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No dia 6 de outubro, teve início o projeto 
Providência que atenderá mais de 60 
crianças do Paranaguamirim. 

Feira de Ciências
Sob o tema A terra 

e o Homem: nossa 
responsabilidade, 

os trabalhos 
foram avaliados 

por mais de 1200 
visitantes. Foram  

confeccionados 
dois painéis 

coletivos. Um em 
cada etapa.

José
(Poema de Débora C.dos Santos de Siqueira)

Filho do coração, sonho e emoção.
Presente perfeito, amor que sacode o peito.
Filho desejado, amado, mais que esperado.

gestação no coração

Jornal do

Santos Anjos 
Jornal do

Santos Anjos 

 Adoção: 
Projeto PROVIDÊNCIA

Família

É partilha, talento, alento e paixão.
Família são os amigos, estudos, trabalho e razão.
São brigas, fadigas e perdão.
Família é abraço, cansaço e reflexão.
Família é tempo, diálogo e compreensão.
São pais, mães e filhos. Avós, tios e primos, pessoas do coração.
Eu digo que família é comunicação, comunidade de irmãos. E por 
que não incluir os animais de estimação!
Família é família é multiplicação é partilha do pão é ajuda e 
determinação.
Família não é perfeição, mas conquista e superação.
Família é lugar de oração de motivação e doação.
Isso é família!
Famílias gigantes e numerosas e famílias minuciosas, 
conselheiras e generosas.
Existem famílias distantes e famílias marcantes.
Família de sangue e famílias brilhantes.
Família de alma e de coração.
Família de uma nação. 
Famílias completas e bem sucedidas, famílias sofridas. 
Famílias que vão.
Família é pra sempre, família é da gente.
Família é decisão.

                    
Desejamos que o Menino-Deus derrame bênçãos 
mil sobre a Família Santos Anjos! 

Irmãs e Direção do Colégio Santos Anjos. 

Peça que faltava, joia lapidada, ouro puro, luz brilhante, 
fascinante.
José nosso diamante!
Como desejamos, imaginamos, comentamos, 
choramos e vibramos.
Tudo parecia distante, mas em um instante, a surpresa 
mais emocionante, tornou nosso dia gigante.
Ah, José, como és precioso!
Obra prima do todo poderoso, dádiva do Deus bondoso.
Não sei se somos merecedores, de tão valioso tesouro. 
Vales mais que a prata e o ouro.
Gerado em nosso coração, nesses sete anos de 
gestação, de contrações duradouras de insegurança. 
Com medo de não ter a minha criança.
O ultrassom era engraçado, para muitos, complicado. 
Mas por nós, bastante utilizado. Usávamos o coração, 
ligado à imaginação. E assim podíamos sentir a batida 
do seu coração.
Nos faltariam palavras para expressar tamanho amor.
Mas termino com uma delas, a mais completa e 
especial, que se chama “ADOÇÃO”, amor incondicional.

Após sete anos de 
"gestação no coração", a 
professora Débora e seu 

marido receberam seu 
filho, em abril. E neste 
Natal, a família festeja 

o amor incondicional. A 
mãe fez um poema para 
o filho. A publicação do 

poema é uma maneira de 
homenagear os pais do 

coração. 
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O 2ºC-EM fez exercícios para 
testar o controle mental 

Doenças Psicológicas - 2ºC EM    

Autora: Débora C.S. de Siqueira

Crianças são acolhidas 
todas as 5ªs feiras. 
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Setembro
01 a 06 – Semana da Pátria
02- Desfile cívico Educação Infantil e 1ºs anos
06 – Sessão Cívica do EF I
07 – Independência do Brasil
12 – Entrega de boletins para o EF I Vesp
13 -  Entrega de boletins para o EF I Matutino
13 – Feira de Ciências – Montagem 
14 – 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
15 – Simulado 2ºs anos EM – FTD
19 – Lançamento do Projeto “Memórias”
20 – Feira de Ciências – Montagem
21 – Feira de Ciências - Exposição – 8º e 9º 
anos e Ensino Médio
22 – Entrega das avaliações -1ºs anos do EF I
27 – Prova de 2ª chamada

Outubro
02 – Dia dos Santos Anjos
04 a 07 – Viagem dos 3ão EM – Búzios
10 a 14 – Semana da Criança
10 – Simulado Ensino Médio – Prova 1 – 1ºs e 
3ºs anos
11 – Simulado Ensino Médio e 9ºs anos – Prova 
2 – 1ºs, 2ºs e 3ºs anos
11, 13 e 14 – XXVII Olicrisa
12 – Nossa Senhora Aparecida
15 – Dia do Professor
17 a 21 – Exposição – Feira de Ciências – 
Turno Integrais (Educação Infantil)
24 a 28 – Exposição – Feira de Ciências – 1ºs 
anos do Ensino Fundamental I
25 – Prova de 2ª chamada
26 a 28 – Viagem dos 9ºs anos – Fazzenda 
Park Hotel
31 a 03/11 – Exposição – Feira de Ciências – 
Infantis 5

Novembro  
02 – Finados
03 – Fundação da Congregação das Irmãs da 
Divina Providência
04 – Chá com Ideias
07 a 10 – Matrícula para os alunos do Colégio 
e irmãos
07 a 10 – Exposição – Feira de Ciências – 
Infantis 4
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- Terceirão às 11h
16 e 17 – Matrícula para alunos novos
16 a 18 – Exposição – Feira de Ciências – 
Infantis 3
16 a 22 – Avaliações finais(Exames) Terceirão
18 - Missa de Ação de Graças - Matutino
18 a 24 – Reavaliações EF(5º ao 9º ano) e EM
22 a 28 – Exposição - Feira de Ciências - 
Infantis 01 e 02
22 – Prova de 2ª chamada
23 - Missa de Ação de Graças - Vespertino
23 – Espetáculo de Dança – Matutino
24 -  Espetáculo de Dança - Vespertino
24 – 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

Dezembro
01 a 14 – Recuperação e avaliações finais 
(Exame) – EF II e EM
01 a 07 – Recuperação e avaliações finais 
(Exame) – 5º ano
08 – Cerimonial de entrega de certificados para 
o 5º ano
09 – Encerramento das aulas do 2º ao 4º ano 
do EF I
12 a 14 – Recuperação e avaliações finais do 2º 
ao 4º ano
14 – Encerramento das aulas da Educação 
Infantil e 1ºs anos do EF I
16 – Cerimonial de entrega de certificados para 
o 9º ano
19 – Entrega dos boletins do EF II e EM
20 – Confraternização de Natal dos Professores 
e Colaboradores
25 – Natal
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Expediente:Expediente:

S À médica residente do Hospital das 
Clínicas de Curitiba, na área da patologia, 
Manuella Zattar Medeiros, ex-aluna, formada 
em 2008 no CSA,  pela excelente palestra e 
bate papo com os alunos do Terceirão sobre 
a carreira de medicina.
S À professora de educação física 

Luciene F. de O. Bulhões,  por incentivar o 
espírito olímpico nas turmas dos Infantis 3 
matutino e vespertino. Além de incentivar à 
prática de esportes olímpicos como: atletismo, 
esgrima, corrida com bastão, salto em distân-
cia, as crianças se divertiram e ficaram muito 
felizes ao receberem suas medalhas olímpicas. 
S À psicóloga Layla Pereira Lobato 

Campos, que falou sobre limites para os pais 
das turmas da Educação Infantil. Os pais tive-
ram a oportunidade de trocar experiências e 

Na alegria do cuidado!
Ao caminharmos para a conclusão 

do ano letivo, sentimos o quanto estive-
mos juntos nesta jornada de desafios, 
realizações, alegrias e cuidado. 

Apesar de vivermos tempos com-
plexos, especialmente pela liberdade 
que temos de agir em direções amplas 
e diversificadas, fomos parceiros no 
acompanhamento pedagógico, quan-
do nossos educandos protagonizaram 
ações de cidadania, generosidade, 
criatividade e modos de bem viver.

Do desenho às palavras, dos nu-
merais às mais complexas fórmulas 
matemáticas, nossos educandos se 
preparam para uma vida escolar de 
realizações, pois estamos atentos não 
apenas ao resultado final, mas em todo 
o ciclo do processo, para colhermos 
saborosos frutos no futuro.

Nós, pais e professores, sofremos 
pressão a respeito do nosso agir. De um 
lado, os pais que precisam ser “moder-
nos”, educar sem tolher e possibilitar 
as melhores oportunidades aos filhos. 
Quanto aos professores, estes precisam 
encantar, captar a atenção dos alunos, 
formar cidadãos e profissionais de 
sucesso.

São questões importantes, obvia-
mente, mas, estaremos em perigo se 
nos pautarmos apenas em modismos, 

volatilidades, superficialidades. Na-
vegamos num mar de informações e, 
sozinhos, podemos submergir em meio 
a tantas avalanches.  

Assim, precisamos uns dos outros 
e nos guiar pelo caminho dos valores, 
da cooperação, da parceria, alinhar 
escola, educador, educando e família 
para garantir a eficiência e eficácia do 
processo ensino- aprendizagem nestes 
novos tempos.

Rumo aos cento e dez anos do 
Colégio dos Santos Anjos, estamos 
otimistas, temos grandes perspectivas 
de trabalho e projetos para desenvolver 
com nossos educandos no próximo 
ano, compromissados, que estamos, 
com uma educação de excelência, 
pautada em valores, para atender às 
demandas da comunidade.

Não perdendo de vista o ano letivo 
que se conclui, nosso jornal registra 
momentos e eventos importantes da 
vida escolar, para que fiquem grava-
das em nossos corações como gratas 
lembranças, enriquecendo ainda mais 
a história profícua do Colégio dos 
Santos Anjos.

 Dentre as realizações, destacamos 
os eventos celebrativos, os encontros 
de formação com nossos jovens no Re-
canto Nazaré, os projetos de pesquisa e 

estudos da 18ª Feira de ciências, os re-
sultados acadêmicos de todos os alunos 
e, finalmente o Projeto Providência, 
lançado no presente ano com o objetivo 
de atender crianças e adolescentes no 
bairro Paranaguamirim.

Não podemos também deixar de 
valorizar o grandioso trabalho dos 
dedicados professores, coordenadores, 
todos os colaboradores que se esmeram 
diariamente para encantar com belas 
lições nossas crianças, adolescentes e 
jovens, no nosso espaço privilegiado 
de educação. 

Assim, temos muito a agradecer a 
todos e em especial ao nosso Deus por 
sua presença amorosa e providente  em 
nossas vidas.

Que neste Natal que se aproxima, 
Jesus fortaleça as mentes e os cora-
ções, para que o próximo ano, seja 
sinalizado pelas bênçãos do Senhor 
que é o caminho e faz a caminhada 
com os filhos seus.        

 Essas bênçãos sejam visíveis na 
coragem, na fé, na esperança, na 
gratuidade, na doação e na alegria do 
cuidado em cada um de nós.

Feliz Natal!

Adelina Dalmônico

sanar algumas das suas dúvidas. Essa parceria 
Família x Escola foi um momento descontraído 
e rico.
S À dentista Larissa Clementino da Ro-

cha Ruas, mãe das alunas Ana Maria (1ºAno 
D) e Clara (Infantil 3D) e seu marido Ricardo 
Ruas. O casal proferiu palestra sobre os cui-
dados com a higiene bucal, para as turmas do 
Período Integral Vespertino durante a Semana 
da Criança.
S À Ana Maria Dias da Costa, mãe da 

Maria Luiza (3ºB) pelo intermediar a visita à 
Fundamas (Cesita), para os alunos dos 3ºs anos 
participarem do projeto EDUCANDO PARA 
O TRÂNSITO.
S À Alexandra Rosa, mãe da aluna 

Giulia (2ºA), que conseguiu, junto à ÁGUAS 
DE JOINVILLE, material explicativo sobre 
tratamento da água e esgoto.

S À avó da aluna Júlia Nascimento 
de Freitas, Infantil 5A, Célia Maria Campos 
Bentes, que fez um delicioso pudim de tapioca 
com suco de cupuaçu, receita típica da região 
Norte, contribuição aos estudos do projeto do  
Infantil 5A.
S Aos pais da aluna Mirella Grassi, 

4ºC, Grasiela e Cristian Ângelo Grassi e à 
Andressa Romi Borges, mãe do João Vitor 
B. Hissa, 4ºC;  pelo auxílio para a realização 
da Feira de Ciências.
S À Cíntia Friedish, mãe do Fernando, 

4ºD, por proferir palestra sobre a importância 
da vacinação contribuindo para a preparação 
do trabalho para a Feira de Ciências das 
turmas. 
S Aos pais que contribuíram com do-

ações para o Projeto Providência na Semana 
da Criança.

Jornal do Santos Anjos

Agenda 
2016

2017
O aluno André Guilherme H. Maggi,  do 

Terceirão,  estudioso da 2ª Guerra Mundial,   
acompanhou os colegas dos 2ºs anos durante 
a viagem de estudos ao Museu do Holocausto, 
caracterizado de soldado aliado. O estudante 
auxiliou os colegas e monitores durante a 
visita guiada.

Errata

Agradecimentos

Janeiro
09 – Início das atividades na Secretaria

Fevereiro
01 a 10 – Planejamento
06 – Reunião de pais Educação Infantil e 1ºEFI
07 – Reunião de pais do EF I – 2º ao 6º ano
13 – Início das aulas
27 – Recesso
28 - Carnaval
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Vitória, Ana, Pietra, Fernanda, Bela e 8ºA
Obrigada pelo carinho e paciência que vocês 
têm comigo! Vocês são os melhores amigos 
que eu poderia ter. ♥
Amábile, 8ºB

Miguel e Arthur, 4ºD EF
Vocês são meus melhores amigos e sempre 
quero estar com vocês. Vocês sempre me 
fizeram muito feliz. Eu sempre adorei vocês.
Paulo, 4ºD EF

Professoras, 5ºA
Olá, Obrigada por me ensinarem o que vou 
levar para o resto da minha vida.
Amanda, 5ºA

Maria Laura, 2ºA EF
Você é a minha melhor amiga e também é a 
minha melhor companheira. Beijos!
Angelina, 2ºA EF

Lena, Lu, Liandra, Bea, 2ºB EM
Oi suas lindas!! Tô aqui para agradecer vocês 
por tudo. Obrigada pela força. Amo Vocês 
demais. ♥
Madu Wenceslau, 2ºB EM

Paty, 6ºC
Você é muito especial para mim. Te admiro 
muito e te acho como um romance em minha 
alma. Você é muito bonita, elegante e é 
inacreditável. Eu te amo!
Gabriel D.D., 7ºD

Gabriela, 6º EF
Você é muito legal e divertida, sincera,  inte-
ligente e engraçada.
Luiza, 2ºC EF

Profª Monique Bilk
Oi, Sora, Fiquei sabendo que você nunca 
ganhou um recadinho! Beijinhos do seu aluno 
preferido ♥.
Obrigado por tirar o,2 da minha prova.
Gabriel H, 1ºA EM

Gabriela, 6º EF
Eu adoro você. Você mora no fundo do meu 
coração. Você é uma mãe maravilhosa! Beijos.
Camila, 2ºC EF

Pai Charles
Eu sempre vou estar no seu lado para te 
cuidar e nunca esquecerei que você é o meu 
pai porque eu tenho muito orgulho de ser teu 
filho. Beijos
Felipe, 2ºF EF

  
Bernardo, 3ºD EF
Você é o melhor irmão do mundo. Te amo. 
Helena, 2ºD EF 

Luiz, 6ºD
Quando entrei na escola você foi meu primeiro 
amigo por isso gosto muito de você.
Felipe Rocha, 6ºD

Izabel S. e Sophia G, 8ºA e 5ºA
O ano passou rápido, mais do que eu queria, 
mas nossa amizade só cresceu. Amo vocês!
Vicky, 8ºA

2ºAno D
É sempre um prazer conviver com vocês. Todos 
são especiais. 
Profª Elisangela, 2ºD EF

Renan, 5ºD
Obrigado amigo pelo seu apoio. Desejo muita 
paz e felicidade para sua família.
Felipe Luís, 5ºD

Luiza, 5ºC
Você é a pessoa mais legal que eu já pensei 
em conhecer. Muito obrigado por tudo, sempre 
irei gostar de você.
Gustavo, 5ºD

Família
Queria agradecer por tudo que fazem por mim. 
Eu amo vocês!!!
Maria Eduarda Bueno, 5ºD

Brenda, 4ºA EF
Querida, tantos momentos juntas, unidas! Lem-
bra de quando pintamos as unhas de canetinha 
e a professora brigou, foi divertido! Beijos. 
Anita, 3ºA EF

Maria Eduarda O., 5ºD  
Gosto muito de você. Você é muito legal e inte-
ligente. Você é a minha primeira melhor amiga.
Giovana, 5ºD

Mamãe
Você é uma pessoa importante na minha vida. 
Amábile, 2ºD

Família C
Minha querida família, que tenha muita paz 
e amor. 
Guilherme C, 2ºE EF

Família
Eu amo minha família. 
João Vitor,  2ºE EF

João Pedro Quintino, 2ºA EM
Obrigada por cada momento e por tudo que 
você faz por mim. Eu te amo muito. The 
beautidul!:)
Letícia, 2ºA EM

Família e amigas
Adoro vocês. Estaremos sempre juntos. Muito 
obrigada por tudo! Bjos.
Georgia, 6ºD

Brienda Bri, 9ºA
Te amo muito meu amor!♥  Obrigada por 
tudo! ♥ 
Maria Júlia,  9ºB

J.V.. Manolo, J.G, 6ºB
Quero agradecer por vocês serem tão top. 
Japa, esqueci de escrever seu nome, mas 
você tá dentro.
Eduardo, 6ºB
 
Sala do 9ºB
Só vim avisar que tá chegando Galera! Dale 
nois em Gaspar. Os melhores dias com os 
melhores do Mundo! Partiu dormi 11 horas, 
no máximo 11h30. 
Ana Carolina Bonfim, 9ºB

Emanuella, 9ºC
Hallo! Te amo viu? Beijos da sua Dylan. 
Giovanna M, 9ºC

Gabriel Wippel, 2ºB EM
Como vai a perna Wippinho?
2ºB EM
Tudo bom Wippinho?
Gustavo, Gustavo

Arthur Luis, 2ºA EF
Você quer brincar na sexta comigo de cartinha 
pokemon?
Guilherme, 2ºA EF

Ana Clara, 3ºA EF
Você é minha melhor amiga e sempre vai 
ser. Beijos.
Maria Luisa, 3ºA EF

Natália, 1ºB EM
Você é uma amiga maravilhosa. Amamos você 
daqui até a Lua ida e volta.
Maitê e Júlia, 1ºB EM

Aline, 6ºD
Você é a melhor amiga do mundo! Bolinhos 
no corpo.kkk.
Kendra, 6ºD
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Os alunos dos 5ºs anos, orientados  
pela professora de Geografia Fernan-
da Blau, conquistaram 12 medalhas, 
na 19ª OBA - Olimpíada Brasileira 
de Astronomia.  

A prova foi aplicada no dia 13 de 
maio de 2016. Ao todo, 125 alunos 
participaram da OBA esse ano. Os 
premiados obtiveram notas entre 
9,25 e 10,0.

A professora ministrou aulas 
de preparação, envolvendo conhe-
cimentos em astronomia e astro-
náutica. Dentre os assuntos,  estão 

estrelas, planetas e suas órbitas em 
torno do sol, fases da lua, lançamento 
de foguetes e tipos de astronaves.

Além das medalhas oficiais: uma 
de ouro, uma de prata e 10 de bronze, 
outros 28 alunos  receberam certificado 
de Honra ao Mérito (notas entre 8,0 
e 9,25). 

Para estes, uma medalha especial 
produzida pelo CSA,  foi entregue no 
dia 19 de outubro. O resultado deste 
ano foi considerado excelente, pois foi 
o melhor do CSA na OBA.

Dentre os 125 alunos do CSA, 12 conquistaram 
medalhas na Olimpíada Brasileira de Astronomia

medAlhistAs dA OBA:

Rumo aos 110 anos

Comunidade conhecerá a história do CSA em capítulos

OURO - Heloísa Cristina da Cunha Leal - 5º A
PRATA - Maria Eduarda Siedschlag Schulz - 5ºA

BRONZE - 
Beatriz Pereira Oliveira – 5ºA
Emanuelly Nogueira Trizotti - 5ºB
João Gabriel Mendes - 5ºA
Leticia Machado Boger - 5ºA
Maria Alice Kriese Zanette - 5ºB

No dia 15 de outubro, foi publicada a 
primeira reportagem do jornal Notícias do 
Dia, com o projeto Memórias, iniciando o 
resgate histórico dos 110 anos de história 
do CSA. Nos próximos dez meses, em 
edição de final de semana por mês serão 
publicadas, lado a lado, duas páginas de 
reportagens: uma contando uma 
fase da história  e outra traçando 
um paralelo com o projeto pe-
dagógico atual. 

As edições resgatarão, prefe-
rencialmente, histórias de famí-
lias que têm gerações ligadas ao 
CSA. E por isso, a participação 
da comunidade educacional é importante. 

Na cerimônia de lançamento, no dia 19 
de setembro, o jornalista Roberto Szabunia 

representante do ND Joinville, a dire-
tora Adelina Dalmônico e a coordena-
dora pedagógica Viviane dos Santos 
solicitaram a participação das famílias. 
Quem quiser ter sua história resgatada, 
deve entrar em contato com as coorde-
nadoras ou passar e-mail diretamente 

ao jornalista: redacaoj@noticiasdodia.com.
br ou rszabunia@gmail.com

  Anne Victoria Matias - 5ºA
  Evelin Amabile Salgado - 5ºB
  Haydee Cristina Patzsch - 5ºA
  Isadora Chemin Schmidt - 5ºB
  Maria Luiza Nicodemus Helbig - 5ºD

Inaugurado o Centro de Pastoral e Cultura

Inaugurado no dia 
1º de agosto, o Centro 
de Pastoral e Cultura, 
um espaço dinâmico 
de convivência, "ate-
liê" e galeria de artes, 
espaço para contação 
de histórias...  

Além das oficinas 
de artes, das aulas es-
peciais de ensino reli-
gioso e dos encontros 
da IAM – Infância e 
Adolescência Mis-
sionária e do grupo 
vocal, sob comando 
da Irmã Eliete  Kons, 
o novo centro vem 

sendo usado como pal-
co das aulas dos alunos 
do ensino médio, da 
professora Luciara Ba-
raúna, para os pequenos 
colegas da Educação In-
fantil, dentro do projeto 
da disciplina de ensino 
religioso. Espaço favorece a criatividade, a 

reflexão e o conforto dos estudantes 
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Fernanda, isabella, Vih Basilia, 8º
Nóis voa. Melhor quarteto temos 
que nos ver ano dnv...
Natália, 6ºB

André, 3ºC EF
Dé, só queria dizer que você é  
meu melhor amigo e quando eu 
estudava com você era maravi-
lhoso e eu nunca vou parar de ser 
o seu amigo. 
Bruno Lucio,  3ºA EF

Profª Sirlei, 3ºB EF
Eu adoro suas aulas e quando 
você conta histórias. 
Matheus Caldeira, 3ºB EF

Aline e Estephany, 9ºB
Amo muiito vocês! Saudades 
amores!! .#EAE
Eduarda H.C, 9ºC

Maitê Böge, 1ºB EM
Meu sol loiro que encanta todas 
as minhas manhãs, quero estar 
ao seu lado até o Terceirão e 
depois até a faculdade. Não me 
abandone minha loira!
José Sávio, 1ºB EM

Leo, Luiza M, Mariana, Aila, 5ºB
Adoro vocês e adoro o apelido da 
Luiza que é vinagrete. E adoro as 
brincadeiras que nós fazemos. 
Gabriel O, 5ºB

Laura Rosa, 2ºB EM
Amiga, muito obrigada por tudo. 
Por ser amiga, parceira que tu és! 
Te amo muito!
Renata Cuchi, 2ºB EM

Caio Pavesi, 9ºC
Espero que tenha curras na sua 
casa esse ano. Kkkk
Felipe Ramos, 9ºC

Lais, 3ºB EF
Eu gosto muito de você. Seja 
minha amiga, por favor.
Maria F, 3ºB EF

Família
Obrigada. Vocês são meu porto 
seguro. Amo vocês!!!
Bruna, 5ºC

Família
Eu amo vocês
Arthur, 2ºE EF

Amigos, 6ºD
Podemos marcar uma guerra de 
nerf? Levem as suas. 
Igor, 6ºD

Meus amigos, 4ºB EF
Gente, vocês são a melhor turma 
de todas. Helo, Lê, Bel, Soli, vocês 
são as melhores amigas que 
eu poderia ter. Pedro, Andy e 
Felipe, Vocês me fazem rir muito. 
Vini, você é o meu parceiro de 
Minecraft. #melhoresamigos.
Natália, 4ºB EF

Maria Eduarda e Amanda, 5ºC
Vocês são minhas melhores 
amigas e sempre vão ser. Eu 
gosto muito de vocês, se a gente 
fosse irmãs nossas mães não 
aguentariam nós minhas BFF's.
Denise, 5ºC

Sarah S., 9ºA
OLÁ!!!! Tô com saudades de você 
na turma. Te amo Parabatai SZS-
ZSZ P.S: muda sua @do Twitter.
Giovanna M. 9ºC

Luiza e Cecília, 5ºC
Vocês são as melhores. Nas 
horas difíceis vocês sempre 
estão comigo.
Eduarda F., 5ºC

Camila Zabot, 9ºB
Queria muito ter ido na sua festa, 
me falaram que foi demais! Para-
béns pelos 15 anos, você estava 
linda nas fotos, adorei!!
Cassiano, 1ºB EM

Gabriel, 5ºC
Obrigado por sempre estar ao 
meu lado. Você é um amigão!
Felipe, 5ºC

Os seminaristas, 1ºC, 3ºA e C, 2ºB
Abraço a todos os seminaristas 
que saibam seguir a vocação 
com amor. Sejam perseverantes 
na caminhada.
Gustavo de Oliveira, 2ºB EM

Profª Adenise
Você é muito linda. É a melhor 
professora do mundo. Beijos. 
Letícia (Lele), 4ºC EF

Anna e Pietra, 8ºB
Oi menis! Amo vocês meus 
chuchus! Vampireias e tigresa 
forever, kkk. Foram bons tempos 
na “Educação Física”, hê.
Vitória, 8ºB

João e Bruno, 4ºD EF
Obrigada por vocês serem meus 
amigos, melhores amigos! E 
sempre estarem comigo. 
Felipe, 4ºD EF

Tainara, 8ºA
Gosto muito de vocês, pois somos 
melhores amigas. Você quer ir na 
minha casa? Espero sua resposta.
Luísa F.S., 8ºA

Manuela, 8º
Você é a melhor pessoa exis-
tente e é muito bonita. Gosto 
muito de ti.
Márcio, 9º

LuizaP, Luiza L e Beatriz C, 8ºC
Eu amo vocês. São minhas prin-
cesas, amores da minha vida. 
Cushas maravilhosas, divas, 
rainhas da falsidade...
Amanda, 8ºC

Todos que jogam,
Entrem  no clã Toddumho Lovers.
Raphael, 7ºD

Jamur e Verusa, 
Pai e mãe, amo muito vocês
Enzo, 3ºB EF

Isa M. 1ºA EM
Obrigado por me ajudar sempre, 
gosto muito de ti. 
Jonathan, 1ºA EM

Isadora, 2ºA EF
Você é minha melhor amiga, 
sincera, legal, carinhosa. Gosto 
muito de você.
Gabriela B, 2ºC EF

Julia, 3ºD EF
Você é muito legal. É minha 
melhor amiga. 
Flávia, 3ºD EF

1ºsanos A, B, C EM
Espero que sejamos amigos para 
todos os anos. Vamos nos ajudar 
sempre. #1ºsanose6ºB.
Bruno W., 6ºB

Eliane M.R.
Você é a melhor mãe para mim. 
Thiago R. Canal, 4ºA EF

Rafaela, 3ºA EF
Algum dia você pode ir fazer 
nado sincronizado comigo. É no 
sábado que tenho. Beijos. 
Camilly, 3ºA EF

Kauã  Born, 7ºB
Você precisa comer mais seu 
desnutrido. Tamo junto irmão.
Felipe maia, 7ºB

Amigos da Pizza, 7ºA, C, D
Sábado melhor dia. Vamos mar-
car outro!! Amo muito vocês seus 
doidinhos!
Maria Clara,  Alli e Lari
Eu amo muito vocês. Obrigada 
por tudo que vocês fizeram 
por mim. :)
Bruna, 7ºC

Pamela, 6ºD
Obrigada por ser minha irmã, 
sempre me ajudou nas horas 
que precisava e você é linda. 
Não ligue para o que as pessoas 
falam de você. 
Letícia, 3ºE EF

Giovanna, 4ºB EF
Você é uma boa amiga. Te adoro. 
Beijos. Abraços, 
Vitória, 4ºB EF

Mamãe
Você é legal e bonita. Eu gosto 
muito de você. 
Alyson, 2ºB EF

Mariana B, 6º EF
Você é muito legal. Muito bonita, 
divertida e sincesa. Você é uma 
rainha. 
Helena, 2ºC EF

Evilin, 5ºB

Gabriel, 5ºD 

PREPARAÇÃO para o  E N E M começa quatro anos antes 
No CSA a preparação para o ENEM  e o 

vestibular se inicia ainda no ensino funda-
mental. Os simulados têm como primeiro ob-
jetivo levar o estudante a aprender a controlar 
sua ansiedade, por esta razão, já a partir do 9‘ 
Ano, são realizados regularmente. 

As experiências vão tornando o ambiente 
de prova mais familiar aos estudantes. A ex-
periência desenvolve o autocontrole e, quando 
chegar a prova oficial, estarão mais tranquilos 
para usar todo o conhecimento adquirido ao 
longo da vida escolar. 

Em relação aos conteúdos, a implementa-
ção de projetos de leitura e produção textuais, 
bem como as aulas de ciências em laboratório, 
torna a aprendizagem mais significativa, faci-
lita a aprendizagem e a fixação dos conteúdos. 

Desde o primeiro ano, rotineiramente, os 
estudantes são orientados a fazer resumos  
dos conteúdos. 

No Terceirão, as atividades de preparação 
são intensificadas para que os estudantes 
estejam preparados para a principal prova, o 
ENEM, que é também a forma  de acesso aos 

cursos de universidades públicas e aos finan-
ciamentos governamentais para os estudos.  

Esse ano,  o projeto AÇÃO ENEM 2016, 
um reforço especial para os alunos do Ter-
ceirão, teve início em agosto e vai até o final 
de outubro. 

Os alunos que se inscreveram estão parti-
cipando de aulões de várias disciplinas e de 
oficinas de redação e interpretação de texto.  

Após a oficina de redação, corrigida se-
guindo os critérios do ENEM, os estudantes 
receberam a devolutiva individual.

Anttonio, 5ºC

Talento especial para a música 
As aulas de musicalização são minis-

tradas a todos os alunos da educação 
infantil até o 5ºAno. Além de  lições 
básicas de música e  de despertar 
o gosto pela arte,  revelam ta-
lentos e habilidades especiais   
em  muitas crianças. 

Segundo a professora 
Bruna Kleine, as aulas são 
enriquecidas pela vivência 
musical trazida pelos alu-
nos que frequentam aulas 
de atividade musical fora 
do Colégio.  Estes alunos 
também têm seus talentos 
valorizados tanto durante 
as aulas, quanto em apresen-
tações  em eventos do CSA.  

Deste modo, as aulas cur-
riculares de música contri-
buem para o aprimoramento 
das técnicas e conhecimentos 
musicais destes talentos que já vem 
sendo desenvolvidos. 

Nesta edição não teremos um, mas qua-
tro talentos musicais a destacar: 

Haydée Cristina Patzsch, 5ºA; Evilin 
Amábile Salgado, 5ºB;  Anttonio Osório 
Molinaro Maccagnini, 5ºC e Gabriel Scha-
faschek, 5º D. 

E se para algumas pessoas, ouvir música é 
o hobby número um, para estes quatro artis-
tas, a música entrou em suas vidas para ficar.  

A estudante haydée Cristina Patzsch, 
5ºA, faz aulas de canto e estuda teclado, 
coral e integra uma banda só de meninas. 
Inspirada na série  de TV Hannah Montana, 
aos 7 anos pediu à mãe para estudar música.  
Aos 7 anos, fez as primeiras aulas de musi-
calização e em seguida de violão. 

A menina tem uma rotina intensa que 
inclui participação em coral e  aulas de 
canto, teclado e língua inglesa. “Quero viver 
de música. Vou me formar em música, ser 
professora e fazer shows”, anuncia.

 
O talento para cantar de evilin Amábile 

salgado, 5ºB, foi incentivado pelas aulas 
de violão. Aos 5 anos de idade, iniciou as 
aulas de violão e atualmente, estuda também 
canto e participa do coral da igreja do bairro 
Vila Nova. 

“A música vai ficar na minha vida. Se a 
carreira de médica pediatra não der certo, 
talvez faça alguma atividade envolvendo a 
música. E sendo médica vou cantar para as 
crianças e continuar com a música, porque 
gosto muito de música, que me deixa calma 
e tranquila”, afirma. 

estuda guitarra e  já fez audições para 
tocar piano. Tocar bateria também 
está em seus planos. 

A rotina do estudante inclui 
também aulas de música indi-
viduais e em grupo, de judô 
e inglês. Tudo para chegar à 
vida adulta bem preparado 
para “fazer apresentações 
em diferentes lugares e 
países”,  garante. 

Além das diversas 
apresentações no CSA, 

participa de apresenta-
ções na escola de música, 

onde estuda atualmente.  

Gabriel schafaschek, 
5ºd, toca teclado, flauta doce 

e bateria, seu instrumento prefe-
rido. O baterista iniciou as aulas 

de música aos cinco anos de idade. 

“Com a música, a gente faz amigos, as 
pessoas elogiam  muito quando me apresen-
to. Ao mesmo tempo, sou uma boa aluna e 
minha mãe e meu pai ficam muito orgulho-
sos de mim e isso é muito bom”, reforça.  

Anttonio Osório molinaro maccagni-
ni, 5º C, iniciou os estudos de música aos 
seis anos, pelo curso de violão. Atualmente 

Mas antes disso a música já fazia parte de sua 
vida, pois a mãe toca piano e o pai, violão. 

Aos três anos já tocava em sua bateria 
de plástico. Aos seis, ganhou um vilão e 
começou a fazer aulas de iniciação musical. 
O primeiro instrumento que aprendeu a to-
car foi a flauta. Com a rotina dividida entre 
a casa do pai e da mãe, faz ainda aulas de 
inglês e  vôlei. 

Apesar de gostar muito de música e de 
tocar instrumentos de percussão, como a 
bateria, o estudante quer investir primeiro 
na carreira de jogador de vôlei. E só mais 
tarde pensará em outra, mas a música estará 
com ele para sempre.    

Haydée, 5ºA
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Letícia Andrade, 3ºE EF
Gosto muito de você, sempre 
vou gostar. Espero que nós 
não nos separemos nunca. Além 
de ter ficado com você 3 anos. 
Beijos e Abraços!
Beatriz Padilha, 3ºE EF 

Ana C. Bonfim e Júlia Strin-
gari, 9ºB
Amo vocês! Rotina todo dia. 
Matheus Carlos, 9ºA

Amanda, 5ºC
Você é legal, divertida, engra-
çada, etc.
Renata, 5ºC

Victória N., 4ºA EF
Vic, você sabe que somos mui-
to amigas. Gosto muito de 
você. Nós brincamos bastante. 
Nós conversamos e lanchamos 
juntas. 
Letícia D., 4ºA EF

Laura A. e Marina, 4ºC EF 
Vocês duas são muito especiais 
para mim! Amo vocês! Beijos! 
♥ ♥!
Isadora, 4ºD EF

Vicky, Tai, Vi, Mi, 8ºA
Vocês são especiais por isso 
escrevo esse bilhete. Amo vo-
cês! Espero que mesmo longe, 
vocês sempre estejam ao meu 
lado. Sua amiga!
Izabel S. , 8ºA

Profª Alessandra, 4ºA EF
Você é muito legal e me ensina 
muito bem, me divirto muito nas 
suas aulas!
Agata, 4ºA EF

Pedro P.R., 3ºB EF
Oie, Já soube que meu quarto 
será decorado com cartas do 
clash royale. Espero que você 
goste. Tchau.
Pedro B.,  3ºB EF

Isabela M., 1ºA EM
Quero cupcakes e pão de queijo! 
Tá demorando...
Rodrigo Lader, 1ºA EM

Mãe Priscila, 
Você é muito especial para mim. 
Beijos. Te amo. Deus abençõe.
Vitória Olivet, 4ºA EF

Letícia, 4ºB EF
Você é muito especial para mim. 
Somos melhores amigos desde 
pequenas. Nunca deixará de ser 
minha grande amiga. Beijos. 
Isabela (Bel), 4ºB EF

Claudia
Mãe, eu te amo, Agora, eu amo 
uma pessoa por duas! Muito 
obrigada pelo grande presente. 
Natália, 5ºA

Gabrielly, 7ºD
Muito obrigado por sempre me 
apoiar e por ser D+! Que Deus 
te abençoe.
André, 7ºD

Melany, 4ºB EF
Você é uma ótima amiga, legal 
e divertida. 
Isis V., 4ºB EF

João, 4ºC EF
Eu queria que a gente jogas-
se mais futebol. Você é meu 
melhor amigo. É bom no gol. A 
gente vai ganhar a medalha de 
ouro na Olicrisa.
Lucas, 4ºC EF

BFF's,  5ºA
Obrigada por estarem do meu 
lado nos melhores e piores 
momentos. Amo vocês!
Victória, GR, 5ºA 
  
Profº Walter
Obrigada por me ensinar tudo 
que sei sobre ciências!
Marina F. Pereira, 7ºD

Melhores amigos, 9ºA
Amo vocês, melhores amigos. 
“énoisanoquevem.
Lari W., 9ºA

Nickolly e Ana Luiza, 5ºC
Vocês são incríveis! Amo vocês!
Ana Clara, 5ºC

Professores
Obrigada por me ensinarem tudo 
que sei. Vocês me ajudaram a 
compreender o mundo e tudo que 
existe nele. Obrigada!
Heloisa,  5ºA

Rafaela, 7ºD
Você é a melhor prima do mun-
do. Nos piores momentos você 
está no meu lado, me apoiando. 
Obrigada e Feliz aniversário 
atrasado!!(:
Thyago, 5ºB

Gabi, GE, Vi, Mary, 6ºD
Obrigada por vocês serem as 
melhores amigas do mundo. 
Amo vocês.
Júlia, 6ºD

Luiza Maier, 5ºB
Muito obrigada por ser uma das 
minhas melhores amigas.
Ana Luiza G, 5ºB

Natália e Maitê, 1ºB EM
Vocês são maravilhosas. Amo 
vocês.
Julia, 1ºB EM

Maria Luisa, 3ºA EF
Eu estou ansiosa para vocë 
dormir aqui em casa.
Gabriela, 3ºA EF

Bia, Letícia, 2ºA EM
Um beijo para o grupo mais top e 
legal. Mesmo com esse ano ruim 
ainda continuando tops.
Arthur, 2ºA EM

Meu pai, 
Eu te amo quando eu estava na 
barriga da minha mãe eu estava 
torcendo para ter um pai igual a 
você. Te amo.
Rodrigo Treichel, 2ºE EF

Leítica Fernandes, 2ºA EM
Teu niver é dia 13, então para-
béns minha querida amiga de 
12 anos. 
Carlos Vinicius, 2ºB EM

Thomas, 9ºA
To dia é dia, o #mimacher é sem 
limites.”Pode vim que eu to mais 
fácil que tabuada do 1”. 
Luis Gustavo, 9ºA

Beatriz, 4ºC EF
Você sempre me apoiou, me 
ajudou. Você é e sempre será 
minha amiga. 
Laura Antunes, 4ºC EF

Maria Eduarda W, 2ºB EM
Um beijo pra essa minha amiga 
querida que eu tanto gosto!
Luana Lidório, 2ºB EM

A melhor Sala, 9ºB
Vocês são os melhores! Obrigado 
por esse ano incrível ao lado de 
vocês. #Partiu EM # vemGaspar
Beatriz,  9ºB

Nathalia Amores, 2ºB EM
Linda, maravilhosa! Obrigada por 
sempre me manter sorrindo, por 
nunca desistir de mim e rir das 
minhas piadas sem graça. Mó!
Guilia D. Sell, 2ºB EM

Matheus, 4ºC EF
Cara, tu é muito legal. O mine 
Silva! Tu é um amigão.
Giuliano, 4ºC EF

Maria Júlia, 2ºC EM
Gostaria de dizer que está muito 
bom passar este ano com você. 
Obrigado por ser minha melhor 
amiga. Amo você!
Ornelas, 2ºC EM

Maria Helena, 4ºB EF
Feliz aniversário! Vou estar na 
sua festa de 10 anos. 
Renzo N. Da Cruz, 4ºB EF

Maria Laura, 2ºA EF
Eu gosto de jogar no computador 
o jogo do sorvete com você.
Maria Luísa, 2ºA EF

Minha Família, 
Quero agradecer a minha família 
que me ama tanto! Me ajudam 
sempre que eu preciso! Vocês 
são demais. 
Luiza M.,  5ºC

O Renascimento das artes e da ciência
Após levar seus alunos dos 7ºA e B a 

conhecerem e a admirarem as obras dos 
artistas do Renascimento, o chamado 
período áureo da arte e da literatura, a 
professora Marília de Barba,  solicitou 
que cada aluno escolhesse três artistas do 
período para estudar vida e obra. 

Em seguida, cada estudante selecionou 
um dos artistas e  escolheu dentre sua 
obra a que  melhor poderia representar 
o movimento urbano marcado pelo an-
tropocentrismo para fazer uma represen-
tação (ou releitura). O trabalho revelou 
talentos para as artes plásticas entre os 
estudantes da professora Marília. As 
obras-representação, criadas pelos alu-
nos, foram reunidas em uma exposição. 

“Além de conhecer e aprenderem a 
admirar o desenvolvimento científico e 
artístico do período, o trabalho teve o 
objetivo de empolgar os alunos e levá-los 
a se interessar por aquilo que os homens 
criaram de grandioso. 

Vale lembrar que foi a partir do Renas-
cimento que os artistas passaram a assinar 
as suas obras. Até então eles eram apenas 
artesãos. Foi também nesse período que 
os mecenas, os grandes comerciantes,  
contratavam artistas para retratar  pessoas 
da família. E  muitas artistas puderam so-
breviver do trabalho artístico”, explicou 
a professora.

Estudantes 
recriaram 
obras primas 
de artistas 
renascentistas. 

A sociedade cria muros intransponíveis para muitos
Dentre os projetos desenvolvidos pela 

professora de história, Monique Bilk, o 
“Muros” leva à discussão sobre o desen-

volvimento e manutenção de barreiras  
que dificultam o acesso de pessoas a 

lugares, países ou ao poder ou à ascen-
são econômica, social ou cultural. 

O objetivo é o de levar os alunos dos 
2ºs anos do Ensino Médio, a conhecer, 

entender e debater sobre os “MUROS” 
que nos cercam. 

Após pesquisarem e debaterem sobre 
os muros físicos e invisíveis; muros 

sociais e ideológicos e os muros que ao 
longo da história da humanidade sepa-

ram mais do que pessoas, os estudantes 
produziram cartazes para socializar os 

conhecimentos.

Lara Eduarda e Nicole Muller, 2ºC

CHÁ COM IDEIAS  prepara para o mundo além  da escola
Os temas da atualidade são a matéria-pri-

ma do projeto Chá com ideias desenvolvido 
nas disciplinas de filosofia e sociologia, pela 
professora Daiane Nichelle Shiniki, com 
os alunos do Terceirão. O projeto acontece 
ao longo do ano letivo e a culminância é 
um grande encontro para troca de idéias e 
experiências, que este ano acontece no dia 
04 de novembro.  

O objetivo não é somente que os estu-
dantes estejam prontos para argumentar 
sobre os conteúdos explorados em sala de 
aula, mas que estejam preparado para ar-
gumentar e compreender textos, imagens e 
façam a leitura dos fatos e acontecimentos 
da atualidade. 

A professora explica que, ao terminar a 
educação básica, o estudante precisa estar 
preparado para  enfrentar o mundo além da 
escola. Portanto, ao preparar-se para ingres-

sar em uma universidade e no mercado de 
trabalho,  o aluno precisa de muita leitura, 
boa argumentação, uma boa compreensão 
de textos e imagens, conhecimentos sobre 
os assuntos escolares e estar bem informado. 

O Chá com Ideias explora todas essas 
habilidades durante a realização das ativi-
dades, visando levar o aluno a estar bem 
informado para conseguir um bom resultado 
no ENEM e vestibulares e consiga relacio-
nar e contextualizar os diversos assuntos 
estudados durante o Ensino Médio com as 
atualidades, relacionando os mesmos com 
as diversas disciplinas.

Conversas semanais sobre temas atuais, 
sempre relacionando-os com as disciplinas 
escolares e contextualizando os aconteci-
mentos dão início às discussões. Em grupos, 
são os próprios estudantes que pesquisam, 
apresentam o tema escolhido para os colegas 

da turma dentro da metodologia científica. 
Em seguida, é proporcionada a socialização 
com as demais turmas do Terceirão.

Este último momento de discussão, o 
Chá com Ideia, aconteceu pouco antes  das 
provas do ENEM e de vestibulares. Os alu-
nos discutiram sobre os temas da atualidade 
tomando um chá.

“Estudar esses temas com o olhar do pro-
fessor possibilita ao aluno maior auxílio para 
selecionar o que estudar, bem como entender 
os temas e relacioná-los com as disciplinas 
escolares, além de possibilitar a reflexão 
crítica sobre o que estamos estudando. 

Conhecimento essencial para conseguir  
aprovação nos exames. Os temas da atuali-
dade são muito abordados nas provas, pois 
estas questões possibilitam medir a capaci-
dade de um estudante em relacionar os fatos 
ocorridos no dia a dia com alguns conteúdos 
curriculares”, explicou a professora.



 
Jornal do 

SANTOS ANJOS
Jornal do 

SANTOS ANJOS7 Outubro a Dezembro 2016Outubro a Dezembro 2016 6
Jornal do 

SANTOS ANJOS
Jornal do 

SANTOS ANJOS

Terceirão A Terceirão B Terceirão C

9º Ano A

9º Ano B

9º Ano C

 5A

 5B  5C

 5D

Infantil

5º Ano A

5º Ano B

5º Ano C

5º Ano D

Formandos  2016

Concluintes 
2016



Jornal do
Santos Anjos
Jornal do
Santos Anjos Outubro a Dezembro 2016 8

Marina, 6ºB
Você é muito especial. Eu prefiro 
você do que as outras meninas. 
Desculpe por às vezes esquecer 
de você.
Natalia, 6ºB

N8, Vitória, Sexteto, 8ºB
Companheiras da vida! Amo vcs!
Karla M., 8ºB

Márcio, 9ºA
Amo você meu lindo. 
Manuela, 8ºB

Kane, Du, JG, JU, Ale e Japa 
Tilp, 6ºB
Vocês são demais, os melhores 
amigos que eu já tive. #ami-
gosforever.
Manuel, 6ºB

Renata Cuchi, 2ºB EM
Amiga, tenho muita sorte em ter 
você. Obrigada por tudo!
Júlia Lopes, 2ºB EM

Icaro, Nicolas, JG, 6ºB
Obrigado por serem meus ami-
gos. Sempre estarem comigo. !!)
Vinicius B. Tilp, 6ºB  

Milena, 2ºB EM
Você é bem babaca, mas eu até 
que gosto de você! ♥
Eliziane Gomes, 2ºB EM

Leonardo, 4ºB EF
Você é um amigo que eu conheci 
com 2 anos de idade. Você é um 
cara que está comigo há um 
tempão, um abraço.
Enzo S., 4ºB EF

Letícia, 6ºD
Grande amiga, quero agradecer 
por ser tão gente boa o tempo 
todo.
João Pedro, 6ºD

Ana, 7ºA
Eu te amo saiba disso e não 
duvide.
Kasten, 7ºA

Profª Gabriela
Você é uma professora muito 
divertida e generosa. Muito 
obrigada por me ensinar todos 
os dias. Julia, 7ºA

Profª Giselle, 3ºD EF
Eu gosto muito de você. Você 
explica as coisas muito bem. É 
uma das melhores professoras 
que eu conheço. 
João, 3ºD EF

Larissa W. , 9ºA
“Melhoras querida”. Te amo cha-
tinha, você irrita mas no fim eu 
gosto de ser sua surbordinada.
Victória, 9ºA

Paula, 3º EF
Você é a melhor amiga de todas. 
Você é legal, confiante. Então 
meu bilhete é para você. 
Mariana, 3ºD EF

Tiago N, Pedro Chaves, Tiago K, 
Tomas N, 7ºA
Que nossa amizade dure para 
sempre. Sempre seremos me-
lhores amigos. 
Gustavo M. 7ºA

Meus amigos, 7ºB
Muito obrigada por fazer parte 
da minha vida e sempre me 
ajudar. Amo vocês. 
Ana clara, 7ºB

Júlia L. Laffin, 6ºB
Você é a melhor irmã do mundo. 
É minha melhor amiga e sempre 
me ajuda quando preciso. Te 
amo.
Ana Clara, 3ºA EF

Gaby, Mª Marangoni, Mª Deretti, 
Gobi, 7ºD
Adorei conhecer vocês esse ano. 
Espero que ano que vem estejam 
comigo. 
Suellen Duarte, 7ºD

Minhas amigas, 5ºA
Quero agradecer a Maria, Anne, 
Hanna, Helô etc... por me apoia-
rem e me ajudarem nas horas 
difíceis e por serem minhas 
amigas. 
Suzana, 5ºA

Laíse, André, Kauany, 7ºD
Vocês são demais. Amo vocês ♥ 
seus unicornianos. 
Amanda, 7ºD

Minha família
Eu não podia ter uma família 
mais maravilhosa do que eu 
tenho. Amo vocês!
Manoella, 5ºC

Squad♥, 2ºC EM
Amo muitoo vocês meus babys! 
Melhor grupinho!
Squad♥Lara E, 2ºC EM

Minha família e minhas BFFs 
(Sofia e Cecília)
Esse recado é pra minha família 
que amo muito e para minhas 
duas BFFs incríveis, que eu amo. 
Obrigada por serem maravilho-
sas. Adoro vocês. 
Ana Júlia S., 5ºC

Profª Rosanea,
Oi professora! 
Guilia R., 2ºB EM

Minhas amigas, 5ºC
Eu amo vocês. Muito obrigada 
por tudo, por me ajudar  e mais. 
Amanda, 5ºC

Arielu, Mª Eduarda B., Laura, 5ºD
Minhas ADSD gosto muito de vo-
cês. Sempre que precisarem de 
mim estarei aqui. Adoro vocês!!
Maria Eduarda F.F., 5ºD

Carolina, 2ºD
Te amo. Você é D+! Bjos de 
seu irmão.
Guilherme, 6ºD

Wippinho, 2ºB EM
Salve Wippinho!!!
Carlos E., 2ºB EM

Amigas Abbie, Luiza, Duda F. 
e Família
Adoro vocês porque são legais 
e nunca me deixam só. Beijos.
Aila, 5ºC

Meus pais e amigos, 5ºD
Pais, agradeço por ter vocês. 
Amigos,  pessoas de confiança 
e leais, agradeço por serem 
assim comigo, meus amigos. 
Ani Caroline, 5ºD

Ana Clara, 9ºB
ale nois em Gaspar!!! Uhuuul 
amo vocês!
Amanda, 9ºB

Bruno, 5ºD
Valeu por ser um amigão pra 
mim, pois você me ajudou 
em várias dificuldades. Valeu 
amigão!
Gabriel S, 5ºD

Luis Gustavo M. e Lucca, 9ºA
Quem tem dó é violão! É nóis 
ano que vem guriada!
Thomas, 9ºA

Luiz Fernando, 
Meu irmão, sempre me acom-
panhou nos momentos ruins e 
bons. Te agradeço. Obrigada.
João Henrique, 4ºA EF

Gustavo Milchert, 5º EF
Eu gosto muito de você. Eu te 
conheci no 2ºAno e agora a 
gente brinca de pega-pega e 
fala de alguns jogos que eu e 
você conhecemos. 
Eduardo, 4ºA EF

Meninos Turma 5ºD
Pena que nos separamos esse 
ano. Vocês são amigos especiais 
e incríveis. 
Sofia, 5ºC

Lucas Maier, Infantil 3
Meu irmão lindo, só quero te 
dizer que eu te amo muito, no 
fundo do meu coração! Bjs!
Luiza Maier, 5ºB 

Amigos, 6ºD
Gosto muito de vocês! Que 
nós sempre seremos amigos 
unidos! Amo todos vocês.
Marina, 6ºD 

Maria Eduarda F.F, 5ºD
Miga, gosto muito de você 
minha BFF linda. Beijos.
Laura M. 5ºD

No dia 6 de outubro, o 
CSA iniciou o projeto 

social e de evangelização 
Providência, que atende 

semanalmente, em torno de 
60 crianças de 7 a 14 anos, 
do bairro Paranaguamirim, 

na Paróquia São Miguel 
Arcanjo.

Projeto Social Providência leva 
música e leitura às  crianças

Sob a orientação das Irmãs e do SOR, o 
projeto está sendo efetivado pela pedagoga 
e teóloga,  Sidéuzia de Jesus Alves (Side) 
e pelo professor de música Richard Souza. 

Todas as quintas-feiras, nos períodos 
matutino e vespertino, os dois realizam 
atividades de incentivo ao gosto pela lei-
tura e música.  As crianças atendidas no  
contra turno da escola, também recebem 
um lanche. 

O projeto de promoção humana, junto 
aos mais necessitados, visa ao cultivo dos 
valores humanos e cristãos para a vida das 
crianças, suas famílias e comunidade,  apon-
tando a um novo horizonte para suas vidas, 
a exemplo do que aconteceu no passado,  
com as comunidades do Petrópolis e Morro 
do Meio, onde o Colégio já desenvolveu 
projetos semelhantes. 

No momento em que segue rumo aos 
110 anos, a comunidade educativa do CSA, 
pretende continuar desenvolvendo ações de 
promoção humana, junto aos mais necessi-

Em sala, as turmas organizadas por faixa etária, 
participam de atividades de música  e leitura

tados, para o cultivo dos valores humanos 
e cristãos. 

A ação além dos muros, na direção dos 
mais necessitados, envolve também a comu-
nidade interna. Os pequenos da Educação 
Infantil e dos 1ºs anos realizaram campanha 
de arrecadação de alimentos para o lanche 
das crianças, como parte das atividades da  
Semana da Criança. 

No dia dedicado à alegria e ao cuidado 

com o outro!, além de produzir e entregar 
um cartão aos colegas de turma, os peque-
nos doaram os alimentos para o projeto 
Providência. 

Os alunos dos 7ºs A e B, dentro do pro-
jeto de leitura, realizado pela professora de 
português, Silvia Sarnowski em parceria 
com a professora de artes Juliana A. Cecato, 
confeccionaram bonecas de pano doadas ao 
Providência. 

Pinóquio geométrico e bonecas da solidariedade
Diversos projetos de incentivo à leitura  

são desenvolvidos ao longo do ano letivo 
com todos os alunos em todos os níveis 
de ensino. 

Grande parte envolvem diversas dis-
ciplinas e buscam desenvolver diferentes 
habilidades dos estudantes.  O dos 7ºsA e 
B  envolveu as disciplinas de português, 
filosofia e artes. 

A história da boneca viajante que manda-
va cartas de diversos lugares do mundo, foi 
interpretada, discutida, contada aos colegas 
em sala de aula.  

Mas o livro Kafka e a Boneca Viajante, 
inspirou ainda a confecção de bonecas de 
pano, fase que contou também com a orien-
tação da professora de artes, Juliana. Em 
grupos, motivados pela solidariedade, os 
alunos confeccionaram as bonecas doadas 
ao projeto Providência.  

Pinóquio 
A história original do boneco Pinóquio 

construído por Gepeto,  foi  um projeto de 
leitura interdisciplinar. 

As professoras de português Karina 
Vargas e Silvia Sarnowski e de matemá-
tica Edilani Libardo Villwock e Gabriela 
Schulze Pedrotti, dos 6‘s anos, usaram o 
livro As aventuras de Pinóquio,   para levar 
seus alunos a trabalharem mais do que as 
habilidades ligadas à leitura. O personagem 
foi reconstruído como forma de compreen-
derem  as figuras geométricas. 

Após a leitura e discussão do livro,  os 
estudantes tiveram aulas sobre figuras ge-
ométricas espaciais. A partir desse estudo,  
foi proposta a confecção do boneco, com 
materiais recicláveis e figuras geométricas 
planas. 

As personagens 
principais das histórias 
lidas pelas turmas, 
foram concretizadas 
em forma de bonecas e 
do boneco Pinóquio. 
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Infantil: cuidar e ensinar

A partir da leitura do livro “Amanda no país das 
vitaminas”, os mais de 50 alunos, do 2º ao 5º ano, 
que permanecem no CSA no turno Integral, com 
aulas regulares no período matutino, iniciaram os 
estudos que os levaram a descobrir a importância 

de ter uma alimentação saudável. 

Integral descobre o que é  alimentação saudável

O projeto, efetivado ao longo de 
todo o ano letivo, pelas professoras 
Angélica A. da Rosa, Marla K. Tei-
xeira e Vera Lucia da Maia  levou 
os alunos a fazerem opções mais 
saudáveis no almoço, feito sob a 
supervisão das professoras e por 
vezes na companhia dos pais.

 Amanda, uma garota que sempre 
optava por alimentos industrializa-
dos, cheios de corantes e conser-
vantes. E que, por conta dessa má 
alimentação, estava tão fraca que 
sequer conseguia concentrar-se nos 
estudos.

Após um sonho, descobriu que 
precisa ingerir alimentos ricos em 
nutrientes, ferro, proteínas e vitami-
nas, caso contrário, não teria forças 
e nem ânimo para brincar e estudar. 

O projeto “Descobrindo a impor-
tância de uma alimentação saudável 
com Amanda no país das vitaminas” 
foi aplicado por meio de atividades 
lúdicas, em várias etapas.

 
Brincar para aprender 

As atividades do projeto foram 
articuladas com as demais ativida-
des diversificadas próprias para os 
alunos do Integral: música, dança, 
esportes, inglês, informática, auxílio 
nas tarefas, artes e leitura. 

A contação da história pelas pro-
fessoras foi apenas a primeira etapa. 
Após as discussões e reflexões sobre 

Gabi e Maju, 9ºB
Oi meus amores, amo vocês 
muitozão. 
Gabriel Neto, 8ºA

Alessandra, 4ºA EF
Mãe, eu te amo muito. Você 
também me ama e a gente anda 
juntas e nunca vai se separar. 
Com amor.
Pietra, 2ºA EF

Luiza, 5ºC
Muito obrigada por ser essa 
amiga maravilhosa e querida. 
Continue sendo assim. 
Anna Júlia C.S., 5ºC

Todos
Que todos sejam felizes neste 
final de ano. 
João Tobias, 8ºA

Giovana, 5ºD
Você é minha melhor amiga. 
Gosto muito de você. É muito 
especial. Beijos!
Mª Eduarda de O., 5ºD

Roberta de Figueiredo, 1ºA EM
Uma grande amiga que eu tive 
a sorte de ter. Adoro quando a 
gente conversa! (principalmen-
te quando é sobre coreanos). 
Hehehe minha bias !:)
Natalia Eleodoro, 8ºA

Jú, Mari Gobi, Amanda e Lau-
ra, 6ºB
Amo vocês! Vocês são as melho-
res amigas que eu poderia ter. 
Obrigada suas lindas! Beijos.
Cristiane, 6ºB 

Amábile, 2º EF
Oie! Amo brincar com você!
Maria Julia, 6ºC

Laura M. 4ºD EF
Muito obrigada por ser minha 
melhor amiga e por sempre 
me ouvir e ajudar. Obrigada 
por sempre acreditar em mim 
e sempre confiar em mim. Te 
adoro. Beijos...
Gabriela, 4ºD EF

Família, 
Amo vocês! São minha vida! BJS.
Ana Carolina, 6ºC

Profª Karina
Obrigada por tudo e por ter me 
ensinado tudo o que podia. 
Rafaela, 6ºC

Gabriel, 2ºA EF
Gosto muito de você. É meu par-
ceiro. Gosto de brincar com você. 
Luiz Felipe, 2ºA EF

Amigas, 
Vocês são as melhores pessoas 
que alguém poderia ter. Amo 
vocês!!! :)
Beatriz, 5ºC

Inês, Larissa, Maria, 8ºA
Obrigada por tudo, meninas! 
Amo vocês. Que a nossa amizade 
dure para sempre. Vai GDO.
HAHAHAHA
Isabella, 8ºA

N8, Sexteto, 8ºB
Meus amorexxx, amo muito vcs!!
Larissa, 8ºB

José Victor, 1ºB
Melhor pessoa que eu conheci 
esse ano. Tu é um chato e me es-
queceu, mas eu te adoro demais 
SZ. Obrigada por estar comigo na 
feira de ciências.
Adivinha quem é....

Família e amigos, 
Eu amo minha família e minhas 
amigas. 
Gabrielle Vitória, 4ºA EF

Helena, 1ºB
Olá minha querida irmã! Amo 
muito você. Beijocas.
Victória, 4ºA EF

Vitória e Pietra, 8ºB
Dizem que uma amizade ver-
dadeira é a última que morre. 
Seguindo essa linha de pensa-
mento, nunca vou deixar de amar 
vocês. Meus Bbs. ♥
Anna, 8ºB 

Victória B., Carol, Vi. M, 8ºC
Amores, como amo vocês, muito. 
É difícil falar em poucas palavras 
o quanto especiais vocês são. 
Amo vocês. 
Fernanda Nass, 8ºB

Cristina, 3ºC EF
Você é minha melhor amiga. É 
muito especial para mim. 
Paula, 3ºC EF

Ana Júlia, Letícia, Luana, Luiza, 
3ºC EM
A mãe ama vocês! # PORTO 
TODO DIA
Beatriz D. 2ºB EM

Catarine, 3ºC EF
Você é legal. 
Bernarda, 3ºC EF

José, Yas, Japah, Sarah, 9ºA
Oi gente! Meu, eu amo vocês de-
mais. Sempre me deixam bem e 
rindo muito. Lembrem-se: arroz, 
feijão e batata :3 <3
Sílvia Rosa, 9ºA

Mãe e Pai, 
Obrigado por me ajudar todos 
os dias. 
João Pedro, 5ºA

Isabel e Vicky, 8ºA
Vocês são minhas melhores 
amigas.
Sophia, 5ºA   

André, 7ºD
Você é meu melhor amigo! Obri-
gada por ser esse amigo tão 
louco e legal!
Gabrielly, 7ºD

Lari, Helena e Vic, 9ºA
Helena, deu certo com o virgi-
niano. Beijo inveja. Vic, o melhor 
tudo de bom?. 2 semanas amg 
Lari, Fé em Deus, melhoras p/
teu joelho. 
Brienda, 9ºA

Bel e Rafa, 9ºB
Agradeço a Deus por colocar 
vocês na minha vida. Estou aqui 
para tudo. Amo vocês anjos 
do céu.
Bru, 9ºB

João Vitor, 3ºA EF
Você é muito legal e muito di-
vertido. 
Arthur L, 2ºA EF

Arthur, 3ºA EF
Que Deus te abençoe. Tu tens mui-
tos amigos e obrigada por tudo.  
Eu não posso me esquecer de 
te dizer. 
Amanda Liz, 2ºC EF

Nicolas, 2ºB EF
Você é o melhor amigo que eu 
já tive. Porque você faz todos 
os favores, me ajuda em tudo. 
Felipe T., 2ºB EF

Gabi, 6ºEF
Você é a mana mais legal do 
mundo. É minha melhor amiga e 
brinca sempre comigo. 
Laís, 2ºC EF

Eduarard. F., 5ºC
Você é muito legal. Te adoro!
Ablie, 5ºC

Heloisa, 5ºC
Você é bem inteligente e engra-
çada. Gosto de você. Abraços!!!
Vitor, 5ºC

Gabriel José, 4ºC EF
Nós dois desenhamos bem. Eu 
gosto muito disso! A metade do 
meu desenho bom foi aprendido 
com você! Você é muito legal! 
Demais! Tchau!
Eduardo Schneider, 4ºC EF

Mamãe e papai
Eu amo muito vocês. Nunca vou 
você esquecer de vocês.  Beijos.
Luisa, 3ºC EF

Minhas BFF's, 5ºC
Vocês são minhas melhores 
amigas. Espero que até quando 
brigarmos, ainda sejamos me-
lhores amigas. 
Nickolly, 5ºC

Infantil: cuidar e ensinar

Brincar é o trabalho da criança
As quatro turmas do período Integral da  

Educação Infantil e 1º Ano do EF atendem 
as crianças em dois turnos, duas pela manhã 
e três no período vespertino. 

As atividades diferenciadas privilegiam 
o desenvolvimento da autonomia e com-
plementam as desenvolvidas  nas turmas  
regulares da faixa etária da criança. O 
almoço é acompanhado pelas professoras 
no refeitório próprio e sob a supervisão de 
uma nutricionista.  

Segurança, autonomia, aprendizagem e 
alegria, sempre respeitando o ritmo e ne-
cessidades específicas de cada criança, estão 
presentes em todas as atividades.  

As necessidades básicas de alimentação, 
higiene, descanso e bem-estar para os me-
nores e o auxílio na realização de tarefas 
para os do 1º ano são algumas das atividades 
mais direcionadas. 

Além das atividades planejadas pelas 
professoras responsáveis por cada turma 
com momentos lúdicos, leitura, culinária, 
as crianças participam de aulas especiais 

As professoras do Integral planejam 
as atividades lúdicas que possibilitam 

a convivência entre irmãos das 
diferentes turmas. 

As irmãs Carolina Dias Lopes,2A e 
Melissa Dias Lopes,2B interagindo 
durante a aula do Integral.

Criatividade e muita 
diversão com as histórias 

criadas pelos alunos

a história, em equipes, os alunos 
criaram suas próprias histórias e as 
dramatizaram para os colegas por 
meio de teatro de fantoches. 

E como ninguém gosta do des-
conhecido, as professoras promo-
veram uma partilha de frutas. Cada 
aluno pode escolher a fruta que 
gostaria de partilhar com os colegas. 
E depois da atividade de adivinhar 
as frutas com os olhos vedados, 
aprenderam a fazer a higienização 
e compartilharam as frutas com nos 
colegas. 

Mudança 
de hábitos 

alimentares 
já são 

percebidos 
pelas 

professoras

A filha Cenorita, o pai Cenorote, 
a Cenoreta e a Cebolote são 

algumas das personagens das 
histórias criadas pelos alunos.  

como música, inglês, ballet, futsal, esportes 
e laboratório de informática.

O objetivo é suprir as necessidades bá-
sicas de cada criança e, ao mesmo tempo, 
possibilitar o desenvolvimento de valores 
pessoais, promovendo a autonomia, a inte-
gração e a consciência cidadã. 

Como para esta faixa etária o brincar é o 
principal meio de aprender, as brincadeiras, 
além de proporcionarem a integração entre 
os alunos da mesma turma,  também opor-
tunizam momentos de socialização entre os 
grupos do integral, especialmente as turmas 
que atendem irmãos, para que possam inte-
ragir e se desenvolver juntos.

Atividade para adivinhar frutas
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Bruna Clente, 9ºB
Te amo muito amg! !  TEA-
MO+D++++ Bjs
Sua Aninha,  9ºC

Eduarda, 1ºA EM
Ei, desculpa por tudo. Obrigada 
por me ajudar sempre tá? E para 
de me irritar e de jogar no lado 
com gerino.
Amanda, 1ºA EM

Profª Priscila
Querida professora, espero que 
o exame a gente tire mais que 3 
porque na prova tá difícil, Bjão. 
1ºB EM

9ºB
Terei muita saudade de vocês, 
melhor turminha do mundo. 
Ana Clara, 9ºB

Fábio
Cadê a viagem pro Beto Carrero!
Igor, 1ºB EM

Letícia Fernandes, 2ºA EM
Fiquei muito feliz que nos rea-
proximamos e passamos a com-
partilhar momentos como nos 
velhos tempos. Obrigado por 
seus conselhos e suporte para 
os meus problemas. Amo você. 
João Pedro Quintino, 2ºA EM

Ana Júlia, 3ºD EF
Você é a melhor amiga do mun-
do. Beijo. 
Evelin, 3ºD EF

Amigas, 3ºE EF
Adoro estudar e estar com vocês. 
Espero que possamos ficar juntas 
para sempre. Beijos.
Camilly, 3ºE EF 

Izabel, 8ºA
Você é muito legal, linda e vai 
virar personagem principal da 
minha história. 
Jonas, 8ºA

Partido 56, 2ºA EM
#costa2017 VEMMM!!! #cheguei 
#Eupensei # ogrupoaceitou 
#icubismo #quemeninoidiota  
#coxia  #garrafinhaquente  
#Q?  #gatinhadocabelobonito  
#casogra  #palhaçada  #ri-
dículos  #Djalmarei  #depres-
sivadogrupo  #ngseimporta  
#cuidadocomomário  #elevador
Partido 56, 2ºA EM

João Pedro, 2ºB EF
Eu gosto muito de você. Você 
lancha e brinca comigo.
Fernando M, 2ºB EF

Leti, Luiz, Vini, Maria Clara e 
Marina, 6ºD
Gente, sério, não tem palavras 
pra dizer o quanto eu amo vocês! 
Vocês são os melhores amigos(e 
crush) do mundo! Amo vocês.
Harley Quinn, 6ºD

Miguel, 4ºD EF
Obrigada por sempre me dar 
dicas de vôlei e de minecraft. 
Você é muito legal. Obrigada por 
ser meu companheiro.
Heloisa Rocha, 4ºB EF

Yasmim, 2ºB EF
Eu gosto de você muito. Eu te 
amo muito. 
Joana, 2ºB EF

Martinha e Mariana, 3ºB EF
Meninas, você são muito legais. 
Muito especiais... As melhores 
amigas que eu poderia ter. Beijos
Letícia

Letícia, 3ºB EF
Le, obrigada por ser minha amiga 
esse tempo todo. 
Mariana W, 3ºB EF

Laura
Você é muito legal, porque você 
é amiga. 
Clara Moritz, 2ºB EF

Profª Fernanda Blau
Obrigada por tudo. Te adoro. 
Anne V., 5ºA

Julia Bento, 2ºC EF
Você muito legal, brincalhona 
e muito amorosa, sincera e 
sempre brinca comigo e também 
é carinhosa.
Pedro H, 2ºC EF

Catarina, 5ºB
Você é muito legal. É minha BFF. 
#teadoro.
Luizas R.M., 5ºB

Mariana, 6ºA EF 
Eu te amo mana. Você sempre 
me ajuda. 
Julia Bento, 2ºC EF

Partido 56
Campanheiras, a eleição foi uma 
beleza! Arante para co18.  #cos-
ta2017 #Écubismo?  #deixa 
euver  #eutiveaideiaeorestoa-
ceitou  #canoagem  #fofa  #cui-
dadocomoMário  #issotámuito-
nalhuna #nãofazbarulhoGabi
Vinicius N, 2ºA EM

Manoella, 5ºC
Muito obrigada por ser minha 
amiga, companheira, cuidadora. 
Muito obrigada por tudo BFF. I 
love you. Beijos.
Yasmin, 5ºC

Ana e Ju, 8ºC
Vamos marcar um dia para tomar 
guasona e água vila para juntos 
e bater palminha. Um beijo 
..di mim :)!
Luisa Cristina e Manu, 8ºC

Profª Juliana, 1ºE EF
Mãe, eu te amo. Você é a melhor 
mãe do mundo! Beijo!
Gustavo, 3ºC EF

Eliziane, 2ºB EM
Você é bem idiota, mas até que 
lá OK. ♥
Milena, 2ºB EM

Alunos do 5ºAno C e D
Vocês são incríveis, passsei todos 
esses anos com vocês meninos 
do 5ºD e agora com o 5ºC. Amei 
ter feito essas amizades. 
Cecília, 5ºC

Maria Luiza, 3ºB EF
Você é a minha melhor amiga e 
eu gosto muito de você. Beijos
Sarah, 3ºB EF

Manu e Vitor
Manu, você é uma irmã muito 
legal e bonita. Vitor, você é o me-
lhor amigo mais legal do mundo.
Marcos, 5ºC

Isabela S. Cunha, Inf 4D
Você é a irmã mais fofa do 
mundo. 
Camila S., 4ºD EF

Mãe e pai
Oi, queria só agradecer e dizer 
que amo muito vocês dois! Tbm 
te amo Vitor, melhor irmão!!!
Gabriela M. Zanotto, 2ºA EM

Vitor, Thêo, Luiz Fernando, Ga-
briel e Marcos, 5ºC
Obrigada pela amizade que 
vocês me dão.
Anttonio, 5ºC

Eduardo Sola, 6ºB
Cara, é nóis.. tamo junto e obri-
gado por tudo. É nóis.
João Gustavo G., 6ºB

Minha família
Quero pedir proteção para mi-
nha família, pela grande perda 
que tivemos. Quero pedir força 
para aqueles que estão sofrendo 
muito!:-:
Ana Heerdt, 8ºC

Cê, Bia e Cila, 5ºC
Meninas. Vou morrer de sauda-
de de vocês no 6º. Nunca vou 
esquecer de vocês e nunca se 
esqueçam o futuro aguarda mui-
tas surpresas mas nunca deixem 
de ser incríveis. Um beijo. 
Helena E.,5ºC

XXVII OLICRISA - 2016

Resultados - Matutino
VESPERTINOMATUTINO

Turmas Destaque
Juramento: competir com lealdade e respeito

Resultados - Vespertino

18º JEVILLE 
Jogos Escolares de Joinville 

Alunos do CSA se destacam  nos Jo-
gos Escolares de Joinville, que tiveram 
início em junho e terminam somente em 
novembro. 

Santos Anjos 
x

DESTAQUE

Ginástica  Artística (16/09) 
Masculino: Vinícius Porto 
Ferreira, Infantil 5B (1º lugar 
solo, cavalo e geral individual) - 
categoria Mirim - até 7 anos

Judô Masculino – 
Troféu 3º Lugar
Pedro K. Fonseca, 7ºD 
– 3º lugar  11-13 anos 

NATAÇÃO: 
Feminino: 3º lugar – (11-13 
anos) 

Leticia Fassina Romão, 
6ºA (11-13) 1º lugar - 
100 mborboleta e 1º lugar  
100m costas

Eduarda Luiza Rosa, 7ºA (11-
13)  1º lugar 50m costas; 

Maria Clara Venero, 1ºEM A 
(cat 14 a 16anos) 50m livre,  
50m costa,  100m livre

Masculino:
Caio Vitor Pavesi: 9ºC (50m 
livre 14 a 16) 50 costas  50 borboleta
Gabriel Martins Marcelino Silva: 7ºC - 
(11-13anos) 50 livre 50 peito

Feminino - 3º lugar - Troféu
Giovana Soli Fritz, 5ºA (2º lugar) (8 
a 10 anos)
Juliana Soli Fritz, 4ºA

A es tudan te 
Eduarda  Luiza 
Rosa,7ºA,  es tá 
colecionando me-
dalhas em compe-
tição de natação. 
Nestes úl t imos 
meses ganhou:  

2ª Copa Cata-
rinense não Fede-
rados (15/10) = 
medalha de OURO 
(Rev.4 x 50m);  e 
uma de PRATA, 
nos 200m livre.

Circuito Joinvilense (17/09) =  2ºlugar 
(PRATA) em 50m costas e 4º em 50m 
borboleta.  

18º JEVILLE - Jogos Escolares de 
Joinville = 3º lugar (BRONZE) 50m livre  

DESTAQUE

Karatê 
João Pedro C. Nascimento, 7ºB 
- 2º lugar - Cat. até 45Kg (KUMITE)
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 Campeonato de vôlei e futebol, jogos de 
mesa ou atividades recreativas, trabalhos 
manuais, música e homenagens proporcionaram 
momentos especiais e emocionantes de 
convivência entre pais e filhos. 
 Os pais do EF foram convidados a comparecer 
de uniforme e participaram de campeonato de 
vôlei e futebol.
 Os pais dos menores, da educação infantil  e 
1ºs anos assistiram à homenagem e depois, cada 
campeão construiu mais um capítulo da história 
de amor de pai x filho. 

Dia dos Pais

VALE A 
PENA LER
VALE A 
PENA LER

Leu um livro ou assistiu um filme muito bom? Participe nas próximas edições, mande 
sua sugestão para jornalsantosanjos@gmail.com ou entregue para os coordenadores.

Livro: O que tem dentro da 
sua fralda?

Ratinho é muito curioso. Ele 
gosta de descobrir como tudo é 
por dentro. Nada escapa de Ra-
tinho, nem mesmo as fraldas de 
seus amigos. Um livro com abas 
sobre a grande curiosidade de 
um pequeno rato.

Indicação  Professora Eli-
sabete de Oliveira Carvalho, 
Infantil 1B

LIVRO: O ursinho apa-
vorado. 

Autoria de Keith Faulkner 
e Jonathan Lambert. 

O ursinho acorda assustado 
à noite com um barulho es-
tranho. O que será? Um leão 
faminto? Um gorilão furioso? 
Um elefante? Um rinoceronte? 
Vamos descobrir? Enredo ma-
ravilhoso, com dobraduras que 
deixam a história ainda mais 
emocionante. 

Indicação: Tamires Li-
pinski Moser. (professora 
Infantil 3)

Livro: O Clube do Livro 
- Ser leitor, que diferença 
faz?

Autora: Luzia de Maria
Editora: Global
Um livro que proporciona 

muitas reflexões sobre as 
práticas leitoras dos profes-
sores e que evidencia como 
um professor-leitor pode 
"afetar" os alunos na busca 
do prazer e da utilidade da 
literatura.

Indicação: Profª Viviane 

Matemática . Português . Inglês

www.kumon.com.br(47) 3028-7227
Unidade Joinville/Anita Garibaldi

Livro: Dona Carminha 
Cebolinha: a consertadora 
de sonhos

Autora: Luciana Savaget
Editora: Larousse do 

Brasil
Dona Carminha Cebolinha 

é uma simpática e bondosa 
velhinha que ensina crianças 
sobre como é importante 
sonhar e nunca deixar a fan-
tasia ser levada pelo vento. 
Para isso, com seu jeito 
encantador e gentil, e por 
meios de boas gargalhadas, 
ela resgatará os sorrisos e a 
felicidade de qualquer crian-
ça que procurar a sua ajuda.

Indicação: Berenice Oli-
veira Fernandez 

Livro: O silêncio das Mon-
tanhas 

Autor: Khaled Hosseini 
Editora: Riverhead Books 
Dez anos depois do aclamado 

“O Caçador de Pipas” e de A 
Cidade do Sol,  o romance traz 
como protagonistas os irmãos 
Pari e Abdullah que moram em 
uma aldeia distante de Cabul. 
Órfãos de mãe e têm uma forte 
ligação desde pequenos. Assim 
como a fábula que abre o livro, as 
crianças são separadas marcando 
o destino de vários personagens. 

Indicação: Fábio Hobold

Livro: Minhas férias, 
pula uma linha, parágrafo 

Autora: Cristiane Gri-
bel

Editora: Salamandra
Nessa divertida história, 

percebemos o quanto o 
ato de escrever, por escre-
ver somente, mexe com as 
emoções e sentimentos dos 
alunos. Como contar dois 
meses de férias em apenas 
30 linhas? Um livro leve, 
divertido, prazeroso e que faz 
refletir sobre muitas atitudes 
em sala de aula. 

Leitura Indicada para: 
Alunos e professores do EFII

Leia também: 
# As provações de Apolo
Autor: Rick Riordan

# Um amor para recor-
dar Autor: Nicholas Sparks

# A droga da obediência, 
Pântano de Sangue e Ma-
riana Autor: Pedro Bandeira

# A coragem de mudar e 
Um garoto consumista da 
roça Autor: Júlio Emílio Braz

# Coleção: Um estudo em 
vermelho (com o personagem 
Sherlock Holmes) Autor: Sir 
Arthur Conan  Doyle

# O menino do dedo verde. 
Autor: Maurice Druon

# A Ilha perdida. Autora: 
Maria José Dupré

# A Ilha do tesouro. Autor: 
Robert Louis Stevenson

dos Santos (Coord.Pedagógica)

Especial Terceirão
Fundão e Sávio, 3ão.A EM
Obrigada por esses anos maravi-
lhosos ao lado de vocês, sentirei 
MUITA saudade!! S2
Sávio, eu já agradeci por você 
aceitar ser paraninfo?
Nathalia Maria, 3ãoA EM

UNO+dDia, 3ãoB
Obrigada por deixar uma marca 
incrível no meu 2016. Amei co-
nhecer vocês e são todos muito 
especiais. SauDADEZONA.
Aline, 3ãoB

3ãoB
Quem tá junto, tá junto!
Bob, 3ãoB

Alex V. Ariano, Cindi, 3ãoB
Vou sentir muita fatla de vocês 
todos os dias. Vou levar vocês 
comigo para sempre. 
Maiara Rocio, 3ãoB

Geral 
Acabou rapeize, fechou. Obrigado 
por tudo. Por todos os anos juntos, 
amiguinhos. Amo vocês!
Leonardo DellaCosta, 3ãoB

Jânya responde, 3ão

Aeee João! Comprem os docinhos 
da Samantha! Que Uno? Melhor 
viagem! Amo vocês!
Natielli Ribeiro, 3ãoB

Mariana Fernandes, 9ºA
Sinto sua falta, tenho saudades de 
falar com você todas as manhãs!
Alexandre Dalmônico, 3ãoB

Alex, Eduardo, João, San, Isa e 
Lara, 3ão

Quantos custa?? Vocês são os 
melhores amigos que eu poderia 
receber!
Ruth, 3ão

Jânya responde, 3ão
Obrigada por terem animado 
a viagem! Ea Ea Ea a Jânya é 
guerreira! #UNOTDDIA
Ruth, 3ão

Terceirão B
Vocês fizeram meu 2016 único e 
eu nunca esquecerei vocês! Amo 
muito todos! E obrigada por tudo!
Ruth, 3ãoB

Heloisa, 3ãoB
Sentirei saudades!
Eduardo,  8ºA

Terceirão B
Vão deixar imensa saudade. Não 
podia ter ficado numa turma me-
lhor. Afinal, a gente é o Terceirão 
B! Meu carann, amo vocês. 
Eduarda M. , 3ãoB

Pebas, 3ãoB
Vocês são os melhores meninos 
do mundo! Amo todos. #cam-
peãogeral
Eduarda M, 3ãoB

Alex, Eduardo e Ruth, 3ãoB
Presente de 2016. obrigada pelas 
risadas! Amo vocês.
Eduarda M., 3ãoB

3ãoB
Valeu freguesia, foi uma honra 
pra vocês terem a gente aqui! 
Um salve pra galera que só fala!
3ãoB>A22

Danillo, 3ãoC
#gato do Recanto, Bjs.
Duda,  EM

MAPS, 3ãoC
Paraos as eternas meninas do 
“MAPS”, com todo meu carinho! 
Saudade apertará no peito! ♥
Maria Fernanda, 3ãoC

MAPS
Começamos juntas e terminamos 
juntas. Por tudo só posso dizer 
MUITO OBRIGADA! Amo vocês!
Isabela Becker, 3ãoC

Terceirão
Foi bom enquanto durou. Agora 
vamos brilhar.
Lara Liss, 3ãoC

Amigas, 3ãoC
Muito obrigada por tudo! Sentirei 
muita falta de vocês! Beijos, 
amo vocês!
Eduarda, 3ãoC

3ãoC e Professores
Só quero agradecer a todos vocês 
por tudo e por ter sido um ano 
maravilhoso. Vocês são os me-
lhores... Amo cada um.♥
Thaís, 3ãoC

3ãoC
Obrigada por cada momento. Esse 
ano ficará marcado pra sempre! 
Amo todos vocês.
Samantha Lenert, 3ãoC

Miguel B.,  3ãoC
Obrigado por sua companhia, você 
é fera, bora marcar alguma coisa 
para fazer, tmj meu grande amigo 
#balçamito
André, 3ãoC

Anna Clara Damiani, 8ºB
Obrigado por ter te conhecido 
e ser essa pessoa tão especial 
para mim. 
Emanoel Vargas, 3ãoC

CSA
Levarei para a minha vida tudo 
que aprendi nesses 16 anos de 
Colégio. Serei eternamente grata 
aos amigos que fiz e aos profes-
sores que tanto contribuíram para 
a minha formação.
Júlia Dudy, 3ãoC

Terceirão
Obrigada por fazerem parte desse 
ano incrível que ficará na memó-
ria. Amo vocês!
Maria Fernanda Fontes, 3ão

Lethicia Kieper, 5ºA
Obrigada por tudo que você tem 
feito. Continue sendo essa irmã 
incrível que você é. Te amo!!!
Anna Liege, 3ãoC

Conhecendo a Vida Marinha Conhecendo a Vida Marinha 
Nos dia 15, 16 e 19 

de setembro, o container 
do projeto Vida Marinha 
aportou no CSA. Du-
rante todo o dia, alunos 
e professores tiveram a 
oportunidade de conhe-
cer os habitantes do mar. 

Além das explicações, 
alunos e professores 
tiveram a oportunidade 
de tocar em diversos 
exemplares de habitan-
tes do mar.

A experiência foi mais 
uma atividade relacio-
nada à Feira de Ciên-
cias. 

A sensação de tocar num 
tubarão, molusco ou mesmo 

num peixe foi indescritível. 
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Avaliação dos trabalhos

Os colegas maiores se divertiram com os brinquedos 
produzidos pelas turmas do Integral da EI e 1ºano  

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

EI - Turno Integral

Além de alimentação saudável, o 
cultivo de uma horta caseira contribui 
para a saúde mental. Cultivar uma horta 
é também uma forma de fazer terapia. 
Uma das formas de criar uma horta em 
casa ou apartamento, gastando pouco e 
com um bom aproveitamento de espaço, 
é usando as garrafas PET, pneu, canos, 
gavetas, janelas, potes, vasos, que podem 
ser reaproveitados para plantação de 
verduras, legumes, temperos caseiros ou 
mesmo flores.

O lixo jogado nas ruas chega 
ao mar pelos córregos e rios. 
Embalagens, sacolas plásticas e 
lixo largados na areia da praia, 
chegam ao mar levados pelas 
ondas. 

Estas são apenas algumas 

das informações que os alunos 
dos 2ºs A,B,C,D,E e F repassa-
ram durante a Feira. O objetivo 
foi o de mostrar a necessidade 
de preservarmos a biodiversi-
dade marinha a partir das ações 
do dia a dia. 

FEIRA DE CIÊNCIAS  

Você deixaria de comprar um 
smartphone novo porque não sabe 
como descartar corretamente o ce-
lular velho? Deixaria para mais tar-
de a troca da TV, do computador, do 

tablet ou da câmera fotográfica? 
Os alunos do 9ºC orientaram e 

forneceram telefones de entidades 
que dão destino correto ao lixo 
eletrônico em Joinville. 

A exposição do turno integral mostrou 
diversos brinquedos e brincadeiras confec-
cionadas com material reutilizado durante 
o projeto “A brincadeira de criança não fica 
só na infância”. 

As fotografias foram mostradas em uma 
TV, evitando a impressão, o que gastaria 
tinta, papel, energia, etc

No decorrer do projeto, foram desen-
volvidas diversas brincadeiras, construídos 
brinquedos e explorados materiais simples, 
encontrados no dia a dia de qualquer fa-
mília. 

Um dos objetivos foi levar a criança a 
perceber que é possível brincar, mesmo 
sem brinquedos modernos ou tecnologias.

A emoção de descobrir o 
mundo é vivenciada em cada 

experiência proporcionada pela 
18ª Feira de Ciências, seja na 

sua preparação, seja durante a 
exposição ao público.

Realizada em três etapas,  o 
tema A terra e o Homem: 

nossa responsabilidade, 
expresso nas três logomarcas, 

criadas por Yasmim 
Guimarães, 9ºA, Letícia 
Maria M. Mendes, 6ºA e 

Anna Clara Damiani, 8ºB. 
As exposições preparadas 

um dia antes,  reuniram  
os trabalhos do ensino 

fundamental e médio em duas 
etapas,  realizadas  nos dias 

14/09 (2º ao 7ºAno-EF) e 21-
09 (8ºs ao Terceirão).

Reutilização de materiais e cuidados com a Dengue, 4ºsA e B
Cada um deve fazer a sua 

parte na preservação am-
biental, consumindo com 
consciência. Compreender a 
dependência do homem em 
relação à natureza e a necessi-
dade de preservá-la aplicando 
os três Rs:  Reciclar, Reduzir 
e Reutilizar no dia a dia. 
Fazer o descarte adequado 
do lixo e o cultivo cuidadoso 
de plantas sem acúmulo de 
água, evitando a proliferação 
do mosquito da Dengue foram 
alguns dos alertas divulgados 
pela equipe.

Avaliados por mais de 1200 visi-
tantes, os trabalhos receberam notas. 
A melhor nota (9,7) foi atribuída a:

AVC: Como prevenir e reconhecer
Uma em cada seis pessoas terá 

um AVC – Acidente Vascular 
Cerebral (Derrame) em sua vida. 
A doença é a que mais debilita, tira 
a autonomia e mata no Brasil e no 
mundo. Os homens e negros são 
mais acometidos pelo AVC. 

Doenças cardíacas, tabagismo, 
diabetes, sedentarismo, álcool e 
drogas, anticoncepcionais e his-
tórico familiar são os principais 
fatores de risco. 

Atividades físicas regulares, 
controlar o peso e a pressão arterial 
alta, ter alimentação rica em fibras, 
antioxidantes e frutas, comer uma 
barra de chocolate por semana em 

Saiba identificar 
(Escala de Cincinnati) 

A escala pode ser expressa pela 
sigla SAMU (72% de acerto). 

S – Sorria – a face ou apenas 
a boca torta. Um lado dos lábios 
mais caído.

A – Abrace – Levante um 
braço – é comum o paciente com 
AVC não conseguir.

M – Música – diga ou cante 
uma frase simples. Ele não con-
seguirá ou a fala estará arrastada.

U – Urgência – Chame o 
SAMU-192. Com AVC, tempo 
é cérebro, tempo é vida. Quanto 
mais cedo for o atendimento, 
menor a área atingida.     

substituição à carne e substituir a 
carne vermelha por peixes, aves 

e vegetais são algumas 
alternativas para prevenir. 

Os visitantes também tiveram  a oportuni-
dade de contribuir para a confecção de dois 
painéis com tampas plásticas, um inspirado 
na obra A Noite Estrelada, de Van Gogh.

As exposições das turmas da EI e 1ºAno 
têm uma semana de duração cada. As turmas 
do turno Integral, foram as primeiras, de 17 
a 21/10.  As demais exposições seguem até a 
semana de 21 a 28/11, quando os Infantis 01 
e 02 encerram o ciclo. Av

al
ia

çã
o 

Além de falar sobre doenças como 
alzheimer, parkinson e depressão, 
equipe fez testes de controle motor. 

Biodiversidade, poluição e preservação do 
meio ambiente -2ºs Anos A, B, C, D, E e F

Lixo eletrônico - 9º ano C

AVC  ou Derrame Cerebral, 1ºA-EM

Vacinação - 4ºs C e D

 
S Biodiversidade, poluição e   

preservação do meio ambiente     
- 2ºsA, B, C, D, E e F; 
S Reutilização de materiais e 

cuidados com a Dengue -4ºs A e B; 
S Vacinação - 4ºs C e D; 
S Horta hidropônica - 1ºC - EM; 
S Lixo eletrônico - 9ºC;
S AVC - 1ºA 
S Doenças Psicológicas - Uma tendência 

Mundial -2ºC


