Família
Pai: Eu te amo! E obrigada por 
sempre me ajuda a estudar!
Mãe: Eu te amo! E espero que 
você passe bem na sua cirurgia!
Dante, meu irmão: Olha... tu 
não sei o que dizer, mas você 
é muito legal e eu te adoro.
Paula Marquesini, 5ºD-EF

Beatriz Rosa, 2ºA-EM
Bia, me desculpa por tudo, eu 
amo mt vccc, mesmo você sendo 
chatinha! ti amuu miguxa!
Maria Julia, 2ºC-EM

Leonardo N., 3ão.B-EM
Eu te amo mais que tudo, amor 
meu! Feliz 10 meses!
Gabriela B., 2ºA-EM

A melhor menina, 5ºC-EF
Te adoro e nunca irei parar de 
gostar de você, É a pessoa mais 
legal que eu já conheci. E a cada 
dia aumenta o tanto que gosto 
de você!!!!
Gustavo W.G., 5ºD-EF

Alunos do 2ºD-EF
Queridos, o ano está passando 
muito rápido, vamos curtir ao 
máximo esses meses que nos 
restam para aprender, nos 
conhecer melhor e também nos 
divertir. Beijinhos no coração 
de cada um!
Profª Elisangela

Amigos
Obrigado por ter me aguentado 
até agora, vocês são as coisas 
mais especiais que qualquer 
pessoa podia ter.
Théo,  5ºC-EF

Profª Jeanine
Eu gosto das aulas que você dá, 
gosto de estudar no SANTOS 
ANJOS e foi a melhor escola.
Elisa V., 2ºE-EF

Jackson, 2ºC-EM
Solicitamos que o sr. não retor-
ne com a bola para a quadra 
defensiva no basquete, nem 
na realidade e muito menos 
virtualmente.
Time de Basquete, 2ºC-EM

Vitória Mig., 8º -EF
Mana, você é a melhor irmã 
do mundo! 
Eu te amo muito sua linda!
Natália Migdady, 2ºE-EF

Manuel, 6ºB-EF
Manolo, você é um dos meus 
melhores amigos, pois você é 
legal, engraçado e um amigo 
confiável que sempre me ajuda. 
Obrigado!!!
Thiago, 6ºA

Vinícius P., 3ãoC-EM
Muito empenho este ano.
Emanoel Vargas, 3ãoC-EM
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O 3º Seminário de Profissio-
nalização Docente do Colégio 
dos Santos Anjos, realizado no 
dia 6 de julho, atingiu o objetivo 
de aperfeiçoar cada vez mais o 
“fazer-docente” dos professores e 
coordenadores. 

Durante o evento, os grupos 
Meraki, Sophia, Saber, TriHu-
manos e Educação Física Esco-
lar socializaram os novos conhe-
cimentos resultantes dos estudos 
e leituras do primeiro semestre 
aos colegas. 

O grupo Meraki, composto 
pelas professoras dos Infantis 1 
ao 3 e Integral 1 abordaram o 
tema “Mediação Cultural” e, para 
ilustrar a atividade do professor 
mediador, fizeram a contação da 
história “Os Chapéus”.

Já o grupo Sophia, formado 
pelas professoras dos Infantis 
04 e 05, 1ºs anos e Integral 2 
e 3 apresentou aos colegas os 
estudos sobre a necessidade do  
Brasil estabelecer mecanismos 
para detectar e incentivar a apren-
dizagem diferenciada aos alunos 
com altas habilidades e superdo-
tação. 

Classificadas como precoce, 
prodígio ou gênio, estas crianças 
geralmente estão excluídas do 
processo educacional, pois são 
aquelas que “dão muito trabalho” 
aos professores e até aos pais. 

Assim, ao invés de estabelecer 
mecanismos para desenvolver 
estas altas habilidades em benefí-

IAM abraça projeto "Solidários com o Lar Abdon Batista"
Ciente de que para ser missionário não 

é preciso viajar longe, a IAM do Colégio 
dos Santos Anjos, abraçou em parceria com 
colaboradores, pais e comunidade  o projeto 
"Solidários com o Lar Abdon Batista". 

Sob a orientação da Irmã Eliete Maria 
Kons, os missionários conseguiram ajudar 
as mais de 50 crianças do lar, por meio da 
campanha que doou fraldas, lenços umede-
cidos, roupas de inverno,  cobertores e leite  
Nan e Aptamil. 

“Nossa arrecadação foi maravilhosa. 
Graças a Deus conseguimos sorrir com 
essas crianças, através desses materiais”, 
agradeceu a Irmã, que acrescentou ainda 
que “a nós não basta somente o material, 
gostamos também de partilhar fé e alegria. 

Assim, após um momento de oração, o 
grupo musical "Talentos Encantam os An-
jos" levou um pouco da música”.

Após a apresentação musical, os missio-
nários desenvolveram atividades recreativas 
e brincadeiras  que contribuíram para resga-
tar a alegria da infância na vida das crianças 
internas no Lar. 

cio do país, estas crianças 
acabam sendo “freadas” 
em seu caminhar pelo co-
nhecimento. E, deste modo, 
o Brasil desperdiça seus 
talentos.   

    Com base na análise 
do livro Professor bonzi-
nho = aluno difícil, do re-

grupo Educação Física Escolar, represen-
tado pelos professores de Educação Física. 

A melhoria da qualidade de vida, já 
que o exercício ativa também os músculos 
internos e a atividade cerebral e neuro 
muscular, são outros dos benefícios da 
opção pela prática da atividade física ao 
longo da vida.

Formação espiritual
No dia 09 de julho, foi realizado o 

retiro de formação espiritual de todos os 
colaboradores, no auditório do Colégio. 
O momento foi planejado para cultivar a 
espiritualidade e a mística do cuidado em 
momentos de oração e reflexão.

Essa proposta faz parte do Projeto de 
Formação dos Colaboradores da Pro-
víncia Coração de Jesus que se desdobra 
em diversas atividades a fim de oferecer 
momentos de oração e aprofundamento.

Foi uma oportunidade de cada um en-
contrar-se e de renovação interior. No Ano 
da Misericórdia, a vivência possibilitou 
momentos que permitiram acordar a cons-
ciência, perante o drama da pobreza, da 
miséria em que vivem muitos dos nossos 
irmãos e irmãs e entrar cada vez mais no 
coração do Evangelho, onde os pobres são 
os privilegiados da misericórdia divina.

Pula corda, pega-pega, futebol, pintura 
no rosto, mata soldado, pula elástico e muita 
alegria tornaram o dia 4 de julho especial 
para os internos do Lar Abdon Batista e para 
os missionários da Infância e Adolescência 
Missionária -IAM.

Grupos socializam estudos realizados no semestre 

Jesus disse: tudo que fizerdes a um 
dos pequeninos é a mim que o fazeis. 

nomado escritor da área educacional Celso  
Antunes, as professoras do EF I, do grupo 
Saber, estudaram e apresentaram a questão  
da indisciplina em sala de aula, com base na 
relação professor x aluno.   

O grupo alertou: "o silêncio é uma ferra-
menta de aprendizagem", e é preciso existir 
em sala de aula. Sabe-se que a indisciplina 
é um dos principais fatores que prejudicam 
o desempenho de alunos e professores em 
sala de aula.  

  O quarto grupo, o TriHumanos, com-
posto pelos professores do EF II e Ensino 
Médio, compartilhou a leitura sobre de 
capítulos do livro “Como ensinar bem a 
crianças e adolescentes de hoje”, de Leo 
Fraiman. 

O autor alerta que as crianças e adoles-
centes se mostram cada vez mais inquietos, 
desmotivados e críticos  e que, por esta 
razão, a demanda das escolas tem se mo-
dificado e é preciso trabalhar os conteúdos  
de modo transversal e com mais projetos 
interdisciplinares. 

O livro mostra ainda a importância do 
autoconhecimento do professor e da  au-
tonomia e maturidade dos estudantes, por 
meio da formação de uma aliança entre a 
escola e a família.

    Os benefícios da atividade física no 
cotidiano das pessoas foi  apresentado pelo 
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Meus Amigos, 3ºA-EF
Obrigado por me apoiar todos 
os dias e todos os momentos.
Enzo, 3º

João Pedro Q., 2ºA-EM
"Oh, mano" (lendo com a voz 
do Guilherme em 1,2, e 3 ...) eu 
te amo tanto que é impossível 
demonstrar em palavras e 
por isso te mostro através de 
atitudes todos os dias.
Ester L.C., 2ºA-EM

Joaquim, 2ºB-EF
Você é muito legal e também 
é muito rápido, sempre ganha 
de mim em tudo, você é muito 
especial.
João Pedro,  2ºD-EF

Gabriela, 3ºA-EF
Gabi, você é muito legal, adoro 
brincar com você, é uma amiga 
ótima, seremos amigas para 
sempre. Beijos!
Maria Júlia, 3ºA-EF

Nicolau e Lorenzo,  7ºD-EF
E aí, Tamny! Beleza? Te desafio 
a fazer uma canetinha em mim 
e para "rec" Lorenzo, saiba que 
vc não me mata no Tribol.
Pedro,  7ºD-EF

Minhas Amigas do 5ºA-EF
Eu adoro vocês, minhas me-
lhores amigas Hanna, Natalia 
Heloisa.
Anne, 5ºA-EF

Giovanna M., 9ºC-EF
Oi Dylan, te amo! Hoje e sem-
pre.
Emanuella, 9ºC-EF

Rafaela,  6ºC-EF
Um abraço e beijo para a minha 
amiga. Te adoro, fofa!
Marisabel M., 6ºC-EF

Profª Adenise
Obrigada por me ensinar várias 
coisas durante esse ano que 
vão servir na minha vida. Eu te 
amo, beijos.
Carolina, 4ºC-EF

Luiza e Cecília, 5ºC-EF
Vocês são minhas BFF´s. Eu 
amo vocês! Continuem sendo 
essas amigas amorosas e ca-
rinhosas.
Sofia,  5ºC-EF

Sarah Stringari, 7ºD-EF
Nossa, queria dizer que em tudo 
que precisar, vou estar aqui! 
Amo você!
Júlia S., 9ºB-EF

Renata Cuchi, 2ºB-EM
Miga, sua loka, te amo muito. 
Pra sempre sua doidinha #Ti-
meEdson
Laura C. Rosa, 2ºB-EM

Giovanna Victória, 9ºC-EF
Miga, te conheço só a 1 ano e 
meio e te considero muito! Essa 
nossa aproximação esse ano é 
a coisa mais importante aqui! 
Beijo na testa.
Laura Morais, 9ºC-EF

Maria Clara, 1º EI-EF
Querida irmã! Eu amo demais 
você. Eu gosto quando brinco 
com você. Te amo.
Ana Luiza, 3ºD-EF

N8, 8ºB-EF
Vocês são as melhores. Obriga-
da por tudo. Amo vocês.
Manuela, 8ºB-EF

Ana Júlia, Heloisa, Luiza, Eduar-
da,  5ºC-EF
Obrigado por serem essas 
amigas maravilhosas.
Anna Júlia S., 5ºC-EF

Letícia, 7ºC-EF
Oi, tudo bem com você? Quais 
são os jogos que você tem no 
seu celular?
Luan, 3ºD-EF

Ana Carolina, 6ºC-EF
Oi, querida irmãzinha! Você é 
minha melhor amiga. Eu gosto 
muito de você.
Eu te amo irmã.
Lucas, 3ºC-EF

Júlia G. e Aline, 9ºB-EF
Não sei escrever coisas fofi-
nhas, então só queria dizer que 
amo vocês, muito mesmo.#EJA
Estephany, 9ºB-EF

Nicolas, 7ºD-EF
Você é a pessoa mais legal que 
eu já conheci. Eu te amo, irmão!
Felipe, 3ºC-EF

Victoria, 4ºA-EF
Vic, obrigada por ser minha 
amiga e por me ajudar, um 
beijo enorme.
Letícia, 4ºA-EF

Pais
Pai e Mãe, eu amo vocês, mes-
mo quando a gente briga. Me 
desculpe todos os meus erros. 
Beijos!
Giovana A., 5ºD-EF

Letícia D.C., 4ºA-EF
Você é minha melhor amiga, 
eu adoro me divertir com você, 
espero que nossa amizade dure 
para sempre.
Victoria N.M., 4ºA-EF

CSA
Seminário Menor Diocesano 
Divino Espirito Santo
Guilherme D. A., 1ºC-EM

Minhas Amigas,  5ºC-EF
Meninas, não tenho palavras 
para descrever nossa amiza-
de. Nós parecemos atrizes de 
cinema, sorrimos, choramos, 
mas sempre estaremos unidas. 
Amo vocês!
Helena Erika,  5ºC-EF

Andrei, 4ºA-EF
Você é muito maneiro, é engra-
çado, se um dia der para eu ir 
na sua casa, então valeu!
Vinícius A.C., 4ºA-EF

FK girls, 9ºB-EF
Obrigada por tudo, amo vocês 
muito. Lindas da minha vida!
Maria Júlia, 9ºB-EF

Giovana S.F., 5ºA-EF
Querida, gosto muito de você. 
Você é minha joia preciosa.
Amo você! Sua irmãzinha.
Juliana S.F., 4ºA-EF

Gabriel, 2ºE-EF
Mano, você é muito legal, gosto 
de brincar com você e jogar 
vídeo game com você. Obrigado 
por ser tão legal.
Guilherme, 5ºC-EF

Sérgio, meu pai
Oi, eu gosto muito, muito, 
muito de você. Sempre cuidou 
de mim, mesmo às vezes você 
sendo chato, eu sei que é pro 
meu bem. Eu amo muito você!!!
Leonardo, 4ºB-EF

Mãe
Querida Mãe! Eu quero te agra-
decer por me deixar ir no show 
da Maisa! Beijos! Te amo!
Ana Carolina,  7ºD-EF

Profª Fernanda de Geografia
Você é a professora mais diver-
tida que eu já tive. Adoro suas 
aulas animadas. Beijos.
Maria Eduarda, 5ºD-EF

Museus são um mergulho na história 
No dia 18 de maio, os 2ºs anos, do Ensino 

Médio fizeram viagem de estudos a Curi-
tiba. Na capital paranaense, visitaram os 
Museu do Expedicionário e o Museu do 
Holocausto, como parte do projeto inter-
disciplinar Cadernos de Guerras. 

A vista aos  Museus  é uma das etapas 
do projeto que teve início no primeiro ano 
e envolve as disciplinas de história, arte e 
filosofia. 

Entre os objetivos, segundo a professora 
de história, Monique Bilk, está o de levar 
os estudantes a compreenderem como foi a 
participação e o porquê da opção do Brasil 
de lutar ao lado dos aliados,  na Segunda 
Guerra Mundial. 

Ao mesmo tempo em que estudam os 
conteúdos e fatos, os alunos perceberam 
os valores e ideologias que sustentavam 
as grandes nações envolvidas na Segunda 
Guerra e reconheceram o genocídio do 
povo judeu. 

Nos Cadernos de Guerras, confeccio-
nados ao longo dos dois primeiros anos do 
ensino médio, cada aluno registra os estudos 
sobre as guerras e conflitos armados brasi-
leiros e mundiais. 

Ao realizar as pesquisas, discussões e 
confeccionar os materiais propostos, os 
alunos percebem as guerras como agentes 
de mudanças econômicas, politicas, geográ-

Sambaquianos de Joinville
Os alunos dos  6ºs anos 

C e D, da professora Sara 
Simas, ampliaram seus conhe-
cimentos sobre a pré-história 
brasileira em visita guiada ao 
Museu de Sambaqui, no dia 
24 de maio.

No local, entre outras des-
cobertas, a de que os Samba-
quis mais recentes da região 
guardam vestígios de popu-
lações residentes há mais de 
2 mil anos. E os mais antigos 
do Brasil reportam a grupos 
populacionais residentes há 
8 mil anos.

Uma das principais apren-
dizagens é a consciência de 
que é preciso preservar os 42 
sambaquis de Joinville tom-
bados pelo Iphan - Instituto 
do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional. 

ficas e sociais. E estudam também sobre o 
uso da mídia disponível na época como uma 
aliada de guerra. 

Os cadernos são um registro analítico 
de informações sobre a situação política, 
economia e a sociedade durante o período 
em que os conflitos se desenrolavam e as 
consequências destas batalhas para a forma-
ção dos países e a construção da identidade 
nacional.  
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Personagens, músicas, aromas e comidas de múlti-
plas culturas, vindas de várias regiões do mundo,  da 
Idade Média, invadiram o CSA, no dia 21 de junho.  

Sob a orientação da professora Sara, as equipes de 
alunos do 7ºC e D escolheram um povo de algum 
lugar do mundo, pesquisaram e prepararam suas 
bancadas.

Os aromas de comidas e perfume, as cores da 

Índia, os tambores do Japão, apetrechos, bandeiras, 
instrumentos musicais, comidas, bebidas, objetos de-
corativos, vestimenta, a língua, moedas, curiosidades 
e hábitos passados de geração em geração até os dias 
atuais, foram representados nas bancadas das equipes. 

DESTAQUE -  O aluno André 
Guilherme H. Maggi,  do Terceirão,  apai-
xonou-se  pelo tema estudado no segundo 
ano e foi em busca de informações. Espe-
cializado, aceitou o convite e socializou as 
informações com os colegas dos 2ºs anos 
durante a viagem de estudos aos museus. O 
estudante viajou caracterizado de soldado 
e auxiliou os colegas e monitores durante 
a visita guiada.

André viajou caracterizado com o grupo

Cinema é história
Assistir a filmes históricos e do-

cumentários no contra turno esco-
lar é o mais recente meio utilizado 
pela professora Monique Bilk para 
propiciar aos alunos uma análise vi-
sual e reflexiva de fatos históricos. 

Durante a exibição, professora 
e alunos interagem, considerando 
os aspectos históricos, políticos, 
sociais e econômicos da época e 
sua relação com os fatos históricos 
da atualidade. 

Contribuição dos povos da 
Idade Média à atualidade 

As equipes destacaram as contribuições de cada povo à 
cultura, alimentação e à língua brasileira da atualidade 
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Mirella, 4ºC-EF
Mi, gosto muito de você! Você 
é como uma irmã para mim! 
Te Amo muito! Beijos da sua 
amiga, 
Cindy G., 4ºB-EF

3ãoA
Um beijão suado para todos 
vocês... melhor 3ãoA de 2016!!!
Gustavo Floriani, 3ãoA-EM

Beatriz, 4ºC-EF
Amiga! Quero te dizer muito 
obrigado por me apoiar des-
de que eu cheguei na escola, 
minha BFF.
Geovanna, 4ºC-EF

Eduarda S., 9ºC-EF
Traz mais chocolate pra escola! 
Please!
Luísa S. e Isas, 9ºC-EF

Marcos,  5ºC-EF
Obrigado por tudo! Sei que 
você mente algumas vezes, 
mas e daí? Você é muito legal 
mesmo assim.
Vitor,  5ºC-EF

Lucca, 9º...-EF
Querido! Me desculpe por bri-
gar com você, tchau!
Paulo, 3ºA-EF

Gabriel, 7ºD-EF
Desde que eu te conheci eu gos-
tei de você. Você é engraçado, 
divertido e brincalhão. Eu acho 
que todo mundo gostaria de ter 
um amigo como você.
João, 4ºD-EF

Laura S., 4ºC-EF
Você é uma ótima amiga, você é 
amigável, inteligente, amorosa, 
esperta, etc. Você é a melhor 
amiga que eu já vi. Beijos!
Mirella, 4ºC-EF

Eduarda, 2ºD-EF
Você é a melhor gêmea de 
todas. Eu amo você.
Emanuelle, 2ºF-EF

3ãoB
Saudades da nossa sala.
Willian J., 3ãoA

Luis Otávio, EI-EF
Você é o melhor presente que 
Deus me deu.
Natália Luísa, 3ºF-EF

Alice L., 6ºC-EF
Você é a melhor irmã do mundo 
inteiro, mas às vezes me inco-
moda. Mas é amor!
Pedro L., 2ºF-EF

João Vitor, 8º,-EF
Você é o meu melhor amigo.
Julia R.V., 2ºF-EF

Catharina F., 5ºC-EF
Você é a melhor irmã do mundo.
Anita F., 2ºF-EF

Noah, 3ºC-EF
Melhores amigos para sempre. 
Me encontre no Clash of Clans.
Guilherme, 3ºC-EF

Laura A., 4ºC-EF
Quero dizer que sou muito gra-
ta por você sempre me ajudar. 
Gosto muito de você. BJS
Júlia, 4ºC-EF

Marcos Vinicius, 5ºC-EF
Você é muito legal. Eu te amo. 
Nas horas difíceis você sempre 
me ajuda.
Manoella, 5ºC-EF

Ana Julia, 3ºD-EF
Você é minha melhor amiga.
Clara, 3ºD-EF

Giovanna e Yasmin, 2ºC-EM
Só queria dizer que a amizade 
de vocês é muito preciosa para 
mim. Obrigada por estarem 
na minha vida e por todos os 
momentos maravilhosos que 
vivemos juntos. Amo vocês!
Ana Paula, 2ºC-EM

Luíza, 5º-EF
Oi, Lu! Eu te adoro e eu também 
gosto muito do papai e da mãe. 
Beijinhos.
Natália F., 4º-EF

Renan,  5ºD-EF
Gosto muito de você, você é um 
dos meus melhores amigos. 
Desejo felicidade a você e sua 
família.
Felipe Luís, 5ºD-EF

Laura M., 4ºC-EF
Você é muito legal comigo e 
muito especial. Eu gosto de 
você. Beijos.
Bruna, 4ºD-EF

Profª Fernanda Blau
Oi, Profª, Queria dizer que 
você é muito legal. Melhor 
professora.
Luara M.,  6ºC-EF

Bernar, 9ºB-EF
Melhor editor de vídeo! Te 
amo, amigo.
Amanda, 9ºB-EF

Isadora R., 4ºD-EF
Isa, você é uma grande amiga 
e eu adoro você. #você é uma 
ótima BFF
Laura A., 4ºD-EF

Ana Luisa, 3ºC-EF
Queria agradecer por tudo o 
que você fez por mim. Você é 
minha irmã do coração. Amo 
você, melhor amiga do mundo.
Bruna, 3ºC-EF

Juliana, 2ºE-EF
Que minha irmã e amigas dela 
se divirtam todos os dias e que 
ela seja muito feliz!
Luana, 4ºD-EF

Amigas, 3ãoC-EM
Obrigada por todo o apoio 
durante todos esses anos. 
Amo vocês!
Maria Fernandes, 3ãoC-EM

Gio, Isa, Sam e Chico, 3ºC-EM
Essa etapa tá acabando, foi 
maravilhoso ter vocês ao meu 
lado. E nossas aventuras conti-
nuam pra eternidade. Beijos. 
Amo vocês.
Lara Liss Martins, 3ãoC-EM

Enzo, 6ºC-EF
Oi irmãozinho, você é inteligen-
te e legal. Fico muito feliz e de 
ser um companheiro, não fique 
triste porque eu estou aqui.
Gianluca, 4ºD-EF

Minhas BFFs,  6ºC-EF
Adoro vocês, Maria Júlia, Mabby 
e Helena
Eliza,  6ºC-EF

Bruna Gesser, 9ºB-EF
A melhor hiperativa, ouvinte, 
cantora e mãe. Te amo bro-
der.#issonãoédedeus
Maria Izabel V., 9ºB-EF

Bruna, 4ºD-EF
Eu gosto muito de você.
Laura, 4ºD-EF

Sérgio
Pai, obrigada pelo exemplo, 
pelo carinho e por todo amor. 
Feliz Dia dos Pais!
Natálie D.B., 5ºA-EF

Meus Pais
Vocês sempre me apoiaram e 
eu amo muito vocês de coração 
e eu nunca vou deixar de amar 
vocês.
Suzana E. M., 5ºA-EF

Ana Luiza e Nickolly, 5ºC-EF
Vocês são as melhores BFF's 
do mundo.
Ana Clara M., 5ºC-EF

Laura Morais, 9ºC-EF
Miga, sua loka, estou escre-
vendo isso para dizer que eu 
te amo! Não sei o que seria de 
mim sem você! Bjs
Giovanna Victória, 9ºC-EF

Letícia, 5º...-EF
Você é muito legal. Quer ir na 
minha casa brincar comigo?
Sophia A., 3ºA-EF

João Mendes, 5ºB-EF
Cara, obrigado por ser sempre 
meu amigo. Me ajuda em al-
guns jogos. Você vai sempre ser 
meu melhor amigo de escola.
Lucas Klug, 5ºA-EF

Gabriel, Victor H., Gustavo, 
5ºD-EF
Eu queria agradecer a vocês por 
serem meus amigos por muito 
tempo. Nós entramos e saímos 
de muitas confusões, nunca 
esquecerei de vocês.
Victor P., 5ºD-EF

Carolina,  6ºC-EF
Obrigada por ser minha melhor 
amiga. Te amo. Bjs.
Ana Carolina,  6ºC-EF

Memórias filosóficas de leitura e de mundo
O  projeto  "Minhas Memórias Filo-

sóficas" desenvolvido pela professora de 
filosofia Daiane Nichelle Shiniki, com os 
5ºs e 6ºs anos, conquistou a segunda colo-
cação na  7ª edição  do concurso nacional 
Troféu Amigos da Filosofia, promovido 
pela Editora Sophos. 

Registros de leituras
O projeto da professora Daiane teve iní-

cio este ano com os 5ºs e 6ºs anos e terminará 
somente no 9º, quando o caderno, contendo 
as impressões e opinião dos alunos sobre 
todos os livros que lerem neste período, 
resultará em um livro contendo memórias 
das várias leituras.

“Será um projeto envolvente e que, com 
certeza, transcenderá as paredes da sala de 
aula, visando envolver toda a comunidade 
escolar. 

A proposta deste projeto é que os alunos 
realizem leituras direcionadas durante todo 
o ensino fundamental sobre diversas obras 
literárias e façam o registro de suas leituras 

O judô entrou na vida do Pedro Krassusli 
Fonseca, 7ºD, o mais jovem árbrito de judô 
em atividade em Santa Catarina, quando 
contava ainda com apenas 5 anos de idade. 

Estudante do CSA desde a educação 
infantil, Pedro pretende ser engenheiro 
mecatrônico e dono do próprio negócio, 
mas garante que jamais deixará de praticar 
o judô. 

“Não é só uma luta, é uma filosofia de 
vida”, ressalta entusiasmado. "Tudo o que 
eu sou devo ao judô. Com  ele aprendi a me 
valorizar, a corrigir meus erros, a ir até o 
final e não desistir. Aprendi a fazer e fazer 
certo. Aprendi que se você se comprometer 
com alguma coisa, deve ir até o final com 
alegria".  

Sua rotina semanal inclui aulas de inglês 
duas vezes por semana e de judô diariamen-
te. Sempre acompanhado do pai Paulo, que 
começou a praticar o esporte motivado pelo 
entusiasmo do filho. Os finais de semana 
são também dedicados ao esporte. O irmão 
gêmeo, André, atualmente dedicado ao 
voleibol, já foi lutador nos mesmos tatames, 
junto com eles. Quando a situação permite, 
toda a família participa das competições.  

“Nossa família é muito unida e todos 
se apoiam. Assim é bom, porque o peso 
das coisas não fica só nas costas de um”, 
garante. 

Pedro tem um irmão mais novo, Carlos 
Eduardo de 9 anos e os pais se alternam em 
acompanhar os três a seus compromissos, 
respeitando as opções de cada um. 

Coleção de títulos
Em sete anos de prática do esporte, Pedro 

já coleciona 32 medalhas de primeiro lugar, 
22 de segundo colocado, 37 de terceiro, qua-
tro medalhas de participação e já detém três 
troféus de Destaque. Em 2014 e 2015, recebeu 
o troféu destaque da Associação Colon. 

Os dois troféus coroam sua dedicação a 

“Não é só uma luta, é uma 

A comunidade teve a oportunidade 
de votar no projeto do CSA durante a 
festa junina. Concorrendo com outros 
43 trabalhos, de 13 estados, o projeto foi 
o segundo mais votado pela população. 
Na edição de 2015, o Colégio ficou em 
quinto lugar. 

Caderno de Maxemiliano Hinke, 6ºC

Caderno de Catharina Freitas, 5ºC

em um caderno específico para isso”, expli-
cou a professora. 

"Ao concluir o ensino fundamental, o 
nosso aluno terá escrito um livro onde es-
tarão registradas memórias que ele guardou 
das várias leituras realizadas em vários 
anos", completou a professora.

O livro dos livros
A proposta é que os alunos realizem 

leituras direcionadas, pelo menos três obras 
literárias por ano. Após a leitura de cada 

livro serão realizados seminários em sala 
de aula e os alunos deverão registrar as 
diversas formas de memórias, lembranças 
e considerações sobre a vida e o momento 
da leitura. 

Desta forma, o próprio aluno e seus fa-
miliares poderão analisar seu crescimento. 
As primeiras fases: a aquisição de um ca-
derno de 96 páginas e a confecção da capa 
e páginas iniciais, contendo a biografia do 
autor e dedicatória já foram efetivadas. 

As primeiras memórias serão sobre o 
livro “Memórias de Emília”, de Monteiro 
Lobato. Após o seminário,  os estudantes 
sob a supervisão da professora, farão um re-
sumo da obra, explicarão e contextualizarão 
palavras que tenham algum elo de ligação 
com a filosofia e registrarão as memórias e 
lembranças despertadas pelo livro.  

A cada novo livro, o procedimento será 
repetido. Os estudantes podem também 
incluir as leituras não dirigidas no caderno. 
O objetivo é que, “ao final do 9º ano, o 
aluno terá uma linda recordação recheada 
de conhecimento e de várias emoções que 
construiu pelo hábito de ler”, finaliza.

André Bordini, 6ºB, e seus colegas 
finalizarão caderno somente no 9º ano

Talento Especial

tudo que faz. A condecoração o destaca entre 
os mais de trezentos judocas da Colon. O 
troféu é entregue somente aos que assumem 
para a vida, os princípios do judô: 

JU = suavidade
SEIRYOKU-ZEN-YO = máxima 
eficiência física e mental com mínimo 
esforço
JITA-KYOEI = prosperidade e 
benefícios mútuos

"O Pedro absorve isso de maneira incrível. 
A dedicação dele ao judô é impressionante. 
Ele é uma referência entre os nossos alunos. É 
aquela criança que cativa. Ajuda nas aulas dos 
menores com um carinho impressionante", 
comentou o Sensei Icracir Rosa, o mais gra-
duado professor de judô em atividade em SC.

"Nossa seleção considera todos os aspectos 
da vida do aluno. Eles devem trazer o boletim 
escolar, atuar como voluntário em competi-
ções e eventos em benefício ao esporte".   

Paulo e Pedro, companheiros na vida e nos tatames

filosofia de vida”
   Aluno de Sensei há sete anos, como os 

demais da academia, Pedro foi sendo prepa-
rado para arbitrar desde muito cedo.

Este ano de 2016 tem sido muito especial 
para o judoca. Em fevereiro começou a cum-
prir etapas exigidas para a troca de faixas na 
modalidade e concluiu o curso de coordenação 
de eventos.  

Pedro recebendo o troféu em 2015 ladeado 
pelo Sensei Icracir Rosa e Silvio Acácio Borges - 
Presidente Federação Catarinense de Judô 

Em abril classificou-se em 1º lugar para re-
presentar o estado no Sub-15, no campeonato 
brasileiro região V. 

No mesmo mês, foi aprovado no curso de 
árbitro regional e já começou a atuar  em com-
petições regionais. Entretanto, até completar 
16 anos, atuará somente em competições 
regionais não oficiais.

Neste primeiro semestre, atuou como ár-
bitro e atleta em três competições. A Copa 
Amigos do Futuro, no dia 23 de abril, em 
Balneário Camboriú; no Campeonato Interno 
Colon, no qual conquistou também o primeiro 
lugar; e na 12ª Copa SKD Itajaí, realizada no 
dia 11 de junho.
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Pedro Paulo Orsi Becker

ANA CLARA TONDO

“Creio que fez toda a diferença eu já ter começado 
o ano consciente do quanto precisava estudar e isso 
acabou virando um hábito necessário para mim.  

As aulas, o material bastante completo,  a resolu-
ção das provas e questões de vestibulares ajudaram 
bastante. 

A preparação precisa ser completa, englobando todas 
as matérias e seus conteúdos, pois nunca se sabe o que 
será cobrado nesse ano, e numa prova desse tipo, todo 
décimo é importante”, sentencia Ana Clara.

“Foi enquanto estudava no CSA que percebi como me 
identificava mais com a área de exatas, em especial química. 

Engenharia Química - UFSC 
Eng. da Produção - UDESC

“Estudei no CSA desde a educação infantil ao Terceirão. 
“Esse preparo e  formação foram o alicerce que me 
ajudou muito na hora da escolha de minha carreira. 
Com certeza, os resumos da professora Edith foram 
essenciais, para melhorar o meu desempenho na 
redação. As aulas de filosofia, sociologia e religião 
também ajudaram nesse processo. As dinâmicas e 
exercícios em sala, assim como os simulados, foram 
ótimos para o meu aprendizado. 
Não sei quanta dedicação é necessária para a 
preparação,  pois muda muito de pessoa para pessoa, 
mas é essencial que se preste atenção na aula, e se faça 
exercícios. O aluno deve começar o ensino médio com o 
vestibular em mente, os esforços serão recompensados”.

Eng. Mecânica - UDESC + PUC-RIO
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Profª Fernanda Blau
Você é muito legal, divertida, adoro suas 
aulas, te adoro. Agora estou mandando 
pra você, KKK!
Laís Prazeres, 6ºA-EF

Marina, 6ºB-EF
Amo muito, muito você. Obrigada por me 
aturar todos os dias, você é fofa D+++
Natalia, 6ºB-EF

Mamãe
Eu quero te agradecer por tudo. Eu te amo. 
Beijo de sua filha.
Juliana, 2ºE-EF

Letícia, 5ºD-EF
Dedico este recado para ti, minha melhor 
amiga. Você é muito legal. Te adoro!
Camila Conte, 5ºD-EF

Manuel e J.G., 6ºB-EF
Os amigos mais tops e eu adoro vocês.  São 
os mais engraçados.
Eduardo, 6ºB-EF

Anna, 3ãoC-EM
Gosto muito de você, continue sempre 
assim! Te amo, mana!
Lethicia K., 5ºA-EF

J.V., J.G., Du, Japa, Kaua e Tilp, 6ºB-EF
Vocês são muito legais, espero o melhor 
de cada um de vocês. #Melhoresami-
gosdomundo.
Manuel, 6ºB-EF

Maria, Ana e Camila, 7ºA-EF
Vocês foram minhas amigas desde o 
começo e pra mim vocês são muito TOP que 
nem uma roupa em liquidação.
Julia R.G., 7ºA-EF

Guilherme,  5ºC-EF
Obrigado! Você é um melhor amigo per-
feito. Você me ajuda a passar os desafios 
da vida.
Anttonio M., 5ºC-EF

Turma  6ºD-EF
Essa turma é a melhor turma EVER. Adoro 
vocês.
Kendra W., 6ºD-EF

Carolina, 2ºD-EF
Obrigado por ser minha irmã.
Guilherme, 6ºD-EF

Nina, Leti, Vini e Luiz,  6ºD-EF
Gente, vocês são os melhores amigos do 
mundo todo! Vocês são como irmãos pra 
mim! Amo vocês!
Helena,  6ºD-EF

Profª Marina
Estou 2 anos com você, gosto muito de vo-
cê. Acho você linda e carinhosa! Te adoro!
Bruna G.M., 6ºC-EF

Sirlei, 3ºB-EF
Você me ajuda, faz coisas com amor e 
prepara a tarefa com carinho.
João,  3ºB-EF

Letícia e Tainá, 6ºC-EF
No fundo vocês sempre serão minhas 
melhores amigas.
Sofia G., 6ºC-EF

Luiz E.Honório, 7ºB-EF
Cara, você é um amigão.
Leonardo K., 7ºB-EF

Eliza, Helena, Maria Julia,  6ºs-EF
Vocês são minhas melhores amigas, 
adoro vocês.
Mabelle, 6ºC-EF

Maria Izabel, 9ºB-EF
Adorei te conhecer, xuxu, você alegra os 
meus dias. Minha filha favorita e parceira 
de música gospel! Te amo anjinho!
Bruna Gesser, 9ºB-EF

Mariana, 3ºA-EF
Oi, queria que você fosse na minha casa 
para a gente brincar de shopkins.
Camilly, 3ºA-EF

Luiz Felipe, Eduardo e Maria Eduarda,  
5ºC/B-EF
Quero agradecer por vocês serem esses 
amigos legais, eu amo muito vocês. Beijos, 
amo vocês.
Denise C.L.,  5ºC-EF

Mãe e Pai
Amo vocês, obrigada por tudo! Sem vocês 
não sou nada, nem ninguém.
Bruna,  5ºC-EF

Ana Júlia, 4ºA-EF
Querida, você brinca comigo, você conversa 
comigo e é uma grande amiga. Espero que 
eu nunca perca sua amizade.
Brenda, 4ºA-EF 

Família
Obrigada por tudo o que vocês fizeram por 
mim, amo vocês!!
Georgia, 6ºD-EF

Ana Beatriz, 2ºA-EF
Você é muito legal, beijos.
Sofia, 2ºA-EF

Pedro, 4ºB-EF
Você é um ótimo amigo e um bom com-
panheiro.
Artur, 4ºB-EF

Tiago
Você é muito especial para mim, papai.
Gabrielle R., 2ºF-EF

Victor P., 5ºD-EF
Obrigado por ser meu amigo e gostar de 
mim do jeito que eu sou.
Victor Hugo, 5ºD-EF

Negan e Rebeka, 9ºC-EF
Eu amo vocês suas chatas, obrigado por 
tudo.
Andressa T., 9ºC-EF

Felipe M., 5ºD-EF
Valeu por ser um ótimo amigo e bem louco!!
Eduardo G., 5ºD-EF

Maithê e Ana G., 5º...-EF
Vocês são umas das minhas melhores 
amigas. Valeu por essas amizades. Beijos 
"miga suas locas".
Ana Luisa L., 5º...-EF 

Mãe Flavia,
Mamãe, eu te amo e tenho certeza que 
você sente o mesmo por mim. Obrigada por 
sempre cuidar de mim. Te adoro.
Luiza R. M., 5º-EF

Maria Alice, 5ºB-EF
Tomara que nós sejamos assim pra sempre, 
amigas unidas. E obrigado por ter você como 
uma das minhas melhores amigas! Bjs!
Ana Luiza S.G., 5ºB-EF

Colégio dos Santos Anjos
A cada dia a escola vai aumentando e 
aumentando a família do Colégio, pois 
cada professora ensina com sua sabedoria 
e carinho.
Nicolas S., 5º...-EF

Luiza, Natália, Anne e Hanna, 5ºA-EF
Obrigada por vocês sempre estarem comigo 
e por tudo que fizeram por mim.
Heloisa C.C.L., 5ºA-EF

Luiza, 9ºA-EF
Gaspar, é nós!
Mariana, 9ºA-EF

Anna J., Luiza, Heloisa e Duda,  5ºC-EF
Quero agradecer vocês por serem minhas 
melhores amigas, por estar sempre do meu 
lado. Adoro vocês, são minhas Bff´s
Ana Julia de S., 5ºC-EF

Gabriel P., 5ºA-EF
No início eu te achava chato, mas agora tudo 
mudou, agora você é um amigo muito legal.
Laurance, 5ºA-EF

Eliza, Helena e Mabelle,  6ºC-EF
Amo vocês.
Maria Júlia,  6ºC-EF

Pesquisa de campo para a Feira de Ciências
Vem aí mais uma Feira de Ci-

ências do CSA. E como não existe 
ciência sem pesquisa, professoras e 
alunos da educação infantil já estão 
fazendo os estudos. As viagens de 
estudos auxiliam na busca por infor-
mações e a preparar  a socialização 
com os demais estudantes.  

No dia 29 de abril,  a turma do 
integral 1A e 2B, juntamente com as 
professoras Bruna Bibow e Michele 
Dalmazo, visitaram a corporação dos 
Bombeiros Voluntários de Joinville. 

No museu da corporação, ma-
nusearam os equipamentos e pre-
senciaram uma simulação de saída 
conjunta dos carros e bombeiros para 
atendimento. Estudantes conheceram os equipamentos para atender os joinvilenses

Infantil 1B

Sensibilidade e beleza são essenciais para a arte 
Os Infantis 1 e 2, em aula passeio 

dentro do projeto "Pequenos Artis-
tas de Plantão, visitaram espaços 
culturais da cidade, como a Casa 
da Cultura, museus da bicicleta, 
da Imigração, Sambaqui, em busca 
de sensações que os colocassem 
em contato com a sensibilidade 
inerente a cada artista. 

Ao final da visita, as impressões 
foram partilhadas com os colegas, 
assim como a refeição e diversas 
brincadeiras, num piquenique que 
teve a presença da personagem de 
uma das mais famosas histórias 
infantis, a Chapeuzinho Vermelho“. 

Dia de visita e piquenique com direito à visita da "Chapeuzinho Vermelho"

Cascas das frutas serão adubo na horta 

do Recanto Nazaré
O cuidado com o meio ambiente  

deve ser parte do cotidiano das crianças 
desde muito cedo. As ações são primor-
diais para desenvolver valores ambien-
tais essenciais, como a sustentabilidade 
e o consumo consciente. Valores que 

Profª Fernanda Fiamoncini  e seus 
alunos fazendo compostagem

precisam ser uma necessidade antes de  
obrigação.  

Desde o início do ano, os infantis 4 
estão reciclando todo o lixo produzido 
em sala de aula e nos dias 20 e 22 de 
maio, realizaram um passeio ao Recanto 
Nazaré, com o objetivo de levar as cas-
cas das frutas, lixo orgânico gerado no 

momento da fruta na escola, separado 
e armazenado, para iniciar o processo 
de compostagem e servir de adubo na 
horta.

Os pequenos do infantil 3 viven-
ciaram a experiência de cuidar de um 
mascote em sala de aula. A aula passeio 
sobre os animais foi no Rancho Alegre. 
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ÁGUA LIMPA, FILTRA e ALIMENTA AS CÉLULAS! ÁGUA É VIDA! ÁGUA LIMPA, FILTRA e ALIMENTA AS CÉLULAS! ÁGUA É VIDA! 

Falta de água no corpo pode Renan, 5ºD-EF
Obrigado por ser esse amigo 
que me ajuda nas minhas 
dificuldades. Eu lhe desejo 
muita paz, valeu por ser esse 
amigão.
Gabriel S. 5ºD-EF

Natalia, 4ºB-EF
Nati, você é uma das minhas 
primeiras melhores amigas.
Letícia B., 4ºB-EF

Ana Clara e Kemilly, 7ºB-EF
Quero agradecer por essa 
amizade tão boa para mim. 
Amo vocês!!
Manuela K., 7ºB-EF

Carol,  7ºB-EF
Obrigada por se tornar minha 
amiga.
Helena, 7ºB-EF

Profº Walter e Profª Edilaini
Vocês são os melhores profes-
sores que tive, obrigado por me 
ensinar tudo que sei!
Marina,  7ºD-EF

9ºB-EF
Melhor turma, amo vocês, que 
todo mundo passe de ano. Iago, 
para de ser chato, obrigada.
Camila, 9ºB-EF

Carolina, 2ºD-EF
Obrigado por ser minha irmã.
Guilherme, 6ºD-EF

Nina, Leti, Vini e Luiz,  6ºD-EF
Gente, vocês são os melhores 
amigos do mundo todo! Vocês 
são como irmãos pra mim! 
Amo vocês!
Helena,  6ºD-EF

FK, 9ºB-EF
Cara, vocês são as melhores! 
Vamos fazer uma feste de 19 
inscritos no canal?
Beatriz, 9ºB-EF

Professoras
Obrigado professoras por te-
rem me ajudado e porque vão 
me ajudar.
Leandro, 5ºA-EF

Isabel e Vicky, 8ºA-EF
Quero dizer que são as me-
ninas mais engraçadas e eu 
gosto muito de vocês duas.
Sophia Louise, 5ºA-EF

Família
Muito obrigada por essa vida 
maravilhosa. Não trocaria 
vocês por nada. I love you!
Yasmin B.,  5ºC-EF

,Maria Eduarda M., 7ºD-EF
Você é uma ótima amiga! Gosto 
muito de você, adoro nossa 
amizade! Beijos!!!
Gabrielly,  7ºD-EF

Amanda, 7ºC-EF
Queria te dizer que você é mui-
to especial pra mim! Amo você!
Vitória, 7ºC-EF

Karla, Ana C., Sara, Male, Gabi 
R., Gabi S., Sah, Duda, Vitória, 
8ºB-EF
Obg por tudo, foi com vcs que 
passei os melhores momentos, 
e os piores micos!
Amo muitooo vcs!! Kkkkkk
Larissa C.V., 8ºB-EF

Pedro Fonseca,  7º...-EF
Valeu pela força que você me 
dá, pela camisa pokemon, va-
leu por tudo. Eu pinto o cabelo 
de rosa para sempre.
Bruno, 5ºD-EF

Minhas amigas, 6ºD-EF
Eu amo vocês, são as melhores!
Júlia, 6ºD-EF

Natalia Gomes, 6ºB-EF
Apesar de tudo, eu amo você 
maninha. Você é a melhor!
p.s. melhor irmã, companheira 
e modelo! S2
Bella G., 8ºB-EF

Sofi, Lu e Duda,  5ºC-EF
Vocês são amigas incríveis, 
vocês sempre estão do meu 
lado, minhas BFF´s.
Cecília F.,  5ºC-EF

Professores do EI, EF e EM
Obrigado por aturar todos 
esses alunos e iluminar a vida 
de cada um com um pouco de 
sabedoria. Imagino falar por 
todos! Somos gratos!
Guilherme K., 3ãoD-EM

Vitoria e Anna, 8ºB-EF
Anna e Vivi, chatinhas da minha 
rotina! Amo vocês.aom...
Pietra, 8ºB-EF

Vitor e Maria Luiza, 8ºB-EF
Vocês são muito legais, amo 
vocês.
Kamyla, 8ºB-EF

Dessa e Rebeka, 9ºC-EF
Então amores passando aqui 
pra deixar um beijão e dizer 
que amo muito vocês... Que a 
gente continue juntas na escola 
agrícola. Bjos.
Negah, 9ºC-EF

Kamyla e Vitor, 8ºB-EF
Amo vocês, meus chatos!
Maria Luiza, 8ºB-EF

Bruna Vitória, 2ºC-EM
Só vim te agradecer por ser a 
melhor amiga desse mundinho, 
para sempre eu por você e você 
por mim.
Maria Julia, 2ºC-EM

João Vitor, Ruan e Luiza Ma-
riani, 8ºC-EF
Amo muito vocês porque vocês 
aguentam me ouvir cantar o 
dia inteiro, KAKAKA #GOTO-
TheVoice
Vick M., 8ºC-EF

Vinícius, 3ºC-EF
Obrigada por ser meu irmão 
maravilhoso, legal, brinca-
lhão, etc
Renata,  5ºC-EF

Aimê, 8ºC-EF 
Para você, minha amiga, de-
sejo felicidade para sua vida, 
continua sempre gentil e legal 
porque eu te adoro muito. 
Anna H., 8ºC-EF

Júlia Souza, 4ºD-EF
Você é a melhor irmãzinha que 
se pode ter, mesmo você sendo 
chata às vezes eu amo você, 
beijos de luz.
Nathália S., 3ãoC-EM

3ãoC
Obrigado pelo convite, AMIGA 
DA TURMA, desde o quarto 
ano. Beijos.
Profª Margarete

CABELUAMAIFE, 8ºC-EF
Valeu por vocês me aguenta-
rem todos os dias. Amo vocês. 
Desculpa se magoei vocês 
algum dia! S2S2!
Amanda, 8ºC-EF

Gabriel Farias,  8ºC-EF
Valeu por estar todas os dias 
me fazendo rir com suas con-
versas.
Vinícius, 8ºC-EF

Ana Clara e Ana Luiza, 5ºC-EF
Vocês são minhas melhores 
amigas, espero que sejamos 
amigas para sempre. Vocês 
são incríveis.
Nickolly,  5ºC-EF

Amabile Vicky e Milena, 8ºA,B
-EF
Vocês são muito especiais para 
mim! Espera que a distância 
nunca nos afaste. #Forever 
Friends
Izabel S., 8ºA-EF 

Maria B., Laura e Maria F., 
5ºD-EF
Vocês são as minhas melhores 
amigas.
Ariély,  5ºD-EF

Amigas, 5ºA  
Eu agradeço a todas as minhas 
amigas por estarem do meu 
lado e me ajudarem.
Victória G.R., 5ºA-EF

Beatriz, 8ºA-EF
Gosto muito de você, vou te 
contar uma fofoca: eu vou 
fazer uma sessão de fotos no 
Beto Carrero, tipo 'making of'.
Luisa F.S., 8ºA-EF

Isabella, Maria e Larissa, 8ºA-EF
Amo vocês! Por mais trouxas 
que sejam, insuportáveis tam-
bém e bondigralho... mas amo. 
Pouquinho.
Inês, 8ºA-EF

Larissa, Isabella e Inês, 8ºA-EF
Amo vcs. Obrigada por fazerem 
meus dias mais felizes. (tentei 
ser fofinha)KKKK
Maria Arielle, 8ºA-EF

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

Mais de 70% do corpo de um adulto é água. 
Indispensável para o funcionamento do organismo, a 

água desempenha papel fundamental na regulação das 
funções vitais do organismo. 

A água é o melhor expectorante que existe. 
Quando sentimos sede significa que nosso corpo 

necessita de hidratação há algum tempo. 

causar confusão mental

NAS REFEIÇÕES: "Não há restrição 
quanto a ingerir líquidos durante as 
refeições. Aconselha-se a não ingerir 
líquidos gaseificados, porque o gás vai 
provocar mais refluxo alimentar e dar 
uma falsa sensação de saciedade".

ANTITUSSÍGENO NÃO É EXPECTORAN-
TE - "A água é o melhor expectorante 
que existe", dispara o médico Hercílio. 
Ele explica que é muito melhor a pessoa 
abrir a torneira e beber água do que ir 
à farmácia e comprar um xarope que 
seria antitussígeno e expectorante ao 
mesmo tempo. 

"Principalmente na forma de xarope 
estes remédios são uma mentira. Por 
que como podem ser antitussígeno e 
expectorante ao mesmo tempo? Como 
alguém pode expectorar sem tossir?", 
alerta. 

Ao ler os rótulos as pessoas se con-

somente 12% de nossos alimentos deveriam ser 
carnes. O restante deveriam ser vegetais, cereais 
e frutas. O ser humano adora inventar coisas. 
Nada de extremos na alimentação. Deve-se 
comer de tudo sem exagerar", ressalta o geriatra. 

SANGUE - Todos os nutrientes,  vitaminas e 
sais minerais são transportados pelo sangue. 
E nosso sangue é feito de água.  Portanto, sem 
água nosso corpo não funciona. Sem ela não há 
lágrima, a cera do ouvido fica mais espessa, a 
pele ressecada,  os órgãos internos não funcio-
nam, a pressão arterial cai e a pessoa começa a 
sentir enjoo e a delirar.

ARTICULAÇÕES - Os discos de cartilagem e 
da coluna vertebral são constituídos por cerca 
de 80% de água. Para que as articulações ab-
sorvam o choque dos movimentos e para evitar 
o desgaste dos ossos, chocando-se uns com os 
outros, provocando dores articulares, é necessá-
rio manter o corpo sempre hidratado.

fundem, porque há substâncias que uma anula a 
outra. "É como você remar para frente e para trás 
ao mesmo tempo".  

  
INVERNO X VERÃO - É preciso ingerir água 

constantemente. No verão geralmente as pessoas 
se movimentam mais, suam mais, por isso sentem 
mais sede. No entanto, a ingestão de líquidos é a 
mesma em todas as estações do ano, pois a perda 
de potássio e sódio pode levar a ter cãibras.  

CÉREBRO - As reações eletroquímicas do cére-
bro precisam de líquido para acontecer.  Por esta 
razão, água e os sais minerais nela dissolvidos, 
são fundamentais para conduzir a corrente elé-
trica e todas as informações neuronais, celulares.

ALIMENTOS -  A água estruturada e os sais 
minerais estão em abundância nos alimentos 
de origem vegetal, crus, frescos e maduros. Se 
cozidos em demasia, perdem as fibras. 

"Como 12% de nossos dentes são caninos, 
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A quantidade de água no corpo interfere 
na  temperatura corporal, na imunologia, 
na memória, no transporte dos alimentos 
à corrente sanguínea, na pressão arterial, 
e na eliminação de substâncias tóxicas, 
principalmente na terceira idade, quando 
as pessoas sentem menos sede.

Segundo o médico geriatra Hercílio      
Hoepfner Junior, sintomas como boca seca, 
mal estar, queda de pressão arterial, fezes 
ressecadas, urina mais amarelada e com 
odor forte, pele seca e escamada, respira-
ção acelerada pela boca e diminuição da 
produção de saliva são sinais de que o corpo 
necessita de ingestão imediata de água. 

A falta de água no organismo provoca 
aumento da temperatura corpórea, queda 
da pressão arterial, cãibras musculares, 
confusões mentais e até mesmo a morte. 

"Quando falta água no organismo, os ido-
sos que têm menor reserva hídrica, fazem 

"A gente morre PRIMEIRO de sede 

Falta de água no corpo pode 
causar confusão mental

o movimento de grudar um lábio no 
outro, na tentativa de produzir mais 
saliva, fazendo um barulho típico em 
forma de estalo", alerta o geriatra. 

E apesar disso, não sentem vontade 
de ingerir água, porque seu organismo já 
não funciona adequadamente. Mesmo que 
o idoso seja saudável, o desempenho das 
reações químicas e funções de todo o seu 
organismo estão prejudicadas.

Líquidos e alimentos
A ingestão diária de água varia de pessoa 

para pessoa: são 30 mililitros por quilo de 
peso. Uma pessoa com 60 kg, por exemplo, 
deve ingerir no mínimo 1,8 litros por dia. 

Para suprir esta necessidade, pode-se 
ingerir água sem gás, café, chás e sucos sem 
açúçar, água de coco, leite, sopa, gelatina, 
frutas ricas em água, como melancia, melão, 

porque de FOME demoraria mais"

abacaxi, laranja  e tangerina. 
Os portadores de patologias como diabe-

tes de intolerância ou alergias alimentares 
devem adequar a ingestão de líquidos às 
orientações médicas.  

Alguns profissionais de saúde recomen-
dam consumir o mínimo de 1,5 litros de 
água por dia e o restante pode ser por meio 
dos alimentos. É importante a ingestão de 
líquidos, em pequenas quantidades. 

A ingestão de água deve ser independente 
da sede. O ideal seria um ou dois goles a 
cada 15 minutos, como forma de prevenção 
de vários problemas de saúde.

É ensinando que se aprende
Em sua oração, São Francisco pede ao 

Senhor que o faça instrumento de paz! E 
que, onde houver dúvidas, que ele possa 
levar a fé. E finaliza a oração lembrando que 
é dando, que se recebe. 

Com base no princípio maior do cris-
tianismo, a solidariedade e na convicção 
de que, ao ensinar, se aprende muito mais, 
a professora  de ensino religioso, Luciara 
A. Baraúna vem desenvolvendo atividades 
de socialização de conhecimentos entre os 
próprios alunos. 

A possibilidade de ensinar os menores 
tem motivado os alunos maiores. Enquanto 
preparam as lições para ensinar aos menores, 
aprendem muito mais do que os conteúdos. 
Aprendem também técnicas de liderança, de 
comunicação, planejamento, administração 
do tempo e a trabalhar em equipes dividindo 
tarefas e responsabilidades. 

A professora tem usado a metodologia,  
desde o início do ano, sempre com bons 
resultados. 

No dia 20 de junho, os alunos do Terceirão 
ensinaram a oração do Pai Nosso aos peque-
nos do Infantil 5. 

Assim, "Jesus e anjos" visitaram uma sala 

de aula de forma descontraída e além de 
personagens, incentivaram e ensinaram a 
principal oração dos cristãos aos pequenos.

Além da caracterização, munidos de 
cartazes ilustrando cada trecho da oração, 
os estudantes conversaram com os colegas 
menores explicando cada parte da oração. 

Os cartazes confeccionados pelos alunos 

do Terceirão, ficaram expostos nas salas de 
aula do Infantil 5, para auxiliar na fixação 
do conteúdo. 

Já os alunos dos 8ºs anos prepararam e 
ensinaram aos pequenos do Infantil 4, quem 
foi o Rei David, sua história,  importância e 
contribuições para a humanidade.

É ensinando que se aprende

Cartazes ilustraram cada parte da oração
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Izabel S.R., 8ºA-EF
Amizade verdadeira é aquela 
que nem o tempo, nem proble-
mas separam, como a nossa. 
Sempre serás minha melhor 
amiga! !) 
Victoria E., 8ºA-EF

Bruno, 4ºD-EF
Obrigado por sempre ser meu 
amigo, nunca vou te esquecer.
Artur, 4ºD-EF

Bernar, 9ºB-EF
Te amo "Dudizão"! Vê se para de 
empinar a bunda, seu gordinho. 
#nãoquerosaberashoras
Ana Bonfim, 9ºB-EF

Marisabel,  6ºC-EF
Você é minha melhor amiga, 
beijos!
Alice,  6ºC-EF

Minha família
Amo vocês. Vocês são 10!
Giovana S.F., 5ºA-EF

FK girls, 9ºB-EF
Oin gatinhas, amo tannto vocês, 
obrigada por tudo amores, estu-
dem viu? 2 BJS
Manu, 9ºB-EF

Orian, 9ºA-EF
Que seu último ano do fundamen-
tal seja maravilhoso e boa sorte 
nos três anos que estão por vir.
Sara, 3ãoC-EM

Estephany, Eduarda. Julia, 9ºB,-
C-EF
Amo vocês! Pra sempre a gente! 
#EaE # Eja
Aline, 9ºB-EF

Luisa e Isa Mesarelli, 9ºC-EF
Obrigada por ser uma mesa tão 
especial e por me darem muitos 
chocolates.
Isa Lehmann, 9ºC-EF

Juliana, 2ºE-EF
Juja, obrigada por vocêr ser 
sincera, honesta e minha amiga 
de verdade. Você nunca me 
deixou na mão.
Natália G., 2ºE-EF

Duda S., 9ºC-EF
Quero mais chocolate, hein? Pode 
trazer, ok?
Julisabela Mesa, 9ºC-EF

Vitória B. e Pietra, 8ºC-EF
Vocês são os melhores! Amo 
vocês.
Carol, 8ºC-EF

Família
Oi, estou aqui para dizer que 
amo vocês, que vocês são incrí-
veis e sem vocês eu não seria 
ninguém. Amo vocês. 
Eduarda Marangoni,  5ºC-EF

Bruna Clemonde, 9ºC-EF
Te amo muito minha ciumentinha 
favorita! Tô com sdds!!
Ana Clara, 9ºC-EF

Silvia Rosa, 9ºA-EF
Obrigada por ser um ioiô que 
nunca me deixa em paz, nem 
na TPM. Vários lápis serão que-
brados. Espero continuar rindo 
com você por um longo tempo.
Furúnculo!
Yasmin Lima, 9ºA-EF

Laura, 2ºA-EF
Eu gosto de brincar e de lanchar 
com você Lu, te adoro
Maria Luísa, 2ºA-EF

Giovanno V.C., 9ºC-EF 
Você é o melhor irmão do mundo. 
Te amo!
Isabello W.C.,  5ºD-EF

Leh, Camille, Sofia e Amanda, 
6ºC-EF
Minhas "irmãs" lindas e com-
panheiras, amo mt vocês!!! Bjs
Tainá,   6ºC-EF

Ana J., 2ºE-EF
Ana, você é legal e quero que 
você olhe o recado.
Giovanna, 2ºE-EF

Yasmin L., 9ºA-EF
Oi, furúnculo! Saudades das 
nossas risadas na madrugada e 
dos cinemas que a gente gritava 
muito! Amo você. Da sua ioiô <3
Sissi, 9ºA-EF

1ºC-EM
Bom gente, apesar de tudo eu sou 
muito feliz em poder estudar com 
vocês! Nós somos os mais nerds 
desse colégio. TJM nos jogos. 
Meter o terror neles. KKKKK
Eloise, 1ºC-EM

Gabriela Puccini, 3ãoC-EM
Amiga, só para você não esque-
cer que eu te amo, e que estarei 
SEMPRE do teu lado.
Thaís Fernandes, 3ãoC-EM

Duda Mesquita, 1ºA-EM
Conhece a piada do pônei? Beijo 
do seu best.
Jonathan João, 1ºA-EM

Júlia Milena, 2ºA-EM
Você é o meu prazer da manhã, 
adoro acordar e saber que irei te 
ver na escola. Obrigado por ser 
essa pessoa especial.
José Sávio, 1ºB-EM

Eloise, Fran, NY e Maju, 1ºC-EM
Meninas, amo vocês, adoro estar 
na companhia de vocês.
Julia C.M., 1ºC-EM

Profª.Fernanda Sayão
Você é a melhor professora! 
Lindona, amo você!
Gabriel H., 1ºA-EM

3ºB-EM
Estas olimpíadas vão ser muito 
legais, amigos ;)
2º-EM

Laura, Ariely, Maria E.B., 5ºD-EF
Eu gosto muito de vocês, são mi-
nhas melhores amigas e queria 
dizer que estarei aqui para o que 
vocês precisarem.
Maria E.F.,  5ºD-EF

Minha família
Mamãe, Papai e irmãozinho, amo 
muito vocês, obrigada por me 
ensinar e por ter educação. Agra-
deço por vocês serem meus pais.
Mariana T.C., 4ºA-EF

Mariana,  6ºD-EF
Obrigada por sempre me ajudar 
em tudo o que eu preciso. Bjss..
Giovanna, 6ºD-EF

Renata Cuchi, 2ºB-EM
Miga, te amo sua louca. #ti-
meedson
Júlia Lopes, 2ºB-EM

Bruno, 5ºD-EF
Gosto muito de você. Você é 
legal, divertido e engraçado, e 
acho bacana sua criatividade e 
queria te dizer uma coisa: 8:07!
Lucas, 5ºD-EF

Isabel, 6ºD-EF
Te adoro! Beijo miga!
Lucimara, 6ºD-EF

Kevin, 3ãoB-EM
Tamo junto família. Inscrevam-
se: youtube.com/pebas
Bob, 3ãoB-EM

Mãe e Pai
Agradeço a Deus por ter uma 
família iluminada como a nossa. 
Obrigada por todo apoio e amor 
que me dão. Não seria nada 
sem vocês!
Júlia Corrêa, 2ºB-EM

Mari, Fran, Bea, 7ºA-EF
Vocês são as melhores #GBMF. 
Quem quiser comprar nossas 
artes, estamos abertas.
Gi, 7ºA-EF

Terceirão B
Beijo para os meus amiguinhos 
do coração, Terceirões> all.
Leonardo D.C., 3ãoB-EM

Arthur Alves, 2ºA-EF
Eu gosto quando a gente brinca 
de lego e quando eu e você 
conversamos.
Pedro M. H.

Pedro, Gustavo e Tiago K., 
7ºA-EF
Obrigado por nossa amizade. 
Somos melhores amigos para 
sempre.
Thomas e Tiago, 7ºA-EF

Família e Amigos
Quero agradecer porque estão 
presentes ao dia a dia.
Catharina F.,  5ºC-EF

Catharina, Ana L., 3ºAB-EF
Gosto muito de vocês. São mui-
to especiais para mim, muito 
divertidas e muito alegres. 
São minhas melhores amigas.
Luiza M.S., 3ºB-EF

Grupo Partido 56, 2ºA-EM
Olá gente, só estou passando 
para dizer que adoro vocês 
e me divirto muito com suas 
piadinhas! Beijos
Gabriela M.Z., 2ºA-EM

Sara,  9ºA-EF
Você é muito legal, brinca comi-
go e é minha irmã!
Lais, 3ºB-EF

Pai e Mãe
Amo vocês do fundo do meu 
coração. Beijos.
Beatriz,  3ºB-EF

Ablie, 5ºC-EF
Eu te adoro, nós somos melho-
res amigas para sempre. BFFs
Aila, 5ºC-EF

Ester L.C., 2ºA-EM
Meu, nega, que loucura tá esse 
ano, hein? Só quero te agrade-
cer por todos os nossos momen-
tos, conversas e aventuras. Te 
amo e só dale ano que vem.
João Pedro Q., 2ºA-EM

Ana Julia Soares, 3ãoD-EM
Eu te amo!
Ana Carolina S., 3ãoC-EM

Sofia, 5ºC-EF
Você é muito legal e muito 
bonita, gosto de você como uma 
grande amiga!
Marcos, 5ºC-EF

Kendra, 6ºD-EF
Você é uma ótima amiga, com-
partilha e guarda segredos, 
É sempre bem humorada e 
quando estou para baixo, me 
levanta. Você é minha melhor 
amiga.
João P., 6ºD-EF

Aila, 5ºC-EF
Te adoro, você é a amiga mais 
carinhosa no mundo. Você é 
minha Bff.
Abbie, 5ºC-EF

Eduarda S., 5ºC-EF
Continue sendo esta ótima ami-
ga, você é muito legal e é muito 
charmosa.
Renan E.S., 5ºD-EF

Lucca, Márcio, Veiga, 9ºA,B-EF
Um abraço pra vocês. Parceria 
sempre. É nois rapaziada. Podi 
Pah.
Matheus Carlos, 9ºA-EF

Sophia Arruda, 3ºA-EF
Quer ir na minha casa um dia? 
Você está convidada! A gente 
pode ir na piscina!
Ana Júlia, 3ºA-EF

Maria Eduarda F.F., 5ºD-EF.
Duda, somos BFFs, gosto muito 
de você, beijos... Somos amigas 
para horas boas e ruins
Laura M., 5ºD-EF

Letícia D., 4ºA-EF
Gostei muito de você. Você é en-
graçada e amiga de todo mundo. 
Um beijão pra você.
Juliane, 4ºA-EF

Miguel S., 3ãoC-EM
Por que no quartel não falta 
energia? Porque todos os cabos 
já foram soldados!
Emanoel V., 3ãoC-EM

Maria E. Fernandes, 5ºD-EF
Obrigada por me ajudar quando 
falto nas aulas, quando estou 
com dificuldades, etc. Te adoro!!, 
prima linda!!
Maria E.B., 5ºD-EF

Os ÁRABES, EM
Tmj, livrinho e cama
Gustavo H.S., 3ãoC-EM

Rê e Yasmin Cidral, 2ºC-EM
Amo muito vocês, Camren é 
real!!! Larry é real tbm! 2 Beijos
Isabela, 2ºC-EM

Alunos, 3ão-EM
Preparados para levar um saco-
de nas olimpíadas? Boa sorte, 
queridos.
Alecsander N.M., 2ºA-EM

Elisa,  2ºE-EF
Elisa, quando te conheci, adorei 
auando viramos amigas.
Ana Julia, 2ºE-EF

Pais
Pai e Mãe, eu amo vocês, mesmo 
quando a gente briga. Me descul-
pe todos os meus erros. Beijos!
Giovana A., 5ºD-EF

Terceirão A
Eu quero me formar ao lado 
dos meus amigos! *_* # Vai-
Terceirão
Nathalia Zacchi, 3ãoA-EM

João Victor, Guilherme e Max, 
6ºC-EF
THE ZUERA NEVER END!!:P
Eduardo N.B., 6ºC-EF

Meus Pais
Quero que saibam que amo muito 
vocês. Sou grata por ter vocês 
como pais. Beijos e abraços.
Ani Caroline D.O., 5ºD-EF

Bruna, 3ºC-EF
Você é minha melhor amiga, vocé 
é muito querida, é especial para 
mim. Te adoro, você é quase 
uma irmã.
Ana Luisa, 3ºC-EF

Lucimara,  6ºD-EF
Oi, você é minha melhor amiga, 
continue assim.
Isabel, 6ºD-EF

Atletas acendem a pira e fazem juramento antes das competições

ARTILHEIROS(AS)
HANDEBOL: 
Ensino Fundamental - 2:
 6ºB Gabriela Ostrowski Liermann  13 gols
 9ºB Igor Schutz de Barcellos Santana  15 gols
Ensino Médio:
  3ºA Luisa Marcela Junkes  23 gols
  3ºB Felipe Schulz  14 gols
FUTSAL:
Ensino Fundamental - 2:
 8ºA Heloisa Maas de Matos  12 gols
  6ºB1 Manuel A. C. Andres  12 gols
Ensino Médio:
  1ºC Heloisa F. Salvador  06 gols
  3ºB Thiago G. Duarte  09 gols

CAMPEÃO GERAL - 2016
EF- 2: 8º ano A    143,66 Pontos
ENSINO MÉDIO: 3ãoB   98,6 Pontos

GOLEIROS (AS)
= MENOS VAZADOS (AS)=

CESTINHAS
  BASQUETEBOL:
 Ensino Fundamental - 2:
    9ºB2 Maria Julia R. Martins           32 pontos
    6ºB1 EduardoSoli Fritz            72 pontos
 Ensino Médio:
  2ºA Ester Luiza Correa        16 pontos
  2ºC Filippe Giovannetti     21 pontos  

FUTSAL:
Ensino Médio:  3ºB Filipe Monteiro Ballock 
            3°A Júlia Pessatti Rosa
            1°B Gabriela Meier           
Fundamental 2:  6°B1 Mariana Kruger
  7ºC2 Guilherme Lovato
HANDEBOL: 
Ensino Médio: 3°B Filipe Monteiro Ballock
           3°A Júlia Pessatti Rosa
           
Fundamental 2: 8ºB Vinicius Vergílio Vexani
                            8°A Natalia Eleodoro

DESTAQUES

TURMA DESTAQUE - 2016
 ENSINO FUNDAMENTAL-2: 9º ano A

 ENSINO MÉDIO: 2º ano C

VOLEIBOL:
Ensino Fundamental - 2:
 8ºA Heloisa Maas de Matos
 8ºA João Pedro G. Tobias
Ensino Médio:
 3ºA Vitória Luiza Caetano
 3ºB Felipe Schulz

XLII OLIMPIADA CSAResultados
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VALE A 
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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.

Livro: A pequena ditadora
Autor: Luciano Trigo
Editora: RECORD
De maneira bem humorada, o autor 

Luciano Trigo relata fatos da vida de 
Valentina (ou será Valentona?), uma 
menina muito mandona que dá ordens a 
todos, até mesmo na lua. Saiba como ela 
aprende uma lição muito importante. Vale 
a pena conhecer Valentina! 

Indicação: Profª Angélica Oliveira

Livro: Como se fosse dinheiro.
Autora: Ruth Rocha
Editora: FTD
Você já se imaginou com-

prando um lanche e pagando 
com uma galinha viva, des-
sas que fazem có-có-ri-có?

Se a moda pega, a cantina 
da escola vai ser pequena 
para a bicharada toda. Vai 
ter bode berrando, pato 
grasnando, peru grugule-
jando, papagaio tarame-
lando, rã coaxando... E a 
cantina vai acabar virando 
o hotel da bicharada.

Se o troco que você re-
cebe costuma ser balas, vá 
pensando no assunto. Não 
custa nada, na próxima vez, 
pagar as despesas com um 
elefante... de plástico, por-
que o de verdade tem mais 
que viver solto nas matas.

Indicação: Vera L. Maia 

Livro: Leo e a Baleia
Autor: Benji Davies
Editora: Paz e Terra
Uma emocionante his-

tória sobre amizade. Leo e 
seu pai vivem em uma casa 
perto do mar. Todos os 
dias, o pai de Leo sai cedo 
para trabalhar como pes-

cador, e o menino passa 
o dia na companhia 
de seus gatinhos. Cer-
ta manhã, após uma 
forte tempestade, Leo 
encontra uma baleia na 
areia da praia e a leva 
para casa, pensando em 
ter uma companhia para 
ouvir suas histórias (a 
baleia é ótima ouvinte). 
Ele tenta manter a nova 
amiga em segredo, mas 
o plano não dura muito 
tempo, porque seu pai a 
encontra escondida na 
banheira. O gesto de 
Leo muda a vida dos 
dois, que se unem para 
levar a baleia de volta 
para o mar. Mas a 
partir daí, a amizade 
entre pai e filho se 
fortalece.

I n d i c a ç ã o : 
Profª Marla Tei-
xeira

Livro: COMO ENSINAR BEM a 
crianças e adolescentes de hoje

Autor: Leo Fraiman
Editora: Metodologia 

OPEE
 "Ensinar uma criança 

atualmente é uma tarefa 
que envolve muito mais que 
o conhecimento adquirido 
após anos de estudos. São 
as competências e as atitudes 
do educador do século XXI 
que farão a diferença para 
essa geração que está cada vez 
mais conectada e sozinha. As-
suntos pertinentes ao âmbito 
escolar são abordados de uma 
maneira envolvente e fasci-
nante. Teoria e prática são 
exploradas visando ao bem do 
nosso maior tesouro: o aluno. 
São vários capítulos de estu-
do, desde o autoconhecimento 
do educador até a educação da 
geração digital, que auxiliarão 
o professor comprometido 
com a missão de ensinar. Leitura 
produtiva e prazerosa."

Indicação: Profª Silvia Sar-
nowski

Desde o início do segundo trimestre, os alunos 
dos segundos anos, das professoras Jeanine 

C. V. Bruning (2ºE); Elisangela Borgmann 
(2ºD) e Elisângela Agostinho (2ºF),  estão 

participando do projeto de leitura em família. 
As famílias do 2ºE participam do Coruja 

Leitora. Nele, a criança desenha a passagem 
preferida do livro e os familiares descrevem a 
experiência da leitura em família por escrito, 

em folhas personalizadas pela professora e que 
formarão um caderno ao final do projeto. 

casa sonolenta" com o papai Maurício e a 
mamãe Analucia Souza da Rosa.

 A família se identificou muito com a 
história porque no momento em que leram 
estavam de pijamas e sonolentos também. 
"Aqui todos participaram: papai, mamãe e 
o João; um lendo, outro desenhando e todos 
pintando", registrou a família.  

"Lemos a história (Jeremias aprende a 
ler), em família e gostamos muito dessa 
ideia. Em nossa casa já temos o hábito de 
lermos para nossos filhos desde quando eram 
bem pequenos", Simone Souza da Fonseca, 
mãe da  Natalia Migdady, 2ºE.  

Sacola da Leitura 
O projeto de leitura em família da profes-

sora Elisangela A.K. Agostinho, do 2ºF, tem 
o nome de Sacola da Leitura. 

O aluno sorteado leva para casa a sacola 
contendo o livro e os cadernos para que a 
família faça os registros. 

A mãe do Gabriel, Ione Milani, con-
feccionou a coruja, as capas dos cadernos 
e os marcadores de página, presente para a 
criança guardar para as próximas leituras. 

Após ser sorteada, a criança vai à biblio-
teca e escolhe o livro que levará para casa. 
Escolhido o livro entre aqueles que tratam 
de valores como amizade, mentira, respeito, 
sinceridade, verdade, honestidade e família, 
o aluno leva a Coruja, o livro e um marcador 
de páginas. 

Nos dois dias em que fica com a Coruja 
Leitora, a família terá como tarefa ler o li-
vro e, nas folhas personalizadas, registrar a 
experiência de leitura em família. 

Ao devolver a Coruja Leitora, o aluno 
relata oralmente a experiência de leitura em 
família e apresenta o desenho comentando 
o porquê de ter escolhido aquela cena como 
a preferida. 

"Esse momento foi especial, e o livro foi 
especial, deu-me a oportunidade de dizer 
mais uma vez: Gabriel, amo você!", regis-
trou a mãe de Gabriel K. Milani, , 2ºE. A 
família leu o livro Mamãe, você me ama?,

 "A Coruja Leitora" chegou em nossa 
casa! Oba, é noite de leitura em família!..... 
A família se reúne, desligando-se de todas 
as turbulências  do dia a dia, com foco na 
magia, viajando na contação proposta", 
registrou Geruza Grippa Werner, mãe do 
Arthur.

João Vitor Souza da Rosa, 2ºE, leu  "A 

Livro: Professor bonzinho = 
aluno difícil

Autor: Celso Antunes
Editora: Vozes
Muito nos fala Celso Antunes 

sobre o tema que ao longo dos 
tempos se constituiu assunto de 
reflexões no ambiente escolar. De 
maneira descontraída, objetiva e di-
nâmica o autor nos faz refletir sobre 
várias questões didáticas que podem 
contribuir para solucionar casos de 
indisciplina. Através de estudos de 
caso e indagações, o autor “adentra” 
o cotidiano escolar, instigando o 
pensamento crítico, criativo e re-
flexivo. Uma leitura prazerosa, um 
livro pequeno em seu tamanho, mas 
grandioso em seus ensinamentos.

Indicação: Grupo Saber

'Jeremias aprende a ler' foi lido pela 
família de Natalia Migdady, 2ºE

Coruja Leitora = Leitura em família

Passagem do livro Curiosidade premiada, lido 
por Giovanna Prado Costa, 2ºF e sua família
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A cada ano a mais tradicional das festas, a Festa 
Junina, tem surpreendido positivamente. Nesta edição, 

realizada no dia 18 de junho, a presença masculina 
foi marcante. As apresentações dos alunos, pais e 

professores, ensaiadas intensamente durante os meses 
que antecederam a grande festa de confraternização da 

Família Santos Anjos, contribuem para preservar uma 
das mais autênticas manifestações culturais brasileira. 

Além dos pais que acompanharam os filhos, avós, 
irmãos, tios e amigos vieram usufruir do ambiente 

agradável, seguro e familiar que proporcionou momentos 
de descontração e alegria.

Família que festeja unida e se emo-
ciona unida, permanece unida por muito 
mais tempo. As lágrimas da emoção da 
Ana Clara Machado, 5ºC são o retrato do 
quanto uma mensagem de amor pode unir 
a família. 

A declaração de amor feita pelo pai 
Marcos Roberto e pela mãe Emilene 
durante a festa junina, surpreendeu a 
filha que estuda no CSA há quatro anos. 
Segundo Emilene, a família costuma fazer 

surpresas de amor. Levar café da manhã 
na cama para a filha ou ela para os pais é 
uma das surpresas recorrentes.   

"Ela é muito agarrada com o pai e eu 
me emociono junto. Para nós, a família é 
o alicerce de tudo ", declarou a mãe en-
quanto se juntava ao marido e a filha num 
grande abraço de família. 

" Está tudo bem organizado, é uma 
festa que une mais a família. É a cara do 
Colégio", afirmou Marcos.

Emoção em família
Amor compartilhado durante a festa 
junina: são os recados do coração. Os 
pais de Ana Clara declararam o amor 
por meio de um recado musical.

Música , poesia e alegria nos recados da Emoção

Quadrilha uniu pais e professores em 
uma grande coreografia da alegria 

P r e p a r a d a 
para receber e 
divertir toda a 
família, a festa é 
um evento úni-
co, descontra-
ído e divertido 
para encontrar 
ou reencontrar 
amigos e até 
colegas de tra-
balho.

Desenrolar as 
espirais, o brin-

lhos, para ele, a festa é bem organizada 
e divertida, uma excelente oportunidade 
para passear com a família.

Osni e Jefferson trabalham juntos e 
aproveitaram a festa do Colégio para 
conversar sobre amenidades, coisa que não 
conseguem fazer no ambiente de trabalho. 

Para eles, a festa é uma oportunidade 
para estreitar os laços de amizade, espe-
cialmente porque é uma pausa na correria 
do dia a dia para dedicar-se ao que é essen-
cial, a convivência com a família e amigos. 

Osni apressou-se em ajudar a desenrolar as 
espirais. "É superdifícil. Eu já sofri na 1ª vez"

quedo do filho João Vitor, 5ºB e de seus 
amigos Eduardo O. do Nascimento, 5ºB 
e Lucas K. Sebastião, 5ºA,  foi uma das 
atividades de Osni Mendes e seu colega de 
trabalho Jefferson Sebastião, pai de Lucas.

Jefferson e a mãe de Lucas, Juliana Se-
bastião, vieram juntos à festa para assistir 
às apresentações e para "dar uma força" 
aos filhos. 

Envolvido pela segunda vez no "desen-
rolar" do brinquedo ganhado pelo filho na 
barraca de pescaria, Osni participa da Festa 
Junina pelo quinto ano consecutivo. 

Sempre acompanhado da esposa e fi-

Amizades renovadasAmizades renovadas

Os pais de Rafaela Bueno, Infantil 5, esta-
vam radiantes com a atuação da filha na qua-
drilha da turma. A mãe Adriana Fikuhlkvnip, 
recebeu os amigos da família para participar da 
festa. "É mais uma oportunidade para se reunir 
e confraternizar com a família e os amigos", 
registrou Cesar. 

Quadrilhas, danças e brincadeiras

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

Encantada com a festa junina que re-
lembrou as festas das escolas dos filhos em 
Jaraguá: Marista e da Divina Providência, 
Catarina estava feliz com a coincidência de 
ter a festa no dia em que veio visitar a família 
em Joinville. 

"Eu adoro festa junina. Já participei de al-
gumas nas escolas, mas esta é a mais bonita. 
As crianças dançando é muito lindo. Deve-
riam fazer uma dança para os avós dançarem 
também, porque está muito frio e então iria 
esquentar", brincou bem humorada. 

"A dança é um momento especial da festa 

porque as crianças aprendem a preservar 
a tradição desde a creche", completou 
Catarina. 

Seu filho acrescentou ainda que o dia é 
especial "porque as pessoas vêm para ver 
os netos, filhos e amigos se apresentarem 
e aproveitam para encontrar os amigos", 
acrescentou Jorge Panstein. 

"Minha filha não se apresentou esse ano, 
mas viemos participar, trouxemos minha 
irmã, duas amigas da minha filha e seus pais 
que aproveitaram para conhecer o Colégio.

Oportunidade para vivenciar a tradição

Catarina Panstein, 84 anos, bisavó da Georgia Panstein, 6ºD, veio de Jaraguá 
do Sul para participar da festa com o filho Jorge e a nora Rosalina da Maia 

Oportunidade para vivenciar a tradiçãoOportunidade para vivenciar a tradição

Pedro Janluca Selinke, do Infantil 3, veio 
para a festa com o pai Carlos Aberto. A ma-

mãe Cleonice ficou em casa com a filha recém 
nascida Sofia. 

"A criançada se diverte. É muito bom. 
Sempre viemos a família toda. Até o ano pas-
sado vínhamos juntos e dava para revezar no 

cuidado com o Pedro, agora ficou mais difícil 
porque são dois pequenos. Então ela optou por 

ficar em casa e eu vim", registrou Carlos que 
trouxe o filho à festa.

FESTA JUNINA Principal confraternização 
reuniu a Família Santos Anjos 


