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 Ler   é aprender

O projeto de incentivo à leitura do CSA 
envolve todos os alunos. Na EI o livro 
é o ponto de partida e de chegada ao 
mundo maravilhoso das letras  

Infantil 3 

Infantil 4 
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Memórias 
dos 110 anos

Pág. 12

O resgate da história da vida 
escolar dos alunos é parte da 
programação comemorativa 
dos 110 anos do CSA. 

Amazônia

Pampa

Cerrado

Caatinga

Mata Atlântica

Pantanal

FRATERNIDADE:
BIOMAS BRASILEIROS e  

defesa da vida

Págs. 6 e 7
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Com o objetivo de conhecer 
para cuidar e defender os 
biomas brasileiros, suas 
populações originais, fauna e 
flora, o tema será estudado 
durante todo este ano em 
diversas disciplinas.
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Fevereiro
01 a 10-  Jornada Pedagógica 
06- Reunião de pais – Infantil e 1ºano EFI
 07- Reunião de pais – EF 2º ao 6º ano
13-  Início do 1º trimestre 
27-  Recesso
28-  Carnaval
Março
 07 - Reunião de pais - Terceirão
 09-  Aniversário de Joinville
 14-  Reunião de pais – 7º A e B, 8º A e B,  
       9º A e B
 15-  Reunião de pais - 7º C e D, 8º C, 9º  
       C e 1ª série B e 2ª série A do EM
 16-  Reunião de pais – 1ª série A e 2ª   
       série B do EM
 28- Prova de 2ª Chamada
Abril   
1. Dia letivo para o EF  Mat. e EM
04 e 07-   Visita à Pró-Rim
06 e 07-   Simulado Ensino Médio
08-  Dia letivo para o EF Vespertino
08-  Olimpíada Brasileira de Biologia
12-  Missa - Páscoa (8h30min e 15h)
13-  Recesso
14 -  Paixão de Cristo
16-   Páscoa
18-   Projeto Pense Primeiro
19-  Passeio de estudo 5ºs anos Matutino –     
       São Francisco do Sul/Projeto Toninhas
21-   Dia de Tiradentes
23-  Dia Internacional do Livro
24-  Mobilização pela leitura
24-  Passeio de estudo 4ºs anos Vespertino –  
       Memorial do Descobrimento
24-  Passeio de estudo Inf 5 – Sítio Ango  
       Kersten
25-  Prova de 2ª Chamada
26-  Passeio de estudo 4ºs anos Matutino –  
       Memorial do Descobrimento
26-  Passeio de estudo 5ºs anos Vespertino a 
       São Francisco do Sul/Projeto Toninhas
27-  Teatro “O Tesouro dos Índios” (2º- 5º ano)

S Aos irmãos João Victor (Flakes 
Power) e Carlos Eduardo de Bem Sampaio 
(Dudu), ex-alunos do CSA, pela visita aos 
fãs, no dia 22/03. O youtuber Flakes Power 
tem mais de um milhão de seguidores em seu 
canal de dicas do jogo Clash Royale.

  
S À Profª Vanessa Aguiar de Barba, 

mãe do aluno Guilherme  (2º B) que conver-
sou com os alunos dos 2ºs anos A e B, sobre a 
linguagem dos sinais (libras/sistema braille) 
na leitura e escrita.

S À Cia Águas de Joinville pela con-
versa e contação de história aos Infantis 4. 
Motivadas a economizar e preservar a água, 
as crianças levaram os panfletos da máscara 
do 'Jacaré Fritz' para casa envolvendo toda 
a família.

Acolher para cuidar!
Iniciamos um novo ano escolar e 

com ele nos colocamos na linha do 
tempo para celebrar uma linda história 
de 110 anos do nosso colégio, acolher 
com muito carinho nossos queridos 
alunos e aprender juntos no privilegia-
do espaço educacional do Colégio dos 
Santos Anjos.

Nesta primeira edição do Jornal 
Santos Anjos, queremos mostrar o 
quanto nos preparamos para receber 
nossos alunos no presente ano letivo.

De início, nos dedicamos ao pla-
nejamento pedagógico, na busca de 
inovações para tornar o aprendizado 
uma grande aventura de descobertas e 
realizações, estabelecendo as principais 
diretrizes para 2017.

Nossos educadores, durante a sema-
na pedagógica, se reuniram com outros 
profissionais dos demais colégios da 
Rede Divina Providência, em Floria-
nópolis, para a Jornada Pedagógica, 
congregando renomados palestrantes 
e facilitadores das oficinas que acon-
teceram, contemplando todas as áreas 
curriculares. 

Assim, nosso corpo docente se 
enriquece a cada ano, com todas as 
possibilidades para troca de saberes 
com os professores de outros colégios 

como também com a vinda de novos 
profissionais que passam a integrar a 
comunidade educativa.

 Inspirados na campanha da Frater-
nidade de 2017 que trabalha o tema: 
Fraternidade Biomas Brasileiros e 
defesa da vida, e também inspirados 
nas palavras do Papa Francisco, que 
nos exorta para que levemos uma vida 
com alegria e esperança, acolhendo a 
todos, escolhemos como tema para nos 
motivar e orientar nossas ações, neste 
ano letivo, “Acolher para Cuidar”.

Nossa missão de acolhimento é re-
ceber com alegria as pessoas que vêm 
ao nosso encontro, que vêm ao colégio, 
que estão conosco, que trabalham e 
estudam no Colégio dos Santos Anjos. 
Cada um é único aos olhos de Deus, 
assim deve ser acolhido na sua parti-
cularidade, num ambiente de amor e 
alegria. Acolher e ser acolhido, sentir-
-se próximo um do outro é fazer parte 
da família Santos Anjos.

Que alegria, acolher a todos, educa-
dores, funcionários, alunos e pais dia-
riamente no nosso colégio. Acolhemos 
a todos de coração.

Entre outras matérias, nosso jornal 
registra também inovações da estrutu-
ra física realizadas no período de férias 

por muitos profissionais, empresas, 
Irmãs e funcionários que trabalharam, 
duramente, numa corrida contra o 
tempo, para que tudo ficasse pronto 
para o início das aulas.

Dentre as principais melhorias, 
podemos citar a revitalização do pátio, 
a construção da minicidade, reforma 
completa da sala de artes, laboratório 
de ciências, auditório, atualizações tec-
nológicas, entre outras melhorias, as 
quais podem ser constatadas ao dar um 
passeio pelas dependências do colégio.

Estamos sempre em busca do me-
lhor!

Ao completar 110 anos de história 
do Colégio dos Santos Anjos, perce-
bemos o quanto devemos celebrar e 
agradecer a todas as pessoas, Irmãs da 
Divina Providência, educadores, pro-
fessores, alunos e pais, que estiveram 
à frente da instituição, construindo 
um legado de fé, cultura e amor à 
educação. 

Gratidão e reconhecimento ficarão 
para sempre registrados na memória 
de todos por este espaço privilegiado 
chamado Santos Anjos.

Adelina Dalmônico
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Maio
1º- Dia do trabalhador
6- Homenagem às Mães EF I (2º ao 5º ano)
8-  Homenagem às Mães dos 1ºs anos EF (19h)
08 a 12-   Reavaliações
9-  Prova de 2ª Chamada
9-  Projeto Pense Primeiro
10- Homenagem às Mães dos Inf 1 ao Inf 5      
      Matutino(19h)
11- Homenagem às Mães -Inf 1 ao Inf 5  
      Vespertino(19h)
14- Dia das Mães
15- Início do 2º Trimestre
15 a 19-  Conselho de Classe do EF I
16-  Teatro “A Ovelhinha Pompom” (EI)
16 e 17-  Planetário Urânia (EF II e EM)
17-   Espetáculo “A Cidade da Chuva” (1ºsanos    
       do EF I)
19- Passeio de estudo 7ºs anos – Morretes/ 
      Paranaguá
22-  Conselho de Classe EFII Matutino
23-  Conselho de Classe EFII Vespertino
23- Projeto Pense Primeiro
24- Conselho de Classe Ensino Médio
26- Passeio de estudo Inf 3 – Agrícola da Ilha
27- 110 anos com Maria, Missa e Coroação de  
      Nossa Senhora na Catedral às 19h
30- Entrega de boletins para o EF II
31- Entrega de boletins para o Ensino Médio
31- Passeio de estudo 8ºs anos- Museu Oscar     
     Niemeyer e Parque da Ciência/Curitiba
Junho
1º- Passeio de estudo 3ºs anos – Zoológico e  
      Vila Encantada/Pomerode
02- Passeio de estudo PAM 2 – Parque   
      Zoobotânico
05 - Entrega de boletins 4ºs anos A e B - EF
06- Passeio de estudo 2ªs EM – Museu do  
      Holocausto e Museu do Expedicionário/ 
      Curitiba(PR)
06- Entrega de boletins para o EFI Matutino
06- Entrega de boletins para o EFI Vespertino
09- Passeio de estudo 6ºs anos Vespertino –  
      Museu Egípcio e Museu da Reciclagem/ 
      Curitiba (PR)
12 e 13-  Simulado Ensino Médio
13- Simulado 9ºs anos
13- Prova de 2ª Chamada
13- Entrega das avaliações - 1ºs anos do EF I
15- Corpus Christi
16- Recesso
22 - Palestra para pais e professores com Leo  
       Fraiman: A importância da participação     
     dos pais na educação escolar e na formação  
     do projeto de vida dos filhos. 
23- Passeio de estudo 1ºs anos – Museu de 
Arte de Joinville
30- Passeio de estudo 6ºs anos Matutino – 
Museu Egípcio e Museu da Reciclagem/Curitiba
30 - Passeio de estudo Infantil 1B – Casa da 
Cultura
30- Passeio de estudo Inf2 – Agrícola da Ilha
Julho
1º - Festa Julina dos 110 anos
03 -  Aula externa na Biblioteca Municipal – Inf4
04 – Prova de 2ª chamada
05 – Seminário de Profissionalização Docente –  
       Professores do CSA
07 – Aula externa no MAJ (Museu de Arte de  
       Joinville) – PAM 1
08 – Abertura da XLIII Olimpíada do CSA/ 
        Escola Aberta
10 a 14 – XLIII Olimpíada do CSA
14 – Entrega das avaliações da EI
17 a 30 – Recesso escolar
31 – Reinício das aulas

As melhorias na estrutura física do 
CSA, com vistas a garantir as condições 
ideais de aprendizagem são realizadas 
anualmente durante as férias. 

“No mês de janeiro é sempre uma 
correria contra o tempo para dar conta 
de tudo, porque em fevereiro já começam 
as aulas", registra a Irmã Sandra Roaris.

 "Trabalhamos direto com o objetivo 
de tornar os ambientes acolhedores, por 
isso fazemos a manutenção contínua. E,  
nas férias, os espaços vão sendo ade-
quados ao nosso projeto pedagógico", 
lembrou a diretora Adelina Dalmônico. 

Entre as obras deste ano estão: 

F Construção da minicidade;
F Reforma do telhado;  
F Implantação de rampa para cadeirantes 

e banheiro acessível no auditório;
F Reparos e melhorias no sistema de som, 

iluminação e layout do auditório;
F Reforma do depósito de lixo reciclável;
F Instalação de bebedores em todos os 

pisos e substituição dos do pátio;
F Renovação da Sala de Artes e do Labo-

ratório de Ciências;
F Modernização de equipamentos e pro-

gramas na Sala de Informática;

F Troca de pisos, implantação de sistema 
de drenagem, jardinagem e renovação dos 
bancos e área do pátio interno;
FSubstituição e ou instalação de recursos 

de mídia e lousa  digital interativa nas 
salas de aula;
F Implantação do bicicletário;
F Reforma do banheiro feminino e ba-

nheiro acessível no 2º piso. 

No pátio, novos bancos, piso, bebedouros, 
ajardinamento, acessibilidade e mais conforto 

Agradecimentos

Seguindo a tendência da economia 
solidária, foi implantado o bicicletário e um 
espaço para armazenar o lixo reciclável. 

O laboratório foi revitalizado

Estrutura física renovada
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Dissídio, 3ãoB
OLÁÁÁÁ, último ano hein? Vamos 
estudar e ser bem felizes rsrs...
Adoro conversar com vocês 
#exalamaisamor  #vcssão-
mausatores
Gabriela M. Zanotti, 3ãoB

Profª Gabriela, 3ºCEF 
Adorei estudar com você. Adorei 
te conhecer! Bjs.
Lucas, Profª Gabriela, 4ºC

Turma 6ºB
Um abraço da sua regente de 
geografia.
Profª Fernanda Blau

Arthur, Yasmin, Pedro, João 
Pedro e Bia S. 
Último ano, amo vocês mais 
que tudo!! Ano que vem é só a 
gente na facul e fazendo viagens 
(talvez você vá Pedro!! Saranghe!
Letícia Fernandes, 3ãoA

Helena Maciel, 2ºB
Adoro minhas professoras. Amo 
minha família. Um beijo, Helena.
Victória, 5ºA

Raiza e Caroline, 7ºC
Oi suas lindas!!! Obrigada por 
serem minhas melhores amigas. 
Amo vcs.
Ana Carolina, 7ºC

Camile e Ana, 5ºD
Obrigada por participarem de 
tantos momentos felizes na 
minha vida! Vocês são minhas 
melhores amigas!
Carolina, 5ºD

Minha mãe
Você é uma ótima mãe e profes-
sora. Te amo. Muito obrigada 
pelo presente: meu irmãozinho. 
Natália, 6ºC

Minha Vó, 6ºE
Espero que você melhore logo 
para voltar a fazer as coisas 
gostosas que a gente gosta de 
comer e você gosta de fazer.
Luiz Fernando, 6ºE

Caroline Borges, 7ºC
Eu quero dizer que te amo muito 
e que você é muito especial. 
Eduardo, 7ºB

Vinicius G, 7ºD
Você é um ótimo amigo e sempre 
me ajuda quando o clima tá 
pesado. Te adoro, cara.
João Pedro M, 7ºD

Karin, 9ºA
Oi meu Nenis, só queria agra-
decer por você estar sempre 
comigo em todos os momentos! 
Amo você d++! ♥ 
Natalia Eleodoro, 9ºA

Catarina Menegon,  6ºC
Espero que sempre seja minha 
B.F.F. Você é muito legal, di-
vertida e eu te adoro!(Cara de 
capivara).
Luiza R. Moreira,  6ºC

Pai e Mãe
Quero agradecer por me coloca-
rem na Terra e fazerem tudo para 
o meu melhor. E me colocaram 
aqui no Santos Anjos. 
Vitor Milak,  6ºD

Família
Oi, eu amo vocês e desejo que 
vocês sempre estejam com Deus 
e com todos os anjos para nunca 
faltar nada para vocês. 
Leonardo, 4ºB

João Francisco C, 1ºano EF
Mesmo com as nossas brigas, 
eu te amo. 
Ana Júlia C, 6ºano

Eduardo, 3ºC EF
Você é um irmão incrível! Obriga-
da por ser assim! Te amo demais!
Luiza Abdon, 6ºE

Galera do Peteleko, 7ºAeB
Tamo junto. 
Vinicius D. T., 7ºA

LPB7, 3ãoA
Um aninho que eu ganhei o 
melhor presente, amo vocês mais 
do que eu amo o batata, aipim, 
mandioca e etc...
Maria Júlia Doin, 3ãoA

Maria Clara A, 7ºC
:) Eu estou com muita saudade de 
você, não é a mesma coisa na sala 
sem a ruivinha louca que você é.
Bruna, 7ºA

Mãe
Eu te amo. 
Amanda, 2ºA EF

Ana Carolina, 7ºC
Você é minha amiga e eu gos-
taria mesmo que acontecesse 
um Analu!
Raiza, 7ºC

Isa, Evelin, Emanu, 6º 
Muito obrigada por serem minhas 
amigas.
Beatriz,  6º

Cabrita e Gralha e Savinha(Duda), 
1e 2ºB EM 
Amo vocês minhas Bff's Obrigada 
por tudo. Love you!♥
Ana Carolina, 1ºB EM

Theo Seizi E.P. 4ºA
Você é um amigo muito legal e 
bem engraçado. Eu dedico esse 
bilhete a você, um amigo ótimo 
e superinteligente.
Bruno Lúcio, 4ºA    
 
Marisabel, 7ºC
Te adoro! Obrigada por todos 
esses anos de amizade.
Alice, 7ºC

Profª Rosana, 9ºA
Melhor professora de português, 
que você respeita!
João Pedro, 9ºA

Prof.ª Fernanda Blau
Você é a melhor professora do 
mundo. Eu te amo. Amo os seus 
trabalhos e provas. Tudo que você 
faz. Amo você.
Amanda, 6ºE
Você é a melhor professora de 
Geografia do mundo! Adoro o 
jeito que você dá suas aulas. 
Anna Júlia,  6ºE
Obrigado por sempre se dedicar 
ao máximo nas aulas. Você é mui-
to esperto, engraçado. Mamãe 
Salete ficaria orgulhosa se visse. 
Marcos, 6ºE 

Matheus Veiga, 1ºA EM
Então girafinha, tudo certo? Conta 
comigo pra tudo feio. Mana.
Matheus Carlos, 1ºA EM

Arthur, 3ºB EF
Eu sei que só estudamos juntos 
no 1ºano, mas é a única pessoa 
dessa escola que já estudou 
comigo no Infantil 5 e algum dia 
eu sei que você ficará comigo. 
João Pedro, 3ºC EF

Gabriel José Batista, 5ºD
Obrigado por sempre me alegrar. 
Se você não estivesse aqui, eu 
nunca iria desenhar bem. Obri-
gado por tudo!
Eduardo V.S,, 5ºD

Turma do 4ºC
Essa turma é muito legal e di-
vertida e é a melhor turma do 
mundo. 
Catarine Gaya, 4ºC

Amigos, 6ºD
Galera, valeu por essa amizade, 
tomara que ela nunca acabe!!!
Eduardo G. L., 6ºD

Pai e Mãe, 2ºA EF
Te amo Família. 
Isabelle, 2ºA EF

Inovações & melhorias = ACOLHIMENTO
Laboratório de Redação 

-  Aulas 5ªs e 6ªs feiras, às 13h45min às 
15h25min. O foco na produção, revisão 
e correção de textos com temas da atu-
alidade, tem como objetivo preparar os 
alunos do Ensino Médio para  ENEM e 
vestibulares. Inscrição com os coordena-
dores devem ser feitas com a coordenação 
do curso.

 
Matemática Básica com aulas 

às 3ªs feiras das 13h30 às 14h20min para 
alunos do Ensino Médio, tem o objetivo 
de eliminar dificuldades de aprendiza-
gem dos conteúdos mais avançados. 

Jogos Matemáticos-  uma 
vez por semana, os alunos do Ensino 
Fundamental I aprendem matemática 
por meio de jogos como sudoku, xadrez 
e tangram...

Projetos de Leitura - a 
sistematização dos projetos desenvol-
vidos na Educação Infantil, Ensino 
Fundamental I e II e Ensino Médio 
envolve a escolha dirigida dos livros e 
o  planejamento conjunto das ativida-
des relacionadas à leitura. Exposições, 
varais literários, declamações, saraus, 
noites culturais e outras atividades, 
sempre com foco na interpretação e con-
textualizando a época, autor e estilo são 
realizados. Os 8ºs e 9ºs anos têm uma das 
aulas semanais de português totalmente 
dedicada à literatura.

Parede de 
Pintura (azu-
lejo) – A  trans-
formação da pare-
de em uma grande 
tela foi sugestão 
da  p rofessora  
Michele Dalma-
zo, do Período 
Ampliado (Inte-
gral) acatada pelo 
gestão do CSA.   

O novo espaço visa proporcionar às crian-
ças da Educação Infantil um espaço para 
manusearem diferentes texturas e tintas, 
observarem seus registros e soltarem a ima-
ginação enquanto aprendem com alegria e 
convivem com os colegas.

Professores preparados e motivados 
As ações e trabalho do CSA em 2017 serão nor-

teadas pelo tema escolhido durante a preparação do 
ano letivo. 

No início de fevereiro,  os professores e equipe 
diretiva participaram  da Semana Pedagógica. O pe-
ríodo foi dedicado aos estudos, troca de experiências,  
aprimoramento, discussões e planejamento de projetos 
pedagógicos. 

Os professores do CSA participaram também da 
Jornada Pedagógica, da Rede Divina Providência, em 
Florianópolis. Entre os destaques do evento, a palestra 
de Tânia Zagury, com o tema 'Uma escola para as 
novas gerações'.  

Houve também a participação nas palestras ofereci-
das pelo Sinepe (Sindicato das Escolas Particulares de 
SC). Entre elas, a de Leo Fraiman: 'Melhor escola, 
melhor professor, melhor aluno'. 

Durante as atividades direcionadas ao planejamen-
to, foi proporcionada aos profissionais a preparação 
pedagógica e espiritual para o trabalho sobre o tema 
da Campanha da Fraternidade 2017 – FRATERNI-
DADE: Biomas Brasileiros e Defesa da Vida em 
sala de aula.

Cada construção recebeu identificação e mobília características de 
espaços públicos e privados encontrados em uma cidade de tamanho 
natural.  As ruas estão sinalizadas, a praça e canteiros são jardins para 
passeio e cultivo de flores. 

Minicidade das Flores - O es-
paço multidisciplinar tem hospital, posto 
de combustível, mercearia, casa, capela, 
ruas sinalizadas e triciclos para aulas de 
educação para o trânsito. A arquitetura 
urbana leva as crianças da Educação In-
fantil a entender melhor os mecanismos 
de funcionamento da cidade. Após visitar 
a nova cidade, os pequenos participaram 
de concurso e escolheram o nome da 
minicidade.

  
Grupos de Profissionalização 

Docente – Em equipes, os professores 
estudam textos, metodologias e conteúdos 
e compartilham com os demais grupos as 
impressões e sugestões dos autores para 
melhorar a aprendizagem dos alunos. 

 
 47 3029 0069

Rua dos Bandeirantes, 322 
Bairro Glória - Joinville (SC)

Atividades de limpeza,   
conservação e manutenção, 
que envolvam altura.

Instalação e Fabricação 
de Linhas de Vida e esperas 
de ancoragem em Indústrias, 
Comércios e Prédios.

No início e durante o ano 
letivo, os professores 
participam de 
programas de formação. 
O curso sobre Jogos 
Matemáticos foi um dos 
realizados esse ano de 
2017. 

Infantil 1

Para pais e professores
No dia 22 de junho, Leo Fraiman ministrará a  

palestra intitulada "A importância da participação 
dos pais na educação escolar e na formação do 
projeto de vida dos filhos". Participe.
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Gabriela, 1ºA EM
Nena, Obrigada por tudo. Te amo 
muito. Se não é nós, é quem? 
Você é a melhor amiga do mundo. 
Maria Júlia, 1 A EM

Amanda Lis, 3ºEF
Eu adoro você , amiga. Beijos
Helena Manfio, 2ºA EF

Meus amigos, 5ºAno
Gostaria de agradecer meus 
amigos(as) Mirella, Nati, Laura, 
Leonardo, Filipe, Beatriz por me 
apoiarem. Obrigada.
Heloisa H. Rocha

Professora Sílvia (Mãe)
Eu te adoro. Que você sempre 
cuide de mim. Te amo e obrigada 
por me criar. Beijos.
Vitória, 4ºA

Rafaela, 3ºB EF
Você é muito legal, linda, cari-
nhosa e divertida. Você é uma 
das minhas melhores amigas. 
Um beijo grande.
Amanda Liz, 3ºB EF

Júlia e Laura, 3ãoB
Muito obrigada por estarem 
comigo sempre! Amo vocês  
#UHULETERCEIRÃO
Renata Cuchi, 3ãoB

Gustavo, 1ºEM
Você é muito legal e divertido. 
Amo muito você. 
Luiza, 3ºEF

Natália, 5ºB
Ola! Você é uma amiga muito fiel, 
por isso te adoro.
Letícia, 5ºB

Juliana, 1ºEF
Você sempre quis um cartãozi-
nho, então fiz para você. Foi mui-
to legal e engraçada. Adorava 
quando você lia livros. Te adoro. 
Ana Carolina,  3ºC EF

Bruno Lúcio, 4ºC
Adoro você. É muito legal, me 
ajuda sempre. Nós podemos 
combinar de você ir lá em casa. 
Te adoro. 
André, 4ºC

Victória D., 5ºB
Você é uma amiga, conselheira. 
Quando preciso você está no meu 
lado! Você é minha BFF!
Giovanna, 5ºB

Gabriela K. 4ºA
Você é uma ótima amiga, muito 
legal, divertida e honesta. Admi-
ro muito você.
Maria Luísa D.M., 4ºA

Fernando Colt, 1ºA EM
Para de me incomodar e de 
mexer no meu celular. Te amo 
plincesa. Sempre a gente <3
Ana Bonfim, 1ºA EM

André F. Pereira, 5ºC
Esse ano completamos 7 anos 
de amizade. Obrigado por ter 
sido meu amigo todo esse tempo. 
Fernando D. Pinto, 5ºC

Amigos e família
Eu amo vocês. Obrigada por 
serem meus amigos. 
Vick,  6ºC

Bruna Gesser, 1ºB EM
Cara, te amo muito, muito. Só que 
tu é meio grossa. 
Ronald B., 1ºB EM

Amália, 4ºC
Você é muito especial para mim. 
É minha melhor amiga. Eu te 
amo. Beijo.
Laura, 4ºC

Helena, 6ºE
Você é muito legal, engraçada etc
Renata, 6ºE

Letícia Paludo, 3ãoA 
Você é muito legal e importante 
na minha vida há nove anos. Eu 
quero desejar boa sorte no seu 
último ano. Te amo!
Emanuelle, 6ºD

Larissa e M.E.Fernandes, 6ºAno
Vocês são muito legais. Larissa 
você sempre me ajuda. Fernan-
des, amo gravar musical.ly com 
você! Adoro vocês duas! ♥ Vocês 
são minha BFF!! De coração,
Paula M. Nunes, 6º

Eloá, 5ºD
Obrigada por não me deixar para 
trás e sempre me entender! Acho 
que não foi coincidência termos o 
mesmo nome.
Eloá, 5ºD

Vitor, 5º
Você é legal. É muito engraçado e 
faz muitas brincadeiras. 
Giulianno, 5º

Luiza, Inf.4
Eu te amo♥
Julia, 2ºD EF

Isabella Anton, 2ºE
Minha irmã, eu te amo muito. 
Beijinhos de Bia. 
Beatriz, 5ºC

Minha Mãe
Te adoro. Você é a melhor pro-
fessora que já vi. Feliz Páscoa.
Júlia F. da Cunha, 5ºA

Aos professores do 6ºE
Gostaria de agradecer pelos 
ensinamentos e por tudo que 
aprendi.
Yasmim A.B., 6ºE

Manu C., 5ºD
Eu quero te agradecer por ter 
ficado do meu lado esse tempo 
todo. Um beijo.
Laura R., 5ºD

Rafaela, 4ºA
Você é uma amiga muito legal, 
divertida, criativa... eu adoro 
brincar com você. Bjs.
Maria Júlia, 4ºA

Kenzo, 5ºB
Você é um bom amigo, um bom 
companheiro e um boim tampi-
nha. Obrigado por tudo!
Victor, 5ºB

Marcos Vinícius, 6ºE
Muito obrigada por me apoiar 
nas horas difíceis. Eu te amo. 
Você é o melhor irmão do mundo. 
Manoella M., 6ºE

Kadu, 3ãoB
Obrigado pela amizade e por 
tudo irmão. Te conheço há pouco 
tempo mas já te considero pra 
caramba. Beijos, Dog Mal. 
Xavier, 3ãoB

Ana Julia, 5ºD
Quando eu cheguei aqui, no 1ºdia 
de aula, você foi a 1ªpessoa que 
me acolheu. Muito obrigada.
Eduarda, 5ºD

João V., Manuel e Japa, 7ºB
Desejo a vocês um ano muito 
bom e é claro, que vamos deto-
nar nas Olimpíadas. 
Eduardo F. , 7ºB

3 Espiãs, 3ãoA
Melhores espiãs, melhores 
parceiras! Amamos os nossos 
batatas!
Clover, 3ãoA

Minha Turma, 5ºB
Gente, amo muito vocês. Pedro, 
Lêti, Bel, Sofi, Helo, a turminha 
do lanche. Tem também os meus 
amigos do final da aula, Vinni, 
Cindy, Enzo, Kenzo, Léo. Bjs!!
Natália C. da Rosa, 5ºB

Na educação infantil, mais do 
que em outras fases da vida escolar, 
a criança precisa experienciar para 
aprender. Vivenciar diversas sen-
sações favorece o desenvolvimento 
emocional, cognitivo e motor. 

Criar e recriar coletivamente e 
respeitar a arte  do outro se constitui 
numa experiência única de apren-
dizagem e favorece a interação e o 
autoconhecimento.

Como é viver em sociedade?

Entre as novidades deste ano letivo 
para os alunos da educação infantil está 
a Minicidade das Flores. O nome foi 
escolhido pelas crianças do 1º Ano. 

Na cidade montada nos fundos do 
ginásio, o espaço multidisciplinar recria 
um posto de combustível, o mercado, 
a igreja, o hospital e uma residência 
convencional. 

As ruas são sinalizadas e preparadas 
para as aulas de educação para o trânsito 
juntamente com o triciclos. 

O jardim da praça tem iluminação 
pública e será cultivado com a ajuda dos 
pequenos, que também poderão conhe-
cer a arte de plantar, cultivar e colher 
hortaliças.   

Aulas de imersão de língua inglesa, 
visitas ao hospital, compras no mercado 

A sugestão da professora Miche-
le Dalmazo, acatada pela equipe 
gestora, resultou na transformação 
de uma parede em uma grande tela.   

Na parede de azulejo as crianças 
criam, enquanto brincam, se sujam 
e exploram a sensação gratificante 
de fazer arte, harmonizando cores 
e tintas.  

O novo espaço é propício ao 
desenvolvimento da coordenação 
motora fina e ampla da criança. 

e oração na igreja  são algumas das ativi-
dades já planejadas para este ano. 

O espaço é ideal para a aprendizagem, 
leva ao mundo maravilhoso da imaginação 
e do faz de conta. 

A estrutura reproduz o funcionamen-
to prático da sociedade. Os pequenos 
circulam em todos os espaços apren-
dendo sobre temas que fazem parte do 
cotidiano. 

Uma parede de cores e criatividade

Arte, convivência e a alegria de  aprender

Além de 
desenvolver a 

criatividade e a  
dividir o espaço 

de criação, 
os pequenos 
aprendem a 

misturar e 
harmonizar cores 

e tintas.  

Infantil 3B

Infantil 3B

Infantil 1B

Infantil 1B

Infantil 1 e 2
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Mariana, 4ºB
Você é a melhor amiga do mundo. 
Se você continuar sendo minha 
amiga eu vou adorar.
Maria Fernanda, 4ºB

Maju, Bia, Ester, Laura e Letí-
cia, 3ãoA
Virando nos 30 para esse ano pa-
ra marcarmos uns reencontrões 
em Floripa. Vamos chorar, rir, 
prestar atenção e fazer, apesar 
das adversidades esse 3ão valer 
a pena. Só tenho a agradecer e 
Laura, paga meu spotify. 
João Pedro Quintino, 3ãoA

Giovana, 6ºD
Você é muito especial e legal. 
É uma ótima amiga, também é 
muito engraçada, então obrigada 
por ser você. 
Júlia, 6ºD

Bruno Nicollazi, 3ãoA
Você é não ab2 mas é um produto 
notável.
Anônimo

Beatriz, 2ºA EF
Gosto muito de você. Você é uma 
grande amiga. 
Andressa, 2ºA EF

Juliana, 1ºEF
Oi, eu acho você bem legal e 
bem querida. E que o Leo me-
lhore. Beijo.
Júlia, 3ºC EF 

Irmão Léo
Você é meu melhor amigo do 
mundo. Fico muito feliz que 
você saiu do hospital e já está 
na escola. 
Gustavo, 4ºC

Gabriela, 2ºA EF
Querida, gosto muito de você.
Beatriz, 2ºA EF

Vitor, 6ºD
Você é meu melhor amigo. Sem-
pre me apoiou em tudo.
Luiz Felipe, 6ºD

Vó Alice
Feliz Aniversário.
Otávio, 2ºA EF

Théo, 6ºE
Olá meu rival do ping-pong, sim 
é você, se prepare que estou 
treinando para humilhar você. 
Obrigada
Vitor, 6ºE

Papai
Eu queria que você desse um 
presente para mim. 
Murilo, 2ºA EF

Meus pais
Pai e mãe, vocês são os melhores 
pais do mundo. Amo vocês. 
Arthur Duarte, 5ºA

Guilherme Krause, 2ºA EF
 Você é um querido amigo. Gosto 
muito de você. 
Guilherme, 2ºA EF

Família
Gostaria de agradecer por me 
ajudarem em todos os momen-
tos. Amo muito vocês!!!
Gustavo, 6ºD

Mãe Eloiza
Te amo muito e sempre vou 
te amar.
Augusto F. G., 4ºA

Samuel, 8ºC
Você é um amigo muito legal. 
Você joga muito bem o ping-pong 
e é muito esforçado. Eu queria 
que você me treinasse.
Cauê, 5ºD

Pedro Meyer, 3ºA EF
Bão... eu sei que você está bala 
na agulha. Você é meu melhor 
amigo e sempre vai ser!
Gabriel R.,3ºA EF

Pai e Mãe
Vocês têm um lugar especial no 
meu coração ♥. Eu tenho muito 
amor por vocês e amor mesmo 
nunca vai faltar.
Eduarda, 4ºC

Meus pais
Quero agradecê-los por tudo que 
fazem por mim. Agradeço por 
brigarem comigo quando erro. 
Amo vocês. 
Maria Eduarda Fernandes, 6ºD

João Pedro, 2ºA EF
Gosto muito de brincar com você. 
Ricardo, 2ºA EF

Alleandro, 7ºB
Realmente é algo o ser filo-
sofado.
Mateo, 7ºB

Mãe Josi 
Tchau para você, Te amo mãe!
João O., 2ºEF

Amigos, 6ºE
Vocês são as melhores pessoas 
do mundo!
Felipe, 6ºE

Henrique T., 2ºE EF
Ric, você é muito legal e especial. 
Te amo muito. 
Eduardo Tonon, 2ºC EF

Laura, 5ºD
Querida irmã, eu te amo do fundo 
do meu coração! Beijos.
Luísa, 2ºC EF

Família
Eu amo muito vocês. Um beijo.
Paula, 2ºD EF

Camila e Duda O., 6ºD
Vocês me apoiam quando pre-
ciso. Adoro vocês, pena que a 
maioria de vocês vai embora. 
Vou sentir saudades. Tenho 
certeza que nunca vou achar 
amigas tão legais quanto vocês. 
Um beijo. ♥
Giovana A, 6ºD

Minha Família
Quero agradecer a todos da 
minha família, pois amo todos. 
Todos são muito importantes 
para mim.
Ana Júlia de Siqueira, 6ºE

Mãe
Oi, eu te amo. 
Ana Letícia, 2ºD EF

Matheus Silva, 5ºA
Cara, eu agradeço por você ser 
meu amigo. Sei que gosto de 
pacoco e de babalue e FIFA17 
e overwoth.
Vinicius A. Coelho, 5ºA

Pedro P., 4ºB
Você é muito legal, me ajuda e é 
um  bom amigo. 
Lucas, 4ºB

Samantha Vitória e Letícia, 
3ºAeB EF
Obrigada por me apoiarem. 
Letícia, muito obrigada por me 
defender da Gabriela aquela sex-
ta. Gosto muito de vocês. Beijos.
Ana Júlia, 3ºA EF

Mariana Lopes, 7ºD
Você é uma ótima amiga. Você é 
muito fofa e querida comigo. Des-
de o dia que te conheci soube que 
seríamos amigas! ♥ Bjs! Tchau 
amiga mais meiga do mundo!
Manuela Castelan, 7ºD

Ester Luiza, 3ãoA
Hey, vejo que você é uma pessoa 
boa, seria amazing conhecer 
você. 
Anônimo, 3ãoA

Maria Eduarda, 5ºC
Eu adoro a sua companhia. Um 
beijo da sua amiga. 
Mariana, 5ºC

“Quando percebemos, estava na hora 
de colocar nosso menino na 1ª série.  
Conversamos com ele e explicamos que 
no próximo ano nossa rotina iria mudar”, 
registrou Maria Fernanda O.P. P. Cardoso, 
mãe do Bernardo P. Cardoso, 1ºA. 

Segundo ela, a escolha foi baseada nos 
desejos do filho de que tivesse parquinho, 
informática e quadra de futebol.  E dos 
pais, “queríamos que tivesse o melhor para 
sua educação”.  

“Começado o ano letivo e com a rotina 
estabelecida, nos tem impressionado a sua 
responsabilidade e entusiasmo com a ativi-
dade de quarta-feira: a visita à biblioteca. 
Ele sempre chega em casa animado com 
o livro e ansioso para mostrar e comentar. 

"É como se eu sempre tivesse estudado aqui" 
Escolher a melhor escola para os 

filhos é tarefa das mais difíceis 
para os pais. É preciso conciliar os 
desejos do filho e dos pais. E cada 

um tem seus critérios. O filho se 
preocupa com os amigos, diversão e 

relacionamentos.  
Os pais tem preocupação com a 

qualidade do ensino e com os valores 
que acompanharão seu filho para o 
resto da vida pessoal e profissional. 

E no ano em que o tema do CSA 
é acolher para cuidar, os novos 

integrantes da Família Santos Anjos 
relatam a importância de sentirem-se 

bem recebidos por todos. 

Bernardo já conse-
gue ler suas primeiras 
historinhas e faz uma 
interpretação do li-
vro digna de um mini 
contador de histórias”, 
relata a mãe.  

M a r i a  F e r n a n -
da e o marido Mar-
cio Cardoso agra-
decem a acolhida  
“do nosso menino 
com suas particula-
ridades e por tratá-lo 
com muito amor e 
respeito”.

Os pais do Ângelo, 1ºA EF, Jackeline e Cleber Luçoli 
optaram pelo Colégio após visitar outras escolas, porque 
consideram importante que seu filho aprenda valores 
como solidariedade, disciplina e valorizar mais o SER 
do que o TER.  

“A dinâmica, realizada na reunião de pais, uma se-
mana antes do início das aulas, nos surpreendeu e trouxe 
a certeza de que fizemos a escolha certa, pois deixou 
claro que a interação escola x família é primordial para 
a educação de nosso filho”, enfatizou Jackeline.

  “O Ângelo ama a escola e nós também, porque sou 
católica e aqui trabalham a solidariedade e o amor ao 
próximo, como agora na Campanha da Fraternidade”, 
completa. 

Jordana Alexandra Claudi, 
2ºB EM,  estudava numa escola 
pública e chegou disposta a fazer 
muitos amigos. A mãe foi quem 
escolheu o CSA para completar a 
formação secundária e se preparar 
melhor para o ensino superior. 

“Eu não esperava ser tão  bem 
recebida. Estou me sentindo como 
se tivesse estudado aqui deste 
sempre. Os professores estão 
sempre dispostos a ajudar. Todos 
se preocupam comigo. Desde o  
pessoal da portaria, da secretaria, 
eles sempre perguntam se estou 
gostando.  Fiz grandes amigas, 
saímos, fazemos os trabalhos e 
as tarefas juntas uma na casa da 
outra.  Se tenho dificuldade em sala, vem 
logo alguém e senta junto para ajudar”, conta 
alegremente.

“Quando visitei, foi a escola real que me 
apresentaram. E desde o primeiro dia está 
sendo a mesma escola que conheci naque-
le dia da visita. Agora já estou em casa”, 
completa.  

Vinícius Gabriel Pimentel, 3ãoA , es-
tudava em Curitiba e mudou para Joinville 
juntamente com a família porque o pai foi 
transferido. Ele garante que a acolhida tanto 
pela direção, 
quanto pela 
coordenação e 
pelos colegas 

Marcio, Bernando e Maria Fernanda gostam das aulas de literatura

Ensinaremos juntos o CSA e a família 

Colegas se tornam amigos rapidamente

"É como se eu sempre tivesse estudado aqui" 

Jordana - Na visita mostraram 
a escola como realmente é.

Vinícius - Professores e colegas 
estão sempre dispostos a ajudar

de turma foi bastante diferente 
de outras escolas onde estudou 
anteriormente. 

“A adaptação foi fácil. Fiz 
amizade rápido com o Guilher-
me, o Alex e o Felipe  que me 
apresentaram à turma inteira. 
E a turma é muito unida. Eles 
se organizam muito bem para 
viagens, para dançar na festa 
junina e para as olimpíadas”.

“Tenho dificuldade em al-
gumas matérias,  mas sempre 
tem um colega ali do meu lado 
pra ajudar". 

"Quando vim a primeira 
vez, na coordenação, vim com 
medo, porque sei que converso 

muito, mas não foi nada disso. 
O coordenador Fábio também me aco-

lheu muito bem. Ele sempre acompanha e 
pergunta como estou indo, se estou fazendo 
as atividades, postando a agenda e mandan-
do materiais no e-mail da turma. Todo esse 
cuidado está me ajudando muito, principal-
mente  a me organizar para estudar".

“Quando tem uma pessoa cobrando, é 
bom porque sei o que tenho que fazer. Os 
professores também são muito atenciosos. 
Essa relação aluno/coordenador/aluno/pro-
fessor/turma é muito importante”.      

Destaques no Kart
Murilo de Lima Gobbi, 2ºA  conquis-

tou o 2º lugar, na categoria Mirim, no 
Open do 20º Campeonato Sul-Brasileiro 
de Kart, realizado de 17 a 19/03/2017, 
em Caçador, no Kartódromo Tutas Olsen. 
Essa foi sua primeira competição oficial. 

Na mesma com-
petição, seu irmão, 
Thyago de Lima Go-
bbi, 6ºA – ficou em 
7ºlugar na Categoria 
Cadete.  Em 2016, na 
Copa SPR Light – 6º 
lugar,  na categoria 
Cadete.
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"A maior prova de amor é tirar o tempo Páscoa solidária
PRÓ-RIM da nossa vida para ficar com o outro"  

Biomas brasileiros _ conhecer 
para defender e preservar a VIDA 

Com o objetivo de defender a vida hu-
mana que depende da natureza, a CNBB 
estabeleceu a defesa dos biomas brasileiros 
como missão cristã. 

As discussões em defesa dos seis bio-
mas brasileiros: a Amazônia, a Caatinga, 
o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pampa e o 
Pantanal, foram intensas durante a Quares-
ma, e continuarão ao longo de todo o ano. 

As características específicas dos 
biomas, localizados geograficamente em 
diferentes regiões  do país, precisam ser 
conhecidas para que a ocupação humana 
seja sustentável, preservando a vida  e a 
cultura dos povos originários de cada um 
deles. 

Cuidar da criação e promover relações 
fraternas, comprometendo-se com a defesa 
da biodiversidade e buscar o comprometi-
mentos da comunidade e das autoridades 
públicas com essa defesa, são algumas das 
ações propostas pela CNBB ao instituir o 
tema da CF-2017.

O conhecimento disponibilizado aos 
professores, estudantes e comunidade em 
geral por meio do texto-base e de mate-
riais multimídia produzidos pela CNBB 
quer levar a população a compreender o 
impacto das grandes concentrações popu-
lacionais sobre o bioma em que se insere. 

A arte de recriar um mundo melhor 

Nas aulas de artes, os alunos do 5º ano 
decoraram 60 bolsas, entregues às crianças 
do Projeto Social Providência, recheadas 
com os bombons e chocolates doados pelos 
alunos dos 3ºs e 4ºs anos. 

Por sua vez, as crianças gravaram um ví-
deo e mandaram cartões de agradecimento e 

de Páscoa aos alunos 
do Colégio. 

Os cartões, cartas 
e vídeos foram apre-
sentados às turmas 
que participaram da 
campanha.   

Já os pequenos 
da Educação Infantil 
doaram leite, acho-
colatado e biscoitos 
para o lanche. 

As campanhas 
foram realizadas du-
rante a Quaresma, 
como parte das ativi-
dades de preparação 
para a Páscoa. 

 

FRATERNIDADE

Conhecimento e conscientização
No CSA,  as atividades de preparação 

para a vida nova que se inicia na Páscoa,  
incluíram estudos, celebrações e ações con-
cretas no projeto Páscoa Solidária.  

O estudo sobre os biomas e a formação 
da consciência cidadã permeará o currículo 
de todas as séries, ao longo do ano letivo, 
com vistas a alcançar o comprometimento 
individual com o consumo consciente e com 
a defesa do meio ambiente e da vida que 
dele depende. 

Espiritualmente a preparação da Família 
Santos Anjos para a Páscoa é realizada pelo 
Serviço de Orientação Religiosa – SOR,  
sob a coordenação da professora Luciara 
Azevedo Baraúna. 

Neste ano, foram realizadas campanhas 
em benefício dos pacientes da Fundação Pró 
Rim e das crianças atendidas pelo Projeto 
Social Providência, mantido pelo Colégio na 
comunidade São Miguel Arcanjo, no bairro 
Paranaguamirim. 

Bolsas de Páscoa e lanche 

 
Durante a visita dos alunos do 9ºano ao 

Terceirão (EM) aos pacientes de hemodiá-
lise da Fundação Pró-Rim, para entrega das 
cartas e cestas de Páscoa, nos dias 5 e 7 de 
abril, professores e estudantes foram surpre-
endidos com homenagens dos pacientes e 
funcionários em agradecimento. 

O Projeto Social da Páscoa é realizado 
há dez anos na Pró-Rim. Nas semanas an-
teriores à Pascoa, os estudantes do 9ºano ao 
Terceirão reuniram-se em equipes para pre-
parar as cestas, escrever as cartas e treinar 
as músicas e orações para o dia das visitas. 

Um sorteio definiu quem participaria de 
cada visita aos pacientes nos dias e horários 
preestabelecidos pela Fundação. 

Na visita, os alunos cantam, oram, entre-
gam a cesta para o paciente e ouvem suas 
histórias de vida. É inevitável que a emoção 
tome conta dos estudantes que vivenciam 
uma experiência única, pois os pacientes de-
pendem da máquina para continuar a viver. 

Neste ano, além de emocionarem-se 
com a história dos pacientes, foram home-
nageados. As homenagens reforçaram que 
as visitas são momento de paz e de muita 
alegria aos pacientes que mais felizes, for-
talecem a vontade de continuar o tratamento 
e a luta pela vida. 

A carta  era para mim
“Quero pedir para vocês: não deixem 

de fazer isso nunca”, disparou a paciente 
Janaina Itamar da Silva. Ela acrescentou que 
apesar dos pacientes serem atendidos com 
carinho, na Pró-Rim, o momento é muito 
importante, "porque diminuiu o sofrimento 
e modifica a rotina para melhor", além de 
ser bom receber o presente e a cartinha. 

Para ela, o mais importante é a carta que 
os alunos escrevem para cada paciente. 

“Eu ainda tenho a cartinha do ano passado.
Quem escreveu pra mim foi a Ana Carolina. 
A Priscilla leu", conta. 

E continua: "naquele dia eu estava numa 
fase de revolta, não aceitava ser doente. E, 
quando ela leu a carta para mim, cada palavra 
foi entrando no meu coração. A voz  dela era 
como de um anjo. Eu vi que ela segurou para 
não chorar, mas eu chorei muito. Tudo que ela 
falava era para mim. Durante todo este ano, 
quando eu estava para baixo, desanimada, eu 
leio a carta e  renovo o ânimo para continuar 
lutando”, garantiu. 

“Agora tenho mais uma para ler", feste-
jou. "Quando precisar de ânimo é só ler a da 
Heloísa ou a da Ana Carolina.  

Janaina já entregou os exames e aguarda 
para fazer o transplante de rim. Desejou 'do 
fundo do coração' que "vocês (estudantes) 
nunca precisem disso aqui. É muito sofrido”. 

A paciente contou que seu rim parou de 
funcionar porque tinha hábitos de vida muito 
desregrados. 

“Meu rim parou porque eu fazia tudo er-
rado: tomava muito refrigerante, fazia toda 
dieta que falavam e tomava muitos remédios 
para emagrecer sem receita médica. Eu comia 
besteira e depois fazia dieta.  Parou também 
por causa da pressão alta e do excesso de 
peso.  Eu não imaginava que isso podia 
acontecer comigo, por isso era tão revoltada 
no início”.

Outra paciente,  identificada apenas como 
Elizabeth, entregou uma carta agradecendo a 
Deus e ao Colégio “por ter através dos seus 
alunos, ousadia bastante em interferir em 
nosso bem-estar. 

Somos praticamente conectados à má-
quinas que preservam nossas vidas. A visita 
destes alunos com o coração transbordando 
de amor ao próximo, nos faz sentir mais vivos 
do que nunca”, escreveu. 

Giovanna Z Mizael Eduarda Schtzmann, 1ºBEM Eduarda Ramos, Gabriela de Morais 
e Maria Julia Martins,  1ºA EM

Osterbaum da EI 

Celebração do perdão
Os pequenos da educação infantil e 

dos 1ºs e 2ºs anos participaram de cele-
brações por turma no próprio colégio. 
Os maiores do 3ºano ao Terceirão 
participaram das missas na Catedral. 

A professora Luciara pode contar 
com a ajuda dos alunos do ensino 
médio no papel de Jesus e como 
auxiliares, para tornar a celebração 
mais concreta e significativa para os 
pequenos. 

A partilha do pão na ceia, momen-
to em que todos ficam mais próximos 
em volta da mesa e a “construção da 
cruz do amor de Cristo” com as flores 
confeccionadas pelas crianças, contri-
buíram para tornar mais concreto e 
significativa a celebração do perdão 
e da ressurreição.

e do ambiente. 
Renovar-se, agradecer, respeitar, cuidar e 

aceitar o outro, ajudar, relembrar e valorizar 
as pessoas são ações propostas nas 40 práticas.       

Para que o objetivo e tema da CF 2017 – 
Fraternidade: biomas brasileiros e defesa da 
vida – esteja presente no cotidiano,  as crian-
ças com as professoras da turma do Infantil 1, 
montaram um cenário com a representação da 
Música: "Deus quando criou o mundo", com 
impressão de mãos, colagem, pintura e fotos 
das crianças. 

Além das discussões, celebrações e campanhas da 
CF2017, os alunos participaram de atividades e fize-
ram trabalhos envolvendo a temática ambiental local 
e as possibilidades de cada um fazer individualmente 
a sua parte na preservação, sem esperar (ou cobrar) 
as ações da coletividade. 

Nas aulas da professora de artes Fabiana de Mello 
Alka, os alunos dos 5ºs anos fizeram desenhos de 
observação de fruta e descreveram-na em um texto. 
Como preparação, sentiram a textura, o cheiro e 
comeram a fruta no recreio.  

Os 6ºs anos, seguindo proposta da professora de 
português Janete A. S. Rosa, criaram folder sobre os 
cuidados necessários com o meio ambiente e histórias 
em quadrinhos cujos personagens eram animais, aves, 
insetos e no cenário, a vegetação e o relevo do bioma 
Mata Atlântica.

 As mandalas criadas pelos sétimos anos com os 
materiais recicláveis e de natureza morta são uma 
homenagem à beleza da criação.  

Já  os 8ºs, num trabalho que envolveu também o 
conhecimento em língua inglesa, fotografaram ou 
filmaram momentos em que realizaram ações de 
cuidado com a natureza e as pessoas a seu redor. Em 
grupos, apresentaram aos colegas em no máximo 
dois minutos. 

Os 9ºs anos estudaram a Carta de Pero Vaz de 
Caminha relatando o descobrimento do Brasil. Os 
alunos escolheram um lugar com o qual tenham liga-
ção afetiva e descreveram a ação do homem naquele 
lugar e ilustraram seu relato. 

A arte rupestre, a primeira manifestação artística 
da humanidade, que relatava o estilo de vida nas pa-
redes das cavernas ou sobre pedras,  foi a inspiração 
para que os 1ºs anos  do ensino médio retratassem em 
imagem a atualidade para deixar  às gerações futuras. 

Atividade propõe ações 
diárias para a preparação 

pessoal para a Páscoa.

Janaina relê a carta que recebeu no 
ano passado toda vez que precisa de 
ânimo para continuar a lutar pela vida

A árvore de Páscoa da EI e o cartão enviado ao 
CSA pelas crianças do Projeto Social Providência

Bolsas de Páscoa e lanche 

A árvore de Páscoa montada por 
alunos e professoras da educação 
infantil era apenas uma das atrações 
da exposição montada no hall de entrada. 

A instalação continha ainda animais pro-
duzidos com materiais diversos, um jardim 
do coelho da Páscoa no qual as mãos das 
crianças do infantil 1 e 2, são as flores que 
desabrocham para colorir a natureza e cartazes 
montados com trabalhos de diversos alunos. 

Mas as 40 Práticas para Acolher e 
Cuidar com Amor, uma para cada dia da 
Quaresma, chamavam a atenção dos cristãos 
para a necessidade de cuidar de si, do outro 

Osterbaum da EI 

Conhecimento e conscientização

A arte de recriar um mundo melhor 
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Profª Adenise
Você é minha professora preferi-
da. Eu queria que você fosse mi-
nha professora regente no 5ºano. 
Minha mãe e eu te amamos. 
João, 5ºD 

R6, Maria e Lari, 1ºA EM
Obrigada por me aguentarem! 
Amo vocês muito! 
(Por essa vocês não esperavam 
hein, suas doidas?!)
Victória, 1ºA EM

Malcolm, 2ºB EM
Xarobas♥ Te amamos, você é 
demais!. 
Mor1/Mor2, 2ºB EM

Deus
Obrigada por essa escola e famí-
lia. Você é lindo e maravilhoso te 
amo!!!♥♥♥
Mariana, 4ºB

Terceirão
Como dizia o filósofo Píton, que 
tinha como discípulo Karl Marx, 
tudo na vida depende do quanto 
você quer ser feliz!
Johann S.K, 3ãoA

Mamãe
Te amo muito. Queria te agrade-
cer por tudo que me fez e está 
fazendo por mim.
Maria Eduarda Bueno, 6ºD

Guilherme,  2ºD EF
Você quer ir na minha casa?
Pedro,  2ºD EF

Bruna Vitória, 3ãoA 
Obrigado por ser essa colega 
fofa que és! Saiba que estarei 
aqui para tudo que precisares. 
Um beijo, Colega!!!
Théo Rhoden, 3ãoA

Lais, 3ºB EF
Você é muito legal e é minha 
melhor amiga. Amo você.
Júlia Bento, 3ºA EF

João Pedro Quintino, 3ãoA
Running, running, running...
Te amo nego! Meu mozi, meu 
querido irmão!
Ester Luiza Corrêa, 3ãoA

Prof. Savio
A biologia é linda! Você é um 
ótimo professor. ♥
Lara, sua fã, 3ãoA

Letícia, Pedro, Yasmin, 3ãoA
Vocês são meu motivo para 
seguir em frente todos os dias! 
E a Beatriz também, só que né! 
Bia, se você ver isso, eu te amo!
Arthur, 3ãoA

Bruno Nizolazzi, 3ãoA
Crush do pompom rosa, vc é 
lindo ♥ Bjs
Pessoa Aleatória

Dissídio, 3ãoA
Amo vocês! # écubismo #dei-
xaapoeirabaixar  #toamarra-
doerepreendido  3minicatólico  
3falandoemC #@*tinhau-
mhomem  #inferno #daniela 
#bemvindoaoterceirão #exa-
lemmaisamor♥
Nahuana, 3ãoA

Família
Amo vocês kkk.
Guilherme, 2ºD EF

Ana Bonfim, 1ºA EM
A chatinha que eu gosto todos 
os dias. 
Fernando – Colt, 1ºA EM

Profª Juliana, 1ºE
Eu amo você. 
Maitê,  2ºD EF

Profª Gabriela, 3ºC EF
Você fez parte da minha vida. 
Você me ensinou e isso é muito 
importante para mim, pena que 
passou. 
Ana Luíza, 4ºC

Berenice, 3º EF
Olá, eu acho você muito educa-
tiva e também muito legal. Eu 
adoro você!
Otávio, 3º EF

Anjelina, EF
Você é minha melhor amiga. Você 
é a pessoa que todo mundo quer 
ser a sua amiga. 
Laura B. Clemers, EF 

Amanda, 3ºB EF
Eu sempre vou querer você bem 
pertinho de mim e eu quero que a 
gente sempre seja amiga.
Rafaela, 3ºB EF

Letícia C.D.,5ºA
Quero agradecer pela minha 
best friend, por ter feito essa 
companhia maravilhosa. 
Victória N. 5ºA

Pai
Obrigado por tudo que você fez, 
por todas as brigas. Você sempre 
me fortaleceu.
Ali, 4ºEF

Maria Júlia, 6ºBEF
Te adoro prima. 
Amábile,  3ºC EF

2ºA EM
Um salve para o D.F.A., um 
grande e unido clãns, um grande 
beijo para Thays Leal, estou mui 
alegre com a nova sala. 
Matheus Batti, 2ºA EM

Agata e Victória, 5ºA
Vocês são muito especiais para 
mim, vocês são as minhas me-
lhores amigas. Amo vocês.
Gabrielle Vitória, 5ºA

Guilherme K.M., 6ºE EF
Olá, gosto muito de você e de 
jogar vídeo game. Beijos Gab. :)
Gabriel K.M., 3ºC EF

Laura A. e Marina, 5ºC
Vocês são as minhas melhores 
amigas do mundo. Amo vocês!!
Isadora R,  5ºC

Giovana e Camila, 6ºD
Minhas melhores amigas, gosto 
muito de vocês do jeito que são, 
amigas companheiras, loucas, 
divertidas e as melhores. 
Maria Eduarda,  6ºD

Isadora R. e Marina, 5ºC
Amigas, vocês que me apoiam 
nos dias tristes e nos dias de 
alegria. Espero que essa amizade 
dure para sempre. 
Laura Almeida, 5ºC

Maria Helena, Filipe, Léo, Ken-
zo, 5ºB
Adoro vocês grupinho♥. Espero 
que a gente continue pra sempre! 
Amo vocês! Beijo.
Cindy, 5ºB

Gabriel, 5ºD
Quero saber se você pode me 
ensinar a utilizar o Flipa Clip e 
desenhar tão bem como você,  
porque você fez animações tão 
legais caprichadas. 
Paulo, 5ºC

Natália, 5ºB
Olá! Queria te agradecer por ter 
paciência de escutar todas as 
besteiras que eu falo. 
Pedro H.B.

Andrei, 5ºA
Oi, Eu te apoio muito e vou ser 
sempre seu amigo.
Vinicius M. J., 5ºA

Marcela, 5ºC
Você é muito legal, divertida e  
espero que nós sejamos melho-
res amigas para sempre.
Maria Eduarda, 5ºC

Gabriel, 3ºC
Quando eu melhorar no joelho 
vamos jogar ping-pong. 
Guilherme K., 6ºE

O coração doente nem sempre manda recados

Aberto de segunda a sexta das 7 as 18h30 Almoço das 11h as 13h45. 
Para horário diferenciados ligue: 3025 1145 ou 98832 4487

Aceitamos cartões de crédito e débito

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

As doenças cardiovasculares afetam 
anualmente, no Brasil, cerca de 17,1 milhões de 
vidas. São mais de 300 mil mortes decorrentes 
dessas doenças, sendo principalmente infartos  e 
mortes súbitas.

“Quando se fala de prevenção é preciso 
entender que prevenir é tratar quem ainda 
não tem a doença”, explicou a cardiologista 
pediátrica, Mona Adalgisa Simões.  

A médica acrescentou que quando o 
assunto são doenças cardiovasculares,  a 
prevenção, os sinais de alerta e os sintomas 
são diferentes em crianças e adultos. 

Doutora em Ciências da Saúde pelo 
PUC-PR  explicou que quem tem hiperten-
são e o colesterol aumentado cronicamente, 
já não fará mais prevenção,  mas tratamento. 

Explicando que há fatores de riscos e que 
alguns são imutáveis, o  familiar, acrescen-
tou que os adquiridos como fumar, ingerir 
bebidas alcoólicas, obesidade,  má alimen-
tação  e sedentarismo são riscos grandes. 

Além  disso, a médica alerta que os 
sintomas das doenças cardiovasculares 
são inespecíficos  e quando a doença já 
está instalada, a pessoa pode estar dentro 
do hospital e não conseguir superar. E que 
quem tem os fatores de risco, haverá um 
momento em que a doença vai se instalar 
por causa da idade. 

Portanto, o mais importante é a preven-
ção. E a principal prevenção é a adoção de 
hábitos saudáveis.

“A prática de atividade física deve ser 
diária e se a pessoa não tem nada, deve ser 
de 30 minutos, por dia. Mas quando é obeso 
e precisa emagrecer o tempo tem que ser 
maior, 1h30min, por exemplo”. 

 Controle   Diminuição do risco
 Colesterol               25% morte      33% infarto
 Pressão arterial      15% infarto
 Parar de fumar       70% de morte    50% infarto
 Manter peso saudável 25% de  diabetes
 Praticando exercício físicos 25% de diabetes

Outros cuidados: 

1) Ler os rótulos dos alimentos
2) Conheça seus números (pressão, 

IMC, colesterol, glicemia, circunferência 
da cintura)

3) A prevenção à obesidade deve ser ini-
ciada antes do nascimento com alimentação  
saudável na gestação  e após o nascimento, 
com leite materno e acompanhamento cui-
dadoso do crescimento e desenvolvimento 
da criança, estimulando hábitos saudáveis. 

4) O tratamento da obesidade consiste 
em redução do peso corporal, redução da 
ingestão de açúcar, refrigerante, gordura e 
sal; e atividade física aeróbica moderada. 

Fonte: www.tuasaude.com/sintomas-de-doenca-do-coracao

Fatores  
de risco 

imutáveis: 
idade, sexo e 

hereditariedade.

Fatores de risco 
modificáveis: diabetes, 

obesidade, colesterol aumentado, 
sedentarismo, tabagismo, alcoolismo,  

hipertensão arterial, frouxidão 
alimentar, ambiente e estilo de vida. 

Tratamento do adulto
As características genéticas e fisiológicas 

de cada indivíduo também são importantes 
no tratamento. 

O remédio para controlar o colesterol 
pode não ser adequado à pessoa que, mesmo 
medicada, poderá ter infarto. 

Doutora Mona defende o estudo genético 
de cada pessoa  para que o tratamento, a 
dieta e a medicação sejam prescritos respei-
tando-se o perfil nutrigenético do paciente.  

Por esta razão, o médico cirurgião pediá-
trico e nutrólogo,  Jonas Dalla Corte  alerta 
para que os pais cuidem da saúde dos filhos 
desde cedo. 

Ele explica que “no perfil nutrigenético 
são estudados 178 genes, nos quais é possí-
vel prever possíveis doenças futuras”. 

“Minha paixão é a pediatria, porque o 
adulto às vezes abandona o tratamento, mas 

Sinais de alerta
a) Sobrepeso e obesidade
b) Sensação de o coração disparar
c) Falta de ar
d) Cansaço 
e) Ansiedade e insônia
f) Alteração do sistema urinário
g) Retenção de líquido
h) Alteração da pressão arterial

os pais cuidam do filho. Então, o tratamento 
atinge também os pais e vai mudar os hábi-
tos de toda a família”, completa. 

O médico compara a atenção aos sinais 
das doenças cardíacas com o autoexame de 
mama da mulher. "Ela não vai ao mastolo-
gista todo mês, mas tem que se apalpar e 
procurar tratamento ao primeiro sintoma”.

E acrescenta ainda que o idoso vai per-
dendo a sensibilidade e a capacidade de 
autopercepção e por esta razão, deve ser 
acompanhado pelos familiares. 

O médico defende que para evitar a 
perda da consciência corporal e prevenir 
doenças que vão surgindo com a idade, o 
adulto pratique atividade física diária com 
supervisão de profissional, leia, estude uma 
língua estrangeira e tenha vida social.

OBS.: Os sinais 
se manifestam de for-
ma diferente em cada 
pessoa. Por isso é pre-
ciso estar atento aos 
pequenos sintomas. 
Procurar um médico 
de confiança no mo-
mento em que apare-
cer os primeiros. 
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Paula, Fernanda, Ana Júlia, Ma-
riana e Kamilie, 6ºD
Obrigada por serem amigas 
tão gentis e carinhosas. Adoro 
nossas brincadeiras! Vocês são 
minhas melhores amigas para 
sempre e nunca esquecerei do 
Quinteto Fantástico. ♥
Larissa, 6ºD

Théo Rhoden, 3ãoA
“Eu te amo, eu te alugo, só para 
trazer a verdade para a mão”.  
Galo Cego.
Bruna V.,  3ãoA

Meu Xêro, 2ºB EM
É nóisss querido, te amo. Você 
é a fórmula da minha vida kkk. 
Q=m.L(Que Mal). #insupor-
tável.
Igor, 2ºB EM

Isis, 5ºB
Minha amiga, gostaria de te 
agradecer por me apoiar, me fa-
zer companhia, por me escutar e 
por ser minha amiga. Um abraço. 
Giulia, 5ºB

Profª Adenise, 4ºC
Eu estou adorando essa pro-
fessora. Ela é gentil, bonita e 
sempre me ajuda quando eu 
preciso. Beijos.
Camilly, 4ºC

Matheus P, 5ºA
Você é meu melhor amigo desde 
quando cheguei no Santos Anjos.
Cauan H., 5ºA

LPB7, 3ãoA
Melhor grupinho ever! Nosso 
último aninho, já estou com 
saudades gatinhas!
Lara, 3ãoA

Gabriela Leite, 2ºA EM
Te amo minha playera, a gente 
para sempre!
Maria Clara, 2ºA EM

Sofia, Bu e Ana, 6ºE
Meninas, queria falar que vocês 
são demais. Amo muito vocês 
migass.
Eduarada F, 6ºE

Maria Júlia H. e Laura Maria, 3ãoA
Amo vocês minhas safadocas 
rs! Vocês são as melhores que 
poderia ter SZ
Beatriz Rosa, 3ãoA

Gabriel Guedes, 6ºE
Você é o melhor amigo!
Anttonio, 6ºE

Júlia Fernanda, 2ºB EM
Pessoa fofa, joga muito bem. 
Amo você.
Maria Clara, 2ºA EM

Preparação para o ENEM: 

Vinicius Schulz Nardes, 3ãoB fez o 
ENEM como treineiro  dois anos. Em 2015, 
obteve nota 760 (de 1000) na redação e em 
2016, sua nota foi 900. 

Decidido a fazer a faculdade de direito na 
USP, o estudante que já foi vereador mirim. 
E, apesar de ter feito a prova somente para 
conhecer o estilo das questões e ambientar-
-se psicologicamente,  passou em 1º lugar  
para direito na FCJ e Unisociesc. Passou 
também para a PUC, “fui aprovado, mas não 
tive boa colocação, tirei nota 6,0 na redação. 
Isso mostra como a redação é importante”.

A experiência, além de ajudar a melhorar 
a qualidade de sua redação, pois ao receber 
a correção, pode verificar e concentrar os 
estudos nos pontos fracos,  ajudou na esco-

lha da profissão futura. 
“Minha proposta de interesse social na 

primeira prova era muito rasa, então fui 
estudar legislação e ciências políticas e 
descobri o meu interesse e vocação para 
o direito e para a vida pública. 

Ao estudar, descobri falhas na aplicação 
da legislação brasileira e espero mudar isso 
no futuro. Sendo magistrado poderei fazer 
isso e tenho interesse também na política”, 
anuncia.

Segundo ele, a argumentação exigida 
nas aulas de sociologia e os debates sobre 
temas da atualidade são determinantes para 
a preparação do estudante para fazer uma 
boa redação no ENEM e vestibular. 

“O assunto da última prova de 2016, a 
intolerância religiosa foi o tema de aula de 
religião e eu já tinha até escrito sobre isso. 
E o da segunda prova, foi o preconceito, 
que também já tínhamos debatido e escrito 
sobre nas aulas”. 

Em sua opinião, para fazer uma boa re-
dação é preciso se inteirar das notícias, sa-
ber o que está acontecendo tanto no Brasil, 
quanto no mundo. E é importante debater 
e conversar muito, principalmente com 
pessoas que pensam diferente de você.

 “Porque assim você desenvolve me-
lhor seus argumentos,  dá sua opinião 
sem receio. E isso faz com que você seja 
contundente na sua redação e mostre ao 
corretor da redação que tem argumentos 
fortes”, garantiu. 

Dicas: Ler, debater e escrever 
muito sobre temas da atualida-
de e legislação...  

Gabriela Manoela Zanotti, 3ãoB, con-
quistou boas notas na redação do ENEM: 
700 (2015) e 940 (2016). 

Ela fez as provas para treinar, habituar-se 
com a atmosfera e ao estilo das questões e 
ficar mais tranquila na prova deste ano. 
Receber as correções auxiliou a focar os 
estudos em seus pontos fracos.

"Na primeira, minha proposta de apli-
cação social ficou muito vaga. A prova é 
muito cansativa e embora tenha sido uma 
das últimas a sair da sala, deixei para passar 
a redação a limpo muito tarde, então cometi 
muitos erros de gramática que numa situa-
ção normal não faria.  

Isso aconteceu porque fiquei muito tem-
po em matemática. Fiz uma boa introdução,  
mas a conclusão deixei muito vaga. Na 
minha última redação coloquei a frase de 
um filósofo, que são as referências. "Uma 
boa leitura sempre resulta numa boa escrita", 
conclui. 

Gabriela considera importante participar 
do laboratório de redação, porque os ditados 
ajudam na fixação dos aspectos gramaticais 
e na hora da prova, isso é muito importante. 

“O importante é ler. A pessoa pode ler 
para se divertir e mesmo essa leitura é im-

portante porque ajuda tanto na gramática, 
quando na argumentação. 

Participar ativamente das aulas de en-
sino religioso, história, sociologia e por-
tuguês ajudam muito para fazer uma boa 
introdução e contextualizar a proposta. Ler 
as  notícias e escrever sobre os assuntos 
de seu interesse também, porque você vai 
desenvolvendo a argumentação”. 

A estudante fez as provas como treinei-
ra seguindo o conselho dos professores e 
garante que estará menos nervosa na prova 
desse ano que pode valer uma vaga no curso 
de medicina na UFPR ou UFSC. 

Mesmo assim fará também o vestibular 
da ACAFE. “Espero tirar 1000 na redação 
desse ano para garantir a minha vaga. O 
curso que eu quero é muito disputado”.

Gabriela (940 na redação do ENEM): 
Ler, escrever e fazer os ditados para ficar 
tranquila no dia da prova

“Uma boa leitura sempre resulta numa boa escrita”

Talento especial para o desenho
Alexia Pereira Ziemer, 8ºA é apaixona-

da por desenhar. “É  muito legal, desenhar, 
me deixa feliz, dá alegria ver os rabiscos 
irem se transformando em um personagem. 
Passo quase toda a tarde desenhando”, conta 
com os olhos brilhando. 

Admiradora da cultura asiática e do dese-
nho de animes manga, estilo japonês, prefere 
criar com grafite e sem pintura.   

A estudante ainda não decidiu a profissão,  
mas tem certeza de que quer seguir uma 
ligada a seu hobby, ̀ talvez faça arquitetura`, 
conta. 

A habilidade de desenhar é 
desenvolvida com treinos diários

Sem nunca ter feito curso de desenho, a 
habilidade foi sendo desenvolvida com o 
treino diário.

A habilidade e o gosto pelo desenho vêm 
sendo desenvolvido desde os seis anos de 
idade. A mãe, a professora Alessandra, gosta 
e desenha muito, segundo Alexia.  

Um de seus tios é desenhista de estam-
pas  em uma grande empresa da cidade e a 
convivência com a arte leva a estudante a 
aproveitar todo o tempo livre para desenhar. 

A riqueza de detalhes e a rotina de treino 
fazem alguns de seus desenhos parecerem 
fotografia. 

Dicas: Ler, ler, ler... acompa-
nhar as notícias e escrever 
redação diariamente. 
No dia da prova: 
1º) Fazer a redação. 
2º) Fazer a prova. 
3º) Antes de passar o gabarito, 
passar a redação para a folha 
original.
4º) Passar o gabarito
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Dissídio, 3ãoB
Carreta aprovação, na escola 
e no vestiba. Vamos com tudo!
Vinicius N., 3ãoB

Victor Hugo, 6ºD
Olá, queria te agradecer por 
sempre ser meu melhor amigo 
e sempre me apoiar.
Victor Poffo, 6ºD

Guilherme, 6ºE
Você foi um amigão para mim. 
Gosto muito de você. Abraços.
Raian, 6ºE

Luiza, 3ãoA
Nossas danças jamais serão 
esquecidas. Nunca poderão des-
sarrar o que foi sarrado! É como 
sempre falo: faz o passinho do 
romamo, mas aquela sarrada 
no ar. 
Willian, 3ãoA

Mery, Isa e Júlia
Amo ver Jesus na vida de vocês. 
Obrigada por me aguentarem 
cantarolando por aí!
Ana Júlia, 2ºA EM

Ygor, 2ºB EM
Play Baaaa
Maria Vlara, 2ºA EM

Helena e Duda, 3ãoB
Obrigada por me aguentarem 
xuxus! Nós sempre!! Sentirei 
muita falta de nossa rotina e 
dos desabafos diários. Amo 
vocês ♥ #3ão

Madu, 3ãoB

Mãe e pai
Meus pais são as pessoas mais 
legais da terra. Amo vocês.
Vinicius, 5ºB

Eduardo, 3ºC EF
Gosto de lanchar com você.
Lorenzo, 3ºC EF

Família
Vocês são muito importantes, 
porque cuidam muito bem de 
mim, são divertidos, engraçados 
e tudo mais de bom. Beijos.
Amanda Sales, 3ºD EF

BFF's e família, 6ºE
Obrigada por serem importantes 
na minha vida. Amo vocês! #im-
portantes. ♥ “Estrelas brilham 
em momentos de escuridão” .
Sofia, 6ºE ♥

Minha Família
Vocês são muito importantes 
para mim. Eu amo muito vocês. 
Amor.
Thuany G. Alves, 3ºD EF

Família e amigos
Vocês são muito importantes 
para mim, me ensinam a viver 
com caráter. Muito obrigada! 
Beijos, até porque tudo passa, 
até uva passa.
Natália M., 3ºEF

Pai Cristiano
Feliz aniversário. Amo muito 
você.
Isabelle V. da Silva, 3ºD EF

Amanda Thaís, 3ºD EF
Querida, juro que vou ser a sua 
amiga para sempre.
Giovanna, 3ºD EF

Gabriele Ravache, 3ºD EF
Minha amiga do 2ºano. Eu amo 
você de coração.
Maria Eduarda, 3ºD EF

Luis Otávio, 4ºEF
Você é muito querido. Sempre me 
faz sorrir quando estou triste. 
Fica ao meu lado quando estou 
doente. Você é o melhor irmão 
de todos. 
Natália Luisa, 3ºEF 

Alice, 7ºEF
Minha irmã bem legal, a irmã 
mais maravilhosa que alguém 
pode ter. 
Pedro, 3ºEF

Natália Gastalde, 3ºD EF
Melhor amiga do mundo, carinho-
sa, prestativa, amorosa e etc... 
Quero falar que te amo.
Gabriele R., 3ºD EF

Vitória, 4ºA 
Tu és a melhor filha do mundo. 
Mamãe te ama muito!!
Mamãe

Enzo, 4ºB
Oi, Parabéns por ser meu amigo. 
Você é um amigão.
Pedro N.H., 4ºB

Bia e Maju Hardt, 3ãoA
Melhor trio que alguém pode ter. 
Eu amo vocês principalmente por 
me aguentarem. S2
Laura B., 3ãoA

Gabriela, Maria Júlia, Maria 
Luisa, 4ºA
Vocês são muito especiais para 
mim. São minhas amigas e estão 
sempre comigo. Adoro vocês!
Ana Clara Laffin, 4ºA

4ºC
Estou com saudades de vocês. 
Qualquer dia vou à tarde no 
Colégio para matar a saudade. 
Luiza Martinello, 4ºB

Profª Luciane
Oi, eu estou rezando todos os 
dias para você se recuperar da 
cirurgia e voltar para dar aula. 
João Augusto, EF

Minha mãe
Oi, boa sorte para seu bebê e que 
ele ou ela seja maravilhoso(a). E 
que Deus te abençoe onde quer 
que você vá e vou sempre estar 
com você. 
Miguel, 4ºEF

Família
Oi gente, eu queria falar que 
amo vocês e espero que vocês 
me amem!!!
Pedro Z.B, 4ºEF

Família
Eu amo muito vocês. São muito 
especiais na minha vida. Obriga-
da por tudo o que vocês fizeram 
por mim. 
Amália, 4ºC

Família
Querida família, tenha uma ótima 
semana. 
Sarah, 4ºB

Júlia e Gabriella, 7ºD
Ju, Gabri, amo vocês. Suas lindas! 
Beijão ♥♥ Vocês são minhas 
melhores amigas. 
Sophia, 7ºD

Gustavo, 4ºC
Vamos batalhar no Clash Royale 
na batalha de clãs, para deixar 
o baú no nível 10 e ganhar 
lendários!
Guilherme, 4ºC

Milena, 9ºA
Você é minha melhor amiga. 
Gosto muito de você. Você esta 
convidada para ir ao meu apar-
tamento.
Luìsa F.S., 9ºA

Gabrielle Branco, 2ºA EM
Estou esperando meu chaveiro! 
Pois sei que você esteve em 
Paris. Beijos. I love you. ♥♥
Helmann, 2ºA EM

Todo 3ãoA
Melhor Terceirão! Foco no ENEM, 
e nos vestibas! #tuavagaéminha
Lara E., 3ãoA

Laura de Borba, 5ºD
Amiga, obrigada por sempre me 
apoiar, estar comigo, me ajudar 
e ser a melhor amiga do mundo. 
Te adoro!
Letícia Floriani, 5ºD

Catarine, 4ºC
Obrigada por sempre me apoiar 
e defender. Você é sempre uma 
pessoa muito boa comigo. Obri-
gada por tudo, te amo.
Bruna W, 4ºC

Duda, Isabela e Maitê, 4ºD
Vocês são as minhas melhores 
amigas. Eu amo vocês. Um beijo 
grande. 
Evelin, 4ºD

,Athur Sasse, 4ºC EF
Gosto de brincar e jogar futebol 
com você.
Guilherme Reder, 3ºC EF

Luiza, 6ºC
Eu gosto muito de você, minha ir-
mã muito legal. Sempre me ajuda 
nas tarefas ou quando eu estou 
machucada. Você é muito legal. 
Eduardo, 3ºC EF

Vinicius, 5ºB
Você sempre me apoia em todos 
os momentos desse ano e do 
ano passado. 
Rafael, 5ºB

Victor, 4ºD
Você é muito rápido, mas não 
deixe as chamas se apagarem. 
Arthur, 4ºD

Ana Carolina, 3ºC EF
Eu gosto muito de você. Você é 
muito legal e bem educada. 
Alexia, 3ºC EF

Ronald Bryan, 1ºA EM
Obrigado por tudo fofinho pira-
nha. Te amo muito tá: Parceiros 
para sempre. 
Bruna G, 1ºA EM Rua Padre Kolb, 1485  Fone 3433 5964           

www.bekosuniformes.com.br

Na imagem de Nossa Senhora Aparecida 
“há algo de perene para se aprender”. 
“Deus ofereceu ao Brasil a sua própria Mãe”

Colégio recebe imagem peregrinaColégio recebe imagem peregrina
Para comemorar 

os 300 anos do en-
contro da imagem 
de Nossa Senhora da 
Conceição Aparecida, 
nas Águas do Rio Pa-
raíba do Sul, a  CNBB  
instituiu o Ano Nacio-
nal Mariano,  de 12 
de outubro de 2016 
até 11 de outubro de 
2017.

Todas as dioceses 
do Brasil, desde 2014, 
se preparam, recebendo a visita da imagem 
peregrina de Nossa Senhora Aparecida. 

Em Santa Catarina, as filiais da Sociedade 
Divina Providência participam das come-
morações e recebem a imagem peregrina. 

Em junho, ela estará em Joinville.  Du-
rante a Semana Pedagógica , coordenadores, 
Irmãs, gestores e professores se prepararam 
para viver esse ano de graça. 

No dia 27 de maio, o Colégio participará 
da Coroação de Nossa Senhora, na Catedral, 
juntamente com a comunidade. 

Nesse Ano Mariano, a Igreja do Brasil 
convida os fiéis a vivenciarem aquele que 
é o mandamento da Virgem Maria: “Fazei 
tudo o que Ele vos disser” (Jo2,5).

Celebridade da internet visita CSA 
Durante o recreio do dia 22 de março, os 

estudantes foram surpreendidos com a visita 
dos irmãos,  João Victor (Flakes Power) e 
Carlos Eduardo de Bem Sampaio, ambos  
ex-alunos do Colégio. 

O youtuber Flakes Power aos 19 anos, 
tem mais de um milhão de seguidores. No 
seu Canal publica vídeos diários com dicas 
de como jogar (e ganhar) Clash Royale, um 
jogo para smarthphones. Cada vídeo, de 
cerca de 10 minutos, tem em média 400 mil 
visualizações.  

O primeiro brasileiro a se tornar mestre 3 
no Clash Royale, no início de maio, bateu a 
casa de UM milhão de seguidores. 

Seguidores = $$$
João Victor é estudante de engenharia do 

Software, da Univille. Ele tem  91mil segui-
dores no Instagran  e 33mil no facebook, 
além  de 84 mil seguidores num canal secun-
dário, onde analisa outros jogos e apresenta 
produtos de patrocinadores.  

Formado no Terceirão em 2014,  superou 
a resistência dos pais, que reclamavam do 
longo tempo em que permanecia no compu-
tador e jogando. 

Atualmente, para produzir o vídeo diário, 
joga cerca de três horas e gasta outras três a 
quatro para  produzir e postar o vídeo. 

dicção, carisma e equipamentos. E mesmo 
com tudo isso não há garantia de que vai dar 
certo”, completa. 

“Sempre quis criar um Canal e fui me 
preparando por três anos. Quando criei, já 
tinha o equipamento todo. Montei um estú-
dio em casa”, conta. 

O jovem  sabe que o Canal pode ter vida 
curta porque depende do sucesso do jogo. “A 
ideia é ir tocando o novo canal com outros 
jogos e manter  o público fiel. Tem que ficar 
ligado o tempo todo”. 

Além de manter os próprios canais, 
Flakes Power participa de gravações nos 
vídeos de amigos, que retribuem a gentileza. 
Seu irmão, Carlos Eduardo (Dudu) também 
participa de algumas gravações e está crian-
do o próprio canal.

Fãs de todas as idades 
   
Guilherme Mendes, 9ºA, fez questão de tirar uma foto 

para postar no “Clã (grupo) do jogo. 

Caio Hillbrecht, 9ªA , segue o Canal e ficou emocionado: 
“Nunca vi alguém famoso assim de perto. Eu sempre assisto 
os vídeos quando preciso de ajuda". 

Heitor Lopes Reis, 8ªA disse que passou a assistir 
o canal por indicação de um amigo. Depois de seguir as 
dicas, voltou a ganhar coroas e conseguiu se manter na 
arena sem cair mais. 

Quem é ele, por favor? Pergunta uma garota assustada 
com a correria em direção aos irmãos para pedir autógrafos 
em papel, na agenda, na mão, no livro, uma selfie. 

“Meu... ele ganha baú todo o tempo. Eu quero uma 
foto”, dispara outro. 

“Sempre quis conhecer ele. Gosto de ver ele jogando. 
Ele ensina várias dicas”, dispara Júlia Flores da Cunha, 5ºA, 
enquanto procura a melhor forma de se aproximar do 'ídolo'. 

 
“Ele é o melhor do Brasil”, Guilherme Kruger, 8ºB.

 “Gosto de estar com os fãs. Dou autógrafos 
e faço selfies com alegria, mas não gosto de 
empurra-empurra.  Tenho medo de alguma 
criança cair e se machucar, principalmente as 
pequeninhas. Hoje, muitas ficaram sem lanchar. 
Disso não gosto”, falou preocupado o Youtuber.

YouTube é para 
profissionais

Um youtuber pode ganhar de três fontes. 
A mais rentável são as visualizações mo-
netizadas (anúncios comercializados pela 
Google e outras empresas). 

Ele ganha também de empresas patro-
cinadoras para divulgar seus produtos. 
Por isso, quanto mais seguidores, maior a 
popularidade, maiores os ganhos.    

O sucesso do canal fez com que o jovem 
tivesse que criar a própria empresa. Os 
ganhos em dólar e euros são administrados 
por uma network.

“Eu já tinha um canal, mas não fazia 
sucesso. Então, quando o Clash Royale foi 
lançado comecei a postar vídeos. Depois que 
criei o canal foi muito rápido. Mais ou menos 
em três meses a coisa começou a andar. Eu 
jogava de graça, hoje sou pago para jogar. 
É muito bom, brinca". 

“O YouTube não tem mais espaço para 
amadorismo. Não tem um modelo a seguir. 
Para começar tem que ter bom conteúdo, boa 

Flakes deu dicas ao vivo 
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VALE A 
PENA LER
VALE A 
PENA LER

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

Livro: Caixa de Pássaros
Autora:  Josh Malerman
Editora:  Intrínseca

O ser humano faz coisas im-
prováveis para sobreviver e 
proteger quem ama. Esse fato 
é retratado em "Caixa de Pás-
saros". Um livro tenso, intenso, 
com pequenas doses de suspense 
e misterioso. Uma mãe precisa 
realizar uma viagem de barco, a 
remo, acompanhada dos dois 
filhos pequenos, porém ela 
sabe que o que os aguarda fora 
de casa, e os acompanhará 
durante a viagem, é tão hor-
ripilante que nenhum dos três 
poderá abrir os olhos ou todos 
morrerão. 

Indicação: Profª Silvia 
Vieira Sarnowski.

Livro: ROBINSON CRU-
SOE - A Aventura de Um 
Náufrago Numa Ilha Deserta

Autor: Daniel Defoe
Tradutor: Hildegard Feist 
O livro traz a história de um 

personagem que, incomodado 
com a pacata vida da classe 
média em York, na Inglaterra, 
decide fugir de casa e tornar-
-se um marinheiro. Em uma 
de suas viagens, seu navio 
acaba naufragando e ele 
passa a ser o único sobre-
vivente. Consegue chegar 
a uma ilha deserta, onde vive 
solitário por 27 anos, dois 
meses e nove dias.

Indicação: Professora Janete 
Rosa

Livro: Estrelas Tortas
Autor: Walcyr Carrasco 

Editora Moderna
Conta a história de uma ado-

lescente saudável, linda,
alta, jogadora de vôlei que 

sofre um acidente de carro e 
se torna uma deficiente física. 
Desde então, tanto ela quanto 
sua família e amigos passam 
por grandes desafios, como 
enfrentar a discriminação e 
um cotidiano difícil diante 
da perda de movimentos. 
Um livro que aborda 'sobre 
o diferente', a superação das 
dificuldades. Mostra que, por 
pior que sejam os obstáculos, 
sempre é possível dar a volta 
por cima.

Indicação: Professora Ja-
nete Rosa

Matemática . Português . Inglês

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

Livro: O Fantástico 
significado da palavra 
significado

Autor: Eduardo Zu-
gaib

Editora: Abajour 
Books

"Uma história. Seria 
mais uma história, como 
tantas outras que você já 
leu. Mas... não é! 

Essa história é 
bem diferente. 

É uma história 
de gente pequena 
para gente gran-
de. E também uma 
história de gente 
grande para gente 
pequena.

U m a  h i s t ó r i a 
emocionante, em que 
o tempo do relógio se 
congela e um encontro 
mágico acontece. E este 
encontro vai motivar 
você a descobrir - ou 
reencontrar - o fantástico 
significado da palavra 
Significado, percebendo 
melhor... as coisas que 
você faz ou gostaria de 
fazer, ... a forma como inte-
rage com o ambiente, ... as 
relações positivas que cons-
trói e, principalmente,... 
as respostas que você dá 
quando a vida lhe pergunta: 

De onde você veio? Para onde 
você vai? Uma história cujo 
final só pode ser escrito por 
uma pessoa: você."

Indicação: Professora 
Alessandra Ziemer

Livro: Como os Dinos-
sauros Dizem Boa Noite?

Autores: Jane Yolen e 
Mark Teague,

Editora Globo
Sabemos que os peque-

nos em algumas situações 
se mostram resistentes 

para dormir.Afinal, brincar 
é muito mais legal, e ouvir 
histórias então, nem se fala.  
Esta história atrai a tenção da 
criançada, pois além de en-
graçada, tem um personagem 
bem especial, pois quem iria 
imaginar que os dinossauros 
dormem? E choram?  

Indicação: Professora Fa-
tima Delurdes Leite Gorges

Ler é viver a emoção de aprender 
A leitura é o ponto de partida dos proje-

tos de aprendizagem de todas as turmas da 
Educação Infantil.  Os livros são a essência 
dos projetos diferenciados e adequados ao 
conteúdo programático de cada faixa etária.  

As professoras, ao mesmo tempo em que 
vão desenvolvendo o hábito da leitura por 
meio de contação da história, leitura visual 
(das imagens) e atividades diversificadas 
sempre relacionadas ao livro, proporcionam 
uma caminhada divertida e alegre ao mundo 
maravilhoso das letras. 

IDENTIDADE - Sob a orientação das 
professoras, os Infantis 4, tendo como ponto 
de partida o livro: Super - Eu “Tudo o que 
você queria saber”, neste semestre, estão 
desenvolvendo atividades com o objetivo 
de construir a própria identidade e o reco-
nhecimento do outro e do mundo. 

Após a contação da história e de fazer a 
leitura das ilustrações do livro observando 
detalhes como cores, as letras que compõem 
os nomes, as expressões faciais e sentimen-
tos dos personagens, foi a vez de ir à sala de 
espelho e se autorreconhecer. E reconhecer 
as característica dos colegas. 

Pintar e construir um brinquedo alinhável 
foi outra atividade. Os pequenos desenvol-
veram a percepção visual e tátil e as habili-
dades motoras.

PROFISSÕES: O Infantil 3 está visitan-
do o mundo do trabalho, por meio do livro 
"Quando eu crescer", de Ana Maria Ma-
chado. Para dar início ao projeto e motivar as 
crianças, foi realizado o dia das profissões. 

Naquele dia, as crianças se fantasiaram 
ou trouxeram adereços relacionados ao 
profissional que pretendem ser. 

Infantil 4 -Brincadeira 
com o alinhavo construído

EMOÇÕES - Cachinhos Dourados e os 
Três Ursos é o livro base do  projeto de lei-
tura das turmas dos Infantis 2. A linguagem 
musical  e expressão corporal foram alguns 
dos meios utilizados pelas professoras para 
estimular o prazer e o interesse pela leitura. 

Entre as atividades, os pequenos ouviram 
e dançaram ao som da melodia da Cachinhos 
Dourados. 

As características de cada personagem 
da história foram identificadas pelas crian-
ças ao confeccionarem os bonecos que as 
representavam. 

SENSAÇÕES – O lançamento do proje-
to de leitura do livro "O menino barulhento", 
explorado pelas turmas dos Infantis 1 foi na 
biblioteca. 

Mas a realização de diferentes tipos de 
leituras, como sons do corpo, de elementos 
da natureza - água, de instrumentos musicais 
e a exploração das sensações  e movimen-
tos corporais são  realizadas em diferentes 
momentos e ambientes.

Na Parede de Pintura, as crianças do 
Infantil 1B, ficaram maravilhadas ao manu-
searem diferentes texturas e tintas. Enquanto 
observavam seus registros, as marcas das 
mãos impressas e pinceladas,  aguçavam 
a própria curiosidade  e aprenderam com  
muita alegria.

Infantil 1 -  Biblioteca, a casa dos livros

Infantil 3 -  A leitura e as profissões 

Minha Mãe
Eu te amo muito meu amor. Você 
é minha vida, querida. 
Alena Sofia, 6ºD

Caio Pavesi, 1ºB EM
Volta Caio!
Felipe Ramos, 1ºB EM

Isabely, 4ºD
Eu espero que você seja uma 
aluna legal, inteligente, carinhosa 
e tudo de bom, pois alguém vai te 
retribuir o favor :)
Gerson, 4ºD

Sofia, 1ºCEF
Gosto muito de você, mana. Você 
mora no meu coração. Um beijo.
Ana Júlia, 5ºD

Maria Clara, Infantil
Mana, mesmo com as briguinhas 
eu te amo. Você é a melhor irmã 
do mundo. Um beijo.
Ana Luiza, 4ºD

Para pessoa que amo, 
Desejo sabedoria e força para 
essa vida. Todas as noites eu 
olho para o céu e meu coração 
viaja até ele. 
Ana Heerdt, 9ºA

Amigas, 4ºA
Muito obrigado por tudo, por ter 
feito a pessoa que eu sou hoje. 
Enzo M., 4ºA

Maria Ariélli, 9ºA
Você é uma ótima amiga, gosto 
muito de você! Obrigado por tudo.
Augusto, 9ºA

Ana Carolina, 1ºB EM
Amiga, eu te amo. Obrigada 
por tudo!
Eduarda S., 1ºB EM

Colégio dos Santos Anjos
Parabéns a todos os funcionários 
que contribuíram com essa marca 
de 110 anos. Obrigado a todos. 
Bruno Luis, 6ºB

Igor, 6ºC
Obrigado por você ser essa pessoa 
especial que você é. Desejo saúde 
e paz pra toda sua família. 
Felipe Luis, 6ºC

Gabriela Leite, 2ºA EM
Branco tipo leite, minha discípula, 
+ MJ. Amo você, novas.
Maria Clara, 2ºA EM

1ºB EM
Boa sorte nas olimpíadas, falta 
pouco.
Malcolm C, 2ºB

Nicolas, 5ºD
Você é um amigo dez. No primeiro 
dia de aula você foi uma pessoa 
legal. Obrigado amigão.
Augusto, 5ºD

Meus amigos, 6ºE
Queria agradecer por me apoia-
rem nos momentos difíceis e por 
tudo que vocês fizeram nesses 
2 anos.
Théo, 6ºE

Maria Júlia, 1ºA EM
Oi, Você é especial. Tchau 
Gabriela, 1ºA EM

Felipe de Mira, 3ºC
Você é um irmão muito legal e 
incrível. Eu te amo. Abraços.
Lucas, 4ºD

Profª Gabriela, 3ºC EF
Obrigada por ser essa professora 
tão legal. 
Ana Luísa Cidral, 3ºC EF

Miguel, 2ºC
Tire notas boas nesse ano. Um 
beijo de sua irmã.
Paula, 4ºD

Arthur, 5ºA
Olá, espero que leia isso. Você é 
meu amigo não faz muito tempo, 
espero que fique na escola. 
João Henrique, 5ºA

Eduarda e Geovanna, 5ºD
Obrigada por sempre serem mi-
nhas amigas. Amo vocês ♥.
Beatriz, 5ºD

Gustavo M., 6ºA
Eu agradeço pela nossa amizade. 
Estes dias fez 11 anos que eu 
conheço você.
Grabriel P., 6ºA

Mãe
Feliz Dia das Mães. 
Clara, 2ºA EF

Pai e Mãe
Obrigado por terem me ajudado 
com o que eu não entendia. 
João Pedro B.,  6ºB

Rafaela, 4ºA
Vou fazer uma festa do pijama 
no meu aniversário e vou con-
vidar você. 
Camilly, 4ºA

Mariana,  6ºC
Quero agradecer por ser minha 
amiga e também pelas partidas 
de Jogo da Velha. Foi muito en-
graçado. 
Suzana,  6ºC

Bruna, 7ºA
Mano, eu tô com muitas saudades. 
Te amo muito. Bjs ♥
Maria Clara, 7ºC

Rafaela, 4º EF
Eu gosto muito de você e adoraria 
que você fosse na minha casa para 
ver os cachorrinhos.
Amanda,  EF
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As alunas Karin 
Louise Schramm 
Püschel, 9ºA, Laura 
Back Aquere – 1ºB-
EM e Mikaela Flávia 
Korb Becher, 9ºC 
foram as vencedoras do 
concurso para escolha da 
logomarca comemorativa 
dos 110 anos do Colégio. 

O concurso  
coordenado pelas 
professoras de artes 
Fabiana de Mello Alka e 
Leila Adriana D. Vieira 
envolveu os alunos do 
5ºs anos ao Terceirão. 

As inscrições 

Logomarcas vencedoras do concurso

Escola é lugar de viver.  A escola é a primeira 
experiências de vida em sociedade. Nela que 
aprendemos o valor do trabalho em equipe pelo 
bem coletivo. 

Aprender com os livros, com os professores, 
com os colegas e consigo mesmo, descobrindo e 
desenvolvendo os próprios talentos,  fazer amigos 
para toda a vida, crescer e desvendar um mundo 
maravilhoso de possibilidades são algumas das 
experiências marcantes vivenciadas na escola.  

O conjunto das memórias individuais são 
a essência dos fatos históricos. Registrar essas 
memórias é um dos trabalhos propostos pela pro-
fessora de história Karyne Johann como parte das 
atividades comemorativas dos 110 anos do CSA. 

Os alunos do 5º ao 8ºano estão registrando em 
textos,  ilustrações e vídeo as emoções de escrever 
as primeiras letras, de defender seu time e ganhar 
medalha nas olimpíadas, na feira de ciências,  de 
apresentar-se nas homenagens, nos eventos de 

dança e na festa junina. 

A convivência com os professores e amigos 
são lembranças importantes. Estas memórias serão 
compartilhadas com a comunidade escolar em 
exposições ao longo deste ano.  

Os trabalhos produzidos sob a orientação das 
professoras de história, português e artes resgatam 
momentos marcantes na vida escolar de cada aluno 
dos 5ºs ao 9ºs anos. Cada série fará uma atividade 
diferenciada. 

Neste primeiro trimestre, os quintos anos escre-
veram suas memórias da vida escolar conectadas a 
algum objeto valioso que fez parte desta trajetória.  

Os sextos anos, além de escrever e ilustrar suas 
memórias, prepararam entrevistas com pessoas 
que participaram e contribuíram na construção da 
história do CSA.

Os 7ºs aos 9ºs anos farão seus trabalhos seguin-
do o cronograma estabelecido pelas professoras 
em projeto conjunto que só terminará no último 
trimestre, quando então, todos terão escrito uma 
parte da história dos 110 anos do CSA. 

 “Sinto saudade das aulas do Infantil 
e do parquinho. Eu tinha duas 
amigas, mas infelizmente elas se 
mudaram, mas a vida continua e 
felizmente o resto das minhas amigas 
continuaram”, contou Letícia Maitan 
Cremasco, 5ºA.
 
“Comecei  a estudar no CSA aos quatro 
anos e me lembro de comemorar 
meu aniversário com meus amigos 
na capela”, registrou Vinnícius 
Carvalho Mello, 5ºB, que descreveu 
emocionado  as aulas-passeio e a 
participação na Olicrisa. 

Festejando os 110 anos

1ºlugar
Karin L.S. Püschel, 9ºA

2º Lugar
Laura B. Aquere, 1ºBEM 3º Lugar

Mikaela F. K. Becher, 9ºC

foram livres e além 
do desenho, os 
concorrentes receberam 
pontos considerando-se 
os critérios: criatividade, 
originalidade, 
comunidade, 
aplicabilidade, relação 
com a Missão, a Visão e 
os Princípios da Escola.

Além do desenho, 
os concorrentes 
escreveram um texto 
descrevendo sua criação 
e justificando o uso do 
símbolo, cores e demais 
elementos da logo 
criada.

Além de relatar detalhes de sua 
vida escolar, Natália C. Da Rosa, 
5ºB, resgatou o primeiro lápis, as 
primeiras letras e fotos que reportam 
a momentos inesquecíveis.

Brenda L. Abrunhosa, 5ºA estuda desde 
2012 no CSA. “Eu sempre fiquei no integral 
e adoro isso”.

Kenzo N. Da Cruz, 5ºB, lembra com 
satisfação sua participação na Olicrisa, no ano 
de 2015: “O que mais me marcou foi que todos 
se esforçaram e tivemos jogos bem disputados. 
É um momento em que esquecemos nossas 
diferenças e todos se unem”.   

“No primeiro ano, todas as sextas era o dia do 
brinquedo, eu sempre esquecia de trazer meu 
brinquedo!”, lembrou Juliana Soli Fritz, 5ºA.
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