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Festa julina:

Há 110 anos a festa da família é

no CSA

1985

1996

2017
Alunos da educação infantil dançando
a quadrilha na festa junina interna

Bolo de pipoca - 110
anos Infantil 4C e D

Retrato de Família: Alunos, pais, familiares e amigos do 5º Ano vespertino

2017

Maternal II, de 1985 - uma pausa para a foto

2017

Infantil 3 B e C

2007

Terceirão 2007

Em junho de 2002, um grupo de alunos
trajados a caráter caipira, percorreram as salas de
aula convidando a todos para o 'arraiá' junino do
CSA.
Realizado no dia seis de julho, sob a orientação
da então coordenadora pedagógica e atual diretora
Adelina Dalmônico, a festa aberta ao público, foi
a primeira aos moldes das realizadas até hoje.
A abertura para a participação dos pais,
familiares e amigos tem exigido, a cada ano, uma
estrutura organizacional maior.
A organização foi sendo aprimorada. Aos
poucos, os visitantes foram aderindo ao traje

caipira e aumentando em número e animação.
Nas décadas de 1980 a 1990, a festa junina era
realizada somente para os alunos. Foi também no
início dos anos 2000 que teve início a tradição
das quadrilhas de pais e dos alunos do Terceirão.
Atualmente, a grande festa da Família Santos
Anjos é considerada a mais alegre da cidade.
Alunos, ex-alunos, pais, professores, familiares
e amigos se divertem durante todo o dia,
enquanto trocam abraços e festejam o reencontro
e a amizade.
Págs. 6 e 7
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Há 110 anos educando gerações!
Em 1907, Monsenhor José Sundrup, preocupado com
o ensino de qualidade e religioso dos seus paroquianos,
fundou a escola paroquial, instalou as turmas na sacristia
da igreja e em saletas alugadas. Nascia assim o Colégio
dos Santos Anjos!
Primeiro de agosto de 2017, aniversário do Colégio,
quando há 110 anos celebramos linda e profícua história.
Um colégio vivo! Cento e dez, a idade de uma
instituição de princípios sólidos e horizontes infinitos. Há
muito tempo chegamos à maturidade, temos uma cultura
organizacional invejável, construída por muitas mãos e
muitas vidas. Hoje temos muito orgulho de pertencer a
esta história, de estarmos juntos, porque todos nós fazemos
parte de uma comunidade que se constitui no aprendizado.
Nossa escola como organização, constitui-se
num ambiente privilegiado de educação, com momentos e
totalidades de ocasiões de aprendizagem e aperfeiçoamento
humano, envolvendo alunos, professores e pais.
Assim, o colégio se sustenta com foco na Missão
e Visão, tendo como referencial os valores do carisma das
Irmãs da Divina Providência.
Ao celebrar a história de sucesso do Colégio
dos Santos Anjos, lembramo-nos das muitas vidas que a
construíram, passo a passo, ano a ano, com dedicação,
trabalho, fé e muito amor: as abnegadas Irmãs pioneiras
que, no início, passaram por muitas dificuldades,
sobrevivendo a custo de muito trabalho e economia.
Lembramos também os dedicados colaboradores,

mestres, pais e alunos da comunidade joinvilense. Pessoas
especiais, imprescindíveis para o colégio.
Percebemos que Deus esteve no leme deste barco
singrando os mares da educação católica que sempre, com
renovado entusiasmo, construiu e desenvolveu projetos de
vida, cultura e fé em nossa cidade.
Contamos sempre com o auxílio de numerosos
anjos em todos os momentos: as queridas crianças e jovens,
professores, Irmãs, amigos, colaboradores, cujas mãos se
entrelaçaram para construir a teia de sucesso do Colégio
dos Santos Anjos.
Entre outras matérias, nosso jornal registra alguns
dos eventos celebrativos dos 110 anos, como a coroação de
Nossa Senhora, olimpíada desportiva, confraternização
julina, palestra do professor Leo Fraiman, escola aberta e
produções dos alunos.
Acontecimentos importantes para sempre
lembrarmos, porque sentimos imenso orgulho de pertencer
ao Colégio dos Santos Anjos.
110 anos educando gerações!
110 anos inspirando corações!
110 anos de amor à educação!
Vamos continuar a ensinar e aprender!
Vamos continuar a educar e crescer!
Santos Anjos ensinando mais valor!
Santos Anjos educando com amor!
Adelina Dalmônico
Gestora

Agradecimentos

Maio

2017

2

1º- Dia do trabalhador
6- Homenagem às Mães EF I (2º ao 5º ano)
8- Homenagem às Mães dos 1ºs EF (19h)
08 a 12- Reavaliações
9- Prova de 2ª Chamada
9- Projeto Pense Primeiro
10- Homenagem às Mães - Inf 1 ao 5 Mat (19h)
11- Homenagem às Mães - Inf 1 ao 5 vesp(19h)
14- Dia das Mães
15- Início do 2º Trimestre
15 a 19- Conselho de Classe do EF I
16- Teatro “A Ovelhinha Pompom” (Ed.Infantil)
16 e 17- Planetário Urânia (EF II e EM)
17- Espetáculo A Cidade da Chuva (1ºs EF I)
17- Conselho de Classe 1ºs anos EF I
19- Passeio - 7ºs anos – Morretes/Paranaguá
22- Conselho de Classe E II Matutino
23- Conselho de Classe EF II 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
30- Prova de 2ª Chamada - EM
31- Entrega de boletins para o Ensino Médio
31- Passeio de estudo 8ºs anos- Museu Oscar
Niemeyer e Parque da Ciência/Curitiba
31- DDF 9º B

Junho

2 - Passeio PAM2- Parque Zoobotânico
2- Passeio de estudo 3ºs anos – Zoológico e
Vila Encantada/Pomerode
5- Entrega de boletins 4ºs anos A e B
6- Passeio de estudo 2ªs séries EM – Museu do
Holocausto e Museu do Expedicionário/Curitiba
6- Olimpíada de Matemática
6- Entrega de boletins para o EF I Matutino
7- Entrega de boletins para o EF I Vespertino
09- Passeio de estudo 6ºs anos Vespertino –
Museu Egípcio e Museu da Reciclagem/Curitiba
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 – MAJ
23- DDF 9ºC
28- DDF 9ºA
30- Passeio de estudo 6ºs anos Matutino –
Museu Egípcio e Museu da Reciclagem/Curitiba
30 - Passeio de estudo Inf.1B – Casa da Cultura
30- Passeio de estudo Inf.2 – Agrícola da Ilha

Julho

U Aos artistas plásticos
Amanda Clemes e Diogo
Cogebriz, que 'pintaram
o 7', com o PAM 1. Os
dois demonstraram seus
trabalhos e deslumbraram as
crianças com suas pinturas
nos braços. Felizes, as
crianças participaram de
uma criação coletiva com
giz de cera no papel craft.

Expediente:
Jornal do Santos Anjos

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

- Colégio dos Santos Anjos

U À avó do aluno Bernardo Pereira
U À Juíza Karen Francis Schubert
Cardoso, 1ºA, Cleusa da Silva Oliveira, Reimer que proferiu palestra sobre as
que fez contação de história para os profissões em direito, para os alunos do
primeiros anos A e B.
terceirão A e B.
U Ao Professor Carlos Alberto Klimeck
Gouvea, da UNISOCIESC, pela aula
demonstrativa 'O maravilhoso mundo da
química' para os alunos do Terceirão A e B.

U À professora Monique Bilk que
emprestou seu magnífico tabuleiro de
xadrez para a realização das finais do
xadrez do ensino médio. Uma verdadeira
batalha épica entre egípcios e romanos.
Milena T. M. Shoji 3ã°B, venceu Yasmin
N. S. Ferreira, 3ã°A, na final feminina.
Jefferson H. N. Sakashita 2°B levou o
título disputando a final com Felipe G.
Moreno, 2°B

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

Agosto

1º - Fundação do Colégio – 110 anos
1º- Missa celebrativa dos 110 anos do Colégio,
na Catedral, às 8h30min e às 16h30min
8- Homenagem aos pais – 1ºs EF (19h)
9- Homenagem aos pais – EI Mat (19h)
10- Homenagem aos pais – EI Vesp (19h)
11- Dia do Estudante
12- Homenagem aos pais – EF I (2º ao 5º ano)
13- Dia dos Pais
18 - Aula externa no Corpo de Bombeiros
Voluntários de Joinville – Infantis 3
18 e 19- Simulado EM
21- Aula externa 62º BI – Infantis 5
21 a 25- Reavaliações
22- Prova de 2ª Chamada
26- Feira das Profissões - UFPR
28- Início do 3º Trimestre
29- Aula externa 2ºs anos – Museu 		
Oceanográfico/Piçarras
31- Aula externa 4ºs anos – Florianópolis
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Setembro

1º- Aula externa 7ºs anos – Paranaguá/
Morretes/Curitiba
1º-Desfile cívico da Educação Infantil e 1ºs anos
1º a 6- Semana da Pátria
1º a 6- Conselho de Classe do EF I
4- Conselho de Classe do EF II Matutino
5- Conselho de Classe do EF II Vespertino
6- Conselho de Classe do Ensino Médio
6- Sessão cívica do Ensino Fundamental I
7- Independência do Brasil
8- Recesso
11- Visita à agência dos Correios – Infantis 4
12- Entrega de boletins para o EF I
13- Entrega de boletins para o EM
14- Entrega de boletins para o EF II
16- Sábado letivo – EF II
20- Aula externa 5ºs anos – Projeto Tamar e
Cultivo de ostras/Florianópolis
26- Prova de 2ª Chamada
29- Aula externa 6ºs anos Vespertino – Caverna
de Botuverá e Museu Oceanográfico
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Coroação e acolhida de Nossa Senhora
A Celebração Eucarística de Coroação
de Nossa Senhora Aparecida, realizada na
Catedral Diocesana, no dia 27 de maio,
em parceria com a comunidade deu início
a um mês de celebrações do Ano Mariano,
dentro da Rota 300, da Sociedade Divina
Providência.
Durante todo o mês de junho, a Imagem
de Nossa Senhora Aparecida, que chegou ao
Colégio no dia primeiro, trazida pelas Irmãs
da Comunidade, permaneceu na capela do
CSA.
Ao recebê-la, a diretora Adelina
Dalmônico pediu que abençoasse cada um
dos integrantes da Família Santos Anjos e
pela caminhada dos 110 anos do Colégio.
Em seguida, a conduziu em procissão
até a capela. Coube aos alunos do 5ºA
fazer a acolhida na capela, na Semana de
Pentecostes, rezando e meditando sobre a
vinda do Espírito Santo sobre os Apóstolos e
Maria. As crianças depositaram rosas no altar.

O CSA participou
da Coroação de Nossa
Senhora Aparecida
realizada na Catedral,
no dia 27 de maio

CSA
Parabéns pelos 110 anos! Que venha
os 120.
Bruno Luis, 6ºB

Giulia, 5ºB
Você sempre está ao meu lado, você
é uma excelente amiga. Te adoro. Kamilla G.,EM
Isis, 5ºB
Sis, não poderia escolher melhor
pessoa para ser minha irmã. Eu te
Helena Pegoraro, 3ãoB
amo muito.
Aí, galera, tantos altos e baixos, Bruna Clemente, 1ºA-EM
tantas tretas que a gente passou
juntas, risos, piadas e viagens que a Julia, 5ºA
gente só planejou (cadê o dindin?). Te Você é muito legal. No primeiro dia
desejo o melhor da vida, Helenística! de aula eu vi você, mas só descobri
Giulia Sell, 3ãoB
que era legal quando você ficou uns
dias no integral.
Mariana e Vitória O., 5ºA
Brenda, 5ºA
Obrigada por serem minhas amigas!
Júlia F. da Cunha, 5ºA
Marisabel, 7ºC
Gosto muito, muito de vocês, beijos
Sabina, 9ºB
e mais beijos!
Eu fiz um bilhetinho pra você. Te Alice, 7ºC
amo!♥
Karla M., 9ºB
JV, Ale, Du, Nina, Nah, Igor e Igra, 7ºB
Vocês são muito amigos e sempre
Squad Squad, EM
espero que nós façamos essas piadas
É galera, somos o cubo mágico que e rir bastante. Tmj.
ninguém pode resolver. Melhor squad Manuel, 7ºB
da vida! ♥
Giulia Sell, 3ãoB
Dimitri, 2ºB-EF
Oi, gosto muito de você, de brincar
Lari, 9ºB
de futebol. Adoro lanchar com você.
Te amo! Barbaridade!
Beijos.
Karla, 9ºB
Guilherme K., 2ºB-EF

Oração e registro

Ao longo do mês de junho, todas as turmas
tiveram momento de oração e reflexão na
Capela. Nesses momentos, foi reforçada
a importância de se inspirar no exemplo
de Maria que amou incondicionalmente
e educou Jesus, o construtor da paz, nos
verdadeiros valores.
Após a reflexão, cada turma desenvolveu
um trabalho de registro salientando a
necessidade de seguir bons exemplos,
como o de Maria. Bem como de assumir
verdadeiramente seu papel na busca por
cultivar valores como solidariedade,
dedicação e amor incondicional a Deus
e vivenciar no dia a dia esses valores,
contribuindo na construção de um mundo
mais justo, solidário e fraterno.

CF-2017
As professoras de ensino religioso aliaram
a celebração do Ano Mariano à continuidade
dos estudos e ações referentes ao tema da
Campanha da Fraternidade 2017.
Os 7ºs anos estudaram a vida da médica
pediatra e sanitarista Zilda Arns, catarinense
de Forquilhinha que fundou, em 1983, a
Pastoral da Criança. E propagou pelo mundo o
uso da multimistura de alimentos para reduzir
a mortalidade infantil.
A voluntária criou também, em 2004,
a Pastoral da Pessoa Idosa. Em 2006, foi
indicada ao Prêmio Nobel da Paz pelo Brasil.
Além de estudar a biografia da médica,
os estudantes fizeram a multimistura e
apresentaram a pesquisa aos colegas como
modo de incentivar à participação em projetos
sociais.

Aluna Isabela Ghedin, 7ºA

Os 110 anos nos tapetes
de Corpus Christi

Rosário do coração

Os alunos do turno integral do ensino
fundamental conheceram a história de Nossa
Senhora da Conceição Aparecida. A imagem
retirada das águas do Rio Paraíba do Sul, por
três pescadores, há trezentos anos.
Vale lembrar que além dos 300 anos de
Nossa Senhora da Conceição Aparecida, este
ano é celebrado o centenário da aparição de
Nossa Senhora do Rosário de Fátima.
Assim, após estudar a importância e o
significado do rosário, confeccionaram um
rosário de corações contendo agradecimentos
e pedidos dos alunos. O rosário foi usado
durante a oração da turma na capela.

Os 110 anos de fundação do CSA, a
CF-2017, a Eucaristia e o Ano Mariano
foram retratados nos quatro tapetes,
confeccionados próximos à passarela, para
a procissão de Corpus Christi.
A confecção dos quatro tapetes envolveu
a direção, as Irmãs, coordenadoras,
professores, funcionários e familiares
convidados por mais de cinco horas.
O CSA atendeu a convite da Diocese
de Joinville. O selo dos 110 anos do CSA,
um Ipê Amarelo, árvore do bioma Mata
Atlântica; o símbolo da Eucaristia e Nossa
Senhora da Divina Providência foram
confeccionados com serragem colorida.

Helena Pegoraro, 3ãoB
Aí, galera, tantos altos e baixos, tantas
tretas que a gente passou juntas,
risos, piadas e viagens que a gente só
planejou (cadê o dindin?). Te desejo o
melhor da vida, Helenística!
Giulia Sell, 3ãoB

Suan Moreira, 2ºB
Você é o melhor irmão do mundo. Eu
te amo mano.
Bruna Moreira, 6ºB

Alexia, 3ºC-EF
Você é legal e eu sempre achei seu
cabelo lindo. Você nunca brigou
com ninguém. Sempre foi calma e
engraçada.
Ana Carolina, 3ºC-EF

Beatriz, 5ºC
Eu te amo muito e sempre vou te
amar. Muito obrigada. Beijinhos de Jenifer, 9ºB
sua irmã. ♥♥♥
Minha querida amiga, que me ajuda
Isabelle, 2ºE-EF
em matemática. Nada sou sem você!
Obrigada.
Professora Adenise
Admiradora secreta, 9ºB
Você é muito importante para mim,
porque é minha amiga, sempre me Fofuchos
ajuda. Sou muito sortuda de ter você Olá, chegou a hora do ano que eu
como professora. Te amo.
mando esse recado. Amo vocês, mãe,
Emilly, 4ºC-EF
pai e Guto! Beijos
Querida professora, você é uma Gabriela M. Zanotti, 3ãoB
pessoa ótima, inteligente e amiga.
Obrigada por me ensinar a ler e Prof Ju, 1º EF
escrever. Beijos.
Eu estou com muita saudade de você
Maria Eduarda, 4ºC-EF
e do Leo. Te amo.
Laura, 2ºA-EF
Marielli (Best), 7ºB
Obrigada por ser minha melhor Letícia, Infantil 3C
amiga e estar comigo em todos os Você é muito fofinha e muito
momentos, te amo demais.
engraçada.
Evelyn Vitória, 7ºB
Isabela G. , 2ºE-EF
Beatriz, 2ºB-EF
Eu gosto muito de você. Todos os
dias você é minha amiga do coração.
Gabriela, 2ºB-EF

Família
Eu adoro vocês. Todos os momentos
que passamos juntos foram
inesquecíveis. Espero que venham
muitos além desses.
Ana Luiza, 8ºA

Helena W.e David P., 8ºA
Gosto muito de vcs. Obrigado por
estarem sempre me apoiando.Bjs. Julia S., 1ºB-EM
Amos vcs.
Te amo pra burro ♥
Giulia Matos, 8ºA
André, 1ºB-EM
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Léo, Filipe, Vi S., Kenzo, 5ºB
Valeu grupinho por sempre
estaremos comigo! Gosto das nossas
brincadeiras, apostas, músicas...
Valeu!
Cindy, 5ºB

Letícia, 6º
Oi, minha prima muito querida.
Amábile, 3ºC-EF
Ana Carolina, 3ºC-EF

Ana Clara, 4ºA-EF
Oi, gosto muito de você. Você é uma
Minha turma, 5ºB
ótima amiga. Beijos.
Para as pessoas que me apoiaram: Gabriela, 4ºA-EF
Bel, Nati, Zeti, Helo e minhas amigas
do Integral, Anna e Brenda. Obrigada. Augusto, 5ºD
Beijos.♥
Você é muito legal e engraçado,
Sofia C.
desenha bem e me ajuda. Então você
é muito meu amigo, eu adoro você!
Derick, .....
Cauê, 5ºD
Que sua vida seja cheia de amor e
felicidade. Que os dias da sua vida Ana Beatriz, 3ºB-EF
sejam iluminados e que seu anjo te Tu és minha amiga inseparável.
proteja do mal. BW
Isadora H., 3ºA-EF
Ana Heerdt, 9ºA
Luis Eduardo, 3ãoB
Professora Monique Bilk
E aí, irmão, vamo fica de boa! Te amo!
Minha querida amiga, sei como Kadu, 3ãoB
gostas de receber recadinhos. Tu és
especial! Personalidade cativante e Eduarda M., Mariana H. e
certamente inesquecível!
Francesca, 8ºA
Viícius N.3ãoB
Amo muito vcs! Obrigado por me
ajudarem. Vocês são as minhas
R6 e Feia, 1ºA-EM
melhores amigas. Obrigado. Cepo
Amo vocês tiriça ♥ Vocês moram no de madeira! Marcos era médico,
meu coração de gelo. POROROCA! Lucas também!!
Victória, 1ºA-EM
Matheus, 8ºA
2ºB-EM
Se preparem, pai tá de volta!
Gustavo, 1ºB-EM

Gabriel Serafim e Bruno Silva, 9ºB
Obrigada por serem meus melhores
amigos. Eu amo muito vocês! Obs.:
Não me deixem!
Natália Gomes, 7ºB

Meu Squad, 2ºA-EM
Amo vocês tá, meninas! É nóis em
Curitiba em 2019. Beijos!
Samuel, 3ºC-EF
Maria Fernanda, 2ºA-EM
Gosto de jogar ping-pong com você.
Lorenzo, 3ºC-EF
Família
Só passei pra dizer que amo vcs!
Professora Silvia
Ana Carolina, 7ºC
Melhor professora do mundo! Amo mt
você! PS.: não zera a minha redação..
Luana, 2ºB-EF
RSS.. Linda
Eu amo muito você.
Maria Ariélle, 9ºA
Manuela, 2ºB-EF
Melhor professora do mundo! Amo
você! PS.: não zera a redação. Linda
Kayty e Ana, 6ºA
Inês, 9ºA
Obrigada por serem as melhoras
amigas do mundo! Meu dia sem Maria Luiza, 9ºAno
vocês é nada! ♥
Oi, você é um ótimo irmão. Eu te amo.
Maithê, 6ºA
João Gabriel, 3ºB-EF
Cauê, 5ºD
Fique feliz porque você foi no boliche
comigo!
Pedro V., 5ºD

Ana Luiza, 8ºA
Você é uma amiga muito especial. Te
adoro muito. Muitos beijos e abraços.
Julia R.Gerstmann, 8ºA

Bella Gomes, 9ºB
Vem novembro, #BELLA15
Manuela, 9ºB

Nahuana, Radassay, Carol, Karol,
Gabi, Belle, 3ãoB
Minhas queridas! Só agradeço pela
amizade e pelas risadas KKKKK, a
Helena, 2ºA-EF
aprovação está vindo!
Você é a minha melhor amiga, você Vinícius N., 3ãoB
é muito esperta.
Laura, 2ºA-EF
Pasqualine, 3ºA-EF
Oi primo, como vai? Quer ir na
ão
3B
minha casa?
Gosto de vocês, são muito legais, Cauê, 3ºB-EF
vamos aproveitar o resto do ano. BJ!
Carlos V.3ãoB
Mariana Lopes, 7ºD
Você é a melhor amiga que eu poderia
Julia Bento, 3ºA-EF
ter. Consegue ser incrivelmente fofa
Você é muito querida, legal e gosta até em horas mais complicadas.
de trocar bilhetes, gosta de brincar Desde o dia que te conheci soube que
e de falar segredos para as amigas!♥ seríamos amiga e, olha que irônico,
Pedro H., 3ºA-EF
eu estava certa! Beijos.
Manuela Castelan, 7ºD
Vitória P., 9º
Melhor vizi, amo você xuxu!♥
Júlia Roberta, 3º-EF
Renata, 2ºB-EM
Você é tão fofa de cabelo solto. É
minha BFF pra falar a verdade.
Maria Luiza, 3ºA-EF
Clara, 3º-EF
Você é minha amiga faz tempo. Você
brinca comigo, corre bem rápido e é Natália M., 3ºD-EF
muito divertida. Beijos
Migaidade, pare de gritar no meu
Helena, 3ºA-EF
ouvido. Para de ser tão maluca e é
sério, pare de me abraçar do nada.
Camile e Ana, 5ºD
Tchau... Te adoro.
Vocês são muito boas amigas! ♥ Nos Anita F., 3ºD-EF
momentos de alegria, começam a rir
junto comigo, nos de tristeza, me Lucas Valente, 4ºD-EF
acolhem. Eu amo vocês!♥
Oi, você é muito bom em ping-pong.
Carolina, 5ºD
Vinícius, 2ºD-EF
Leonardo, 2ºB-EM
Aline, 7ºD
Amo você, melhor amigo! Eu não tava I♥U ! Bjks.
com sede. Beijos da Gabi.
Kendra, 7ºD
Nicolle, 2ºB-EM
Manu, Duda, Sah, Mafê e Gabi, 9ºB
Isaac, 5ºA
Ai, minhas prin! Obrigada por serem
Você é muito legal, muito inteligente, parte das minhas 15. Eu amo vocês
só que uma coisa você não vai ser demais e vamos arrasar! Só vem
melhor que eu, no PVP minecraft.
#BELLGOMES15
Vinícius M. Junge, 5ºA
Bella Gomes, 9ºB
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Pense muito antes de dirigir um veículo
Programa de
educação e
prevenção ao
trauma desperta
no adolescente a
consciência de que
o melhor tratamento
para o trauma
decorrente de
acidente de trânsito
é a prevenção.
Lucas usou
fralda e teve
braços e perna
imobilizada
durante a
simulação

Maria Vitória Michellutti, 3ãoB, e Lucas
Henrique D. Silva, 3ãoA, se surpreenderam
positivamente com as instalações e
organização do Hospital Municipal São José,
durante a visita para participar do programa
Pense Primeiro.
Realizado há mais de uma década, o
programa visa a prevenção ao trauma
resultante de acidentes de trânsito.
Desenvolvido pela equipe médica do
Hospital Municipal São José, o programa
de educação realística é direcionado aos
estudantes do terceiro ano do ensino médio
de Joinville.
Durante o programa, os estudantes
conhecem a história e conversam com
pacientes vítimas de acidentes de trânsito,

assistem à uma palestra com profissionais de
saúde e participam de uma oficina simulando
um trauma com um dos colegas.
Com o objetivo de conscientizar, o Pense
Primeiro adota a máxima de que é preciso
pensar muito antes para não sofrer as
consequências de um acidentes de trânsito.
“As imagens da palestra são muito
chocantes. Mostra pessoas da nossa idade
vítimas de acidente, que ficaram tetraplégicas.
Eles também mostraram que no início todo
mundo visita o paciente, mas depois de algum
tempo, só ficam os nossos pais”, contou
Maria Vitória.
A estudante já morou no México e
perdeu dois primos e uma tia em acidente
de trânsito considera importante o projeto.
"Especialmente porque
os adolescentes de lá,
apesar de começarem a
dirigir aos 16 anos, são
mais conscientes do que
os brasileiros. E as leis de
trânsito, como a Lei Seca

Destaques FÍSICA
Artur Lucio dos Santos,
1ºB-EM, recebeu a medalha
de prata, referente a sua
participação na Olimpíada
Brasileira de Física 2016.
O aluno do CSA foi o
único joinvilense a receber
medalha entre os concorrentes
do 8º e 9º anos do ensino
fundamental.

por exemplo, daquele país, também são
muito mais rigorosas do que as daqui".
Lucas aceitou participar da simulação
de trauma por acidente de trânsito. “Nunca
quebrei nada e senti na pele a dificuldade.
Me senti travado, não conseguia fazer o
movimento de ligação entre minhas pernas,
meus braços e minha boca. Só conseguia
fazer as coisas com auxílio de outra pessoa”.
“O programa é muito importante e deve
continuar. Tenho certeza de que vou pensar
muito antes de entrar num carro. Uma coisa
que me perturba é a frequência com que os
acidentes acontecem por culpa de maus
motoristas. Como pedestre percebemos que
é preciso ter cuidado para não ser atropelado,
mas quando estamos dentro do carro, é
mais difícil perceber o perigo de sofrer um
acidente”, enfatiza.
Ambos os estudantes garantiram que,
além de redobrarem o cuidado quando
forem dirigir, jamais entrarão num veículo
cujo motorista tenha ingerido qualquer
quantidade de álcool ou esteja cansado.

Mãe é sinônimo de amor

Premiação da Olimpíada 2016
foi entregue na UDESC

MATEMÁTICA

Enthony Antunes Negrello,
9ºA, conquistou a medalha
de bronze, na XIX Olimpíada
Regional de MatemáticaORM de Santa Catarina. A
cerimônia de premiação foi
na UFSC, em Florianópolis,
no dia 26/11/2016.
O aluno do CSA foi o único
representante de Joinville, a
receber medalha no nível 2
(8º-9ºano). Este ano ele já está
classificado para a próxima
fase da OBMEP e da ORM.

Mães, filhos e filhas participaram
juntos das atividades

Nas homenagens às mães da
Família Santos Anjos, os filhos
cantaram, tocaram, contaram
histórias, dançaram, recitaram,
dramatizaram e encantaram, cada
um na sua medida.
Um coral de mais de 480
vozes foi o ponto culminante da
cerimônia do ensino fundamental.
Depois de se emocionar com
as apresentações, mães e filhos

do EF participaram de jogos
de mesa, do vôlei, do circuito
funcional no ginásio de esportes
ou das oficinas de maquiagem,
de artes, de origami, de plantio
de suculentas ou de confecção de
cartões e de flores.
Os presentes personalizados
com trabalhos dos filhos foram
entregues em casa.

Jornal do
SANTOS ANJOS

Viagem de estudos = Aprendizagem significativa
As viagens de estudos são
uma das estratégias de ensino
para tornar mais significativa e
concreta a aprendizagem

Estudantes do 8º Ano em visita ao
Museu do Olho, em Curitiba(PR)

ESTUDANDO OS ANIMAIS - Os 3ºs
anos visitaram o zoológico de Pomerode
para complementar os conhecimentos
adquiridos por meio do projeto "Vertebrados
em movimento".
Os novos conhecimentos serão usados
também nas aulas de robótica no laboratório
de informática.
No zoológico, os alunos fizeram visita
monitorada e participaram de brincadeiras.
Na Vila Encantada dos Dinossauros,
descobriram aspectos da história
relacionados aos animais pré-históricos.

XLIII OLIMPIADA
do

“MÁQUINA PERFEITA”- Na
viagem de estudos, os alunos dos 8ºs
anos visitaram o Museu Oscar Niemeyer,
conhecido como 'Museu do Olho', em
Curitiba e o Parque da Ciência Newton
Freire Maia, em Pinhais.
O objetivo foi oportunizar experiências
concretas de vivência e aprendizagem
em grupo e lazer sadio, bem como
complementar atividades curriculares.

GUERRA & PAZ - As 2ªs
séries do ensino médio, como
parte do projeto interdisciplinar
“Caderno de Guerra”, iniciado
no primeiro ano, no dia 6 de
junho, visitaram o Museu do
Expedicionário e o Museu do
Holocausto, em Curitiba(PR).
Entre os objetivos da aula
passeio, estava entender a
participação do Brasil na 2ª
HISTÓRIA DA HUMANIDADE - Guerra Mundial e perceber
As turmas dos 6ºs anos visitaram o Museu os valores e ideologias que
Egípcio, Jardim Botânico e Universidade sustentavam as grandes nações
do Meio Ambiente, em Curitiba.
envolvidas naquela guerra.

CSA

CAMPEÃO GERAL - 2017
EF- 2: 7º ano B - 148 Pontos
EM: 3ãoA - 136,9 Pontos

TURMA DESTAQUE - 2017
EF 2: 		
Ensino Médio:

ARTILHEIROS(AS)
FUTSAL:

Ensino Fundamental - 2: Ana Luiza Sales Gobbi 6º B – 11 gols

Manuel Alejandro Andres 7ºB – 25 gols
Ensino Médio: Eduarda Schatzmann 1ºB – 4 gols
Giovanna Lenzi 2ºB – 4 gols
Rodrigo Lader 2ºA – 11 gols
HANDEBOL :
Ensino Fundamental - 2: Gabriela Liermann 7ºB – 15 gols
Manuel Alejandro Andres 7ºB1 – 15 gols
Ensino Médio: Julia Fernanda Rosa 2º B – 19 gols
Filippe Giovannetti 3º A – 10 gols

GOLEIROS (AS)
FUTSAL:

= MENOS VAZADOS (AS)=

Ensino Médio: Emanuelli dos Santos 2º B – 1 gol

Lucas Henrique D’Abruzzo 3º A2 – 1 gol

Fundamental 2: Julia Helena Nunes 8º B – 0 gols

HANDEBOL:

Bruno Ribeiro 8º A – 1 gol

Ensino Médio: Beatriz Maira Firmino 2º B – 4 gols

João Vithor Petters 1º A – 9 gols

Fundamental 2: Natalia Eleodoro 9º A – 0 gols

Renan Eidt Souquet 6º C – 0 gols
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DESTAQUES

CESTINHAS
BASQUETEBOL:

Ensino Fundamental - 2:

Giovana Soli Fritz 6º C – 52 Pontos
Eduardo Soli Fritz 7º B – 109 Pontos
Ensino Médio: Ester 3º A – 10 pontos
Maria Julia 3º A – 10 pontos
Filippe Giovannetti 3º A – 42 pontos

6º ano E
3º ano B

VOLEIBOL:
Ensino Fundamental - 2: Thiago M. de M. Rezende - 9°A

Heloisa Maas de Matos - 9°A
Ensino Médio: Vinícius Schulz Nardes - 3°B

Júlia Lopes Bittencourt - 3°B

É campeã!!!

Letícia Fassina Romão, 7ºA, representará Santa
Catarina nos Jogos Escolares da Juventude, que
ocorrem em setembro, em Curitiba.
A nadadora do CSA, juntamente com outros
cinco joinvilenses, foram convocados para a
seleção estadual, devido aos resultados alcançados,
nos Jogos Escolares de Santa Catarina (JESC),
realizados em Blumenau nos dias 6,7 e 8 de julho.
De Blumenau a estudante trouxe duas medalhas de
ouro e uma de prata:
1º lugar - 400 livre e
1º lugar - 200 medley
2º lugar -100m borboleta

Você é minha melhor amiga, é Mamãe
Eu te amo.
legal, alegre, inteligente.
Miguel, 2ºC-EF
Ana Luisa, 3ºC-EF

Professora Fernanda Blau
Gosto muito de suas aulas e
suas histórias de criança. Adorei
conhecer você. Você é minha
Bruno Lúcio, 4ºA-EF
professora favorita. Te adoro!
Manoella, 6ºE
Você é uma ótima irmã. Te amo. Entra no meu clã para a gente Heloisa Rocha, 5ºB
fazer batalha amistosa.
Querida, gostaria de lhe dizer
Marcos, 6ºE
Théo, 4ºA-EF
que admiro sua felicidade, sua
bondade e seu amor, que Deus te
Pedro Henrique, 3ºA-EF
Mãe e Pai
abençoe e te proteja.
Você é um bom amigo.
Muito obrigada por tudo! Ano Giulia, 5ºB
Daniel, 3ºA-EF
vocês ♥. Adoro vocês!
Você é muito divertida. É a
Manoella M.G., 6ºE
professora mais maluquinha de
Bruno Lúcio, 4ºA-EF
todo o universo.
Você foi um grande amigo nesse
Família
Arthur S. Fortunato, 5ºB
ano. Obrigado.
Eu amo muito vocês! Beijos.
Guilherme, 6ºE
Bernardo de Souza, 4ºA-EF
Alane, 2ºD-EF
Gosto muito de você. Quero jogar
skylanders e ping-pong com você.
Mãe
♥ Eu te amo muito ♥ Quero Maria B., Gustavo, Luana, Vamos jogar hoje à noite?
ão
Liandra,
Giu,
Helena,
3
Gabriel, 3ºC-EF
B
agradecer pela escola que você
me deu, essa família, saúde. Eu Independente de qualquer
circunstância, obrigada pela Helena Pegoraro, 3ãoB
te amo muito. Beijos!
ajuda e pelo carinho, sou muito Aí, galera, tantos altos e baixos,
Victória, 5ºA
grata!! Amo vocês♥
tantas tretas que a gente passou
Madu W., 3ãoB
juntas, risos, piadas e viagens
Jaque(mãe)
que a gente só planejou (cadê o
Te amo. Você é linda demais.
Augusto, 4ºA-EF
dindin?). Te desejo o melhor da
Isabelle, 2ºA-EF
Você é um ótimo amigo, me vida, Helenística!
apoia. Você é legal.
Giulia Sell, 3ãoB
Julia, 2ºD-EF
Você foi a minha melhor amiga. João Augusto, 4ºA-EF
Davi T. 7ºA-EF
Beijos.♥
Victória N, 5ºA
Que você seja abençoado por tudo
Alìcia, 2ºD-EF
Você vai ser pra sempre minha que você fez para mim. Obrigado
novamente. Estou torncendo para
Luisa, Maria, Flavia, Sarah, 4ºB-EF BFF. Adoro você.
que você passe de arena.
Gosto muito de vocês. São minhas Letícia D., 5ºA
Felipe T. Albert, 3ºA-EF
melhores amigas incluindo a
Eduarda Falk, 4ºC-EF
professora. Beijos.
Desde que eu cheguei aqui no Isadora C.S., 6ºA
Luiza Matias, 4ºB-EF
2ºano, sempre fui bem tratada Parabéns pelo seu esforço. Que
pelas amigas, professores e cada dia você melhore. Você é
Professora Ale, 4ºA-EF
Obrigado por me ensinar. Te amo! empregados. Eu amo minha muito inteligente.
melhor amiga. Um beijo.
Vicente, 4ºA-EF
Arthur, 4ºA-EF
Raphaela M.M., 4ºC-EF
Minha Família
Bruna, 7ºA
Minha família é incrível, muito
Oi, tô com muitas saudades, te Tio Sid
Gosto muito de você. É o melhor legal. Amo vocês. BEIJOS.
amo Bruh.
tio do mundo, é como um pai Vinícius C. Mello, 5ºB
Maria Clara, 7ºC
para mim.
Anna Carolina, 4ºD-EF
Angelo, Felipe, Leo e Arthur, 5ºB
Professora Luciane, 4º-EF
Irineu, você não sabe nem eu, eu
Você é legal, inteligente, bonita
e mais mil e uma coisas. Sempre Denise e Maria Eduarda, 6ºE sou o dougras, open the tcheka.
gostei de ser sua aluna. Gosto de Vocês são as melhores.Obrigada Bilhetinho maluco.
por serem minhas amigas.
Kenzo, 5ºB
estudar com você!
Ana Clara, 6ºE
Nathália, 4ºB-EF
Issac, 5ºA
Ana Júlia, 6º
Te considero o meu melhor amigo.
Gabriela, 2ºB-EF
Você é minha melhor amiga, que Você é muito legal e continue Gosto muito de você!
assim como é.
Giovanna, 5ºB
eu já tive no coração.♥
Erik Lopes, 4º-EF
Beatriz, 2ºB-EF
Tata (Tara), 7ºA
Professora Simone, 4ºD-EF
Você é a minha Tata. Te amo.
Adiumar (Tio)
Tio, Você é muito legal, mas muito, Eu gosto muito de você. Você é a Prometo que não brigar com você.
muito mesmo. Amo você, tio.♥ melhor professora que eu já tive. Rafael, 5ºB
Larissa, 4ºD-EF
Ivana Lehn, 2ºA-EF
Professora Fernanda Sayão
3ãoB
Obrigado porque você me ajuda
Pedro Henrique, 1ºEM
Oi, tudo bem? É a primeira vez que Gosto de vocês, são muito legais, quando eu preciso! ♥
escrevo para o Jornal, é incrível vamos aproveitar o resto do Enzo Sarzi, 5ºB
não é? Tchau. Beijos.
ano. BJ!
Eduardo e Gabriel, 5ºD
Maria Luiza, 4ºB-EF
Carlos V.3ãoB
Obrigado por todos esses anos
ão
vocês terem me acompanhado e
Ana, Bruna, Caca, 4ºC-EF
Luis Eduardo, 3 B
Estou com muita saudades de E aí, irmão, vamo fica de boa! ajudado! Vocês são d +.
Felipe, 5ºD
vocês. Beijos!♥
Te amo!
Luisa Martinello, 4ºB-EF
Kadu, 3ãoB
Laura, 3ºB-EF
Eu sou a sua melhor amiga. Um
Isabeli Aparecida Z., 4ºC-EF
Evelin, 4ºD-EF
Gosto muito de você. Você é muita Mil desculpas por você ser minha beijo de sua amiga.
legal. Nos conhecemos há 4 anos e segunda melhor amiga, continuo Clara, 3ºA-EF
espero que continue assim a nossa te amando!
Alex Nort, Victoria e Bruno, 6ºC
amizade. Beijos!♥
Maitê, 4ºD-EF
Obrigado, amigos, por serem
Beatrys Padilha, 4ºC-EF
companheiros e me ajudarem
Isaac, 5ºA
Gabriela, 4ºB-EF
Você é muito legal. Simpático e quando estou triste. Vocês são
Valeu amiga por me ajudar. Valeu engraçado. Quero que você tenha espetaculares e incríveis.
Leôni, 6ºC
mesmo! Beijos.
uma longa vida.
Letícia, 4ºB-EF
Vinícius A. Coelho, 5ºA
Laura S., 5ºD
Muito obrigada por sempre estar
Helena, 3ºA-EF
Maria Eduarda, 2ºE-EF
Você é muito legal, engraçada e Você é muito minha amiga. Eu comigo e me ajudar quando
preciso. Te adoro. Beijos!
divertida! ♥
gosto de você. ♥
Júlia, 5ºD
Angelina, 3ºA-EF
Mariana Feder, 2ºA-EF
Pedro B. e Pedro Pimentel, 4ºB-EF
Vocês querem ir à minha casa
para brincar?
João André M.M., 4ºB-EF
Samuel, 3ºC-EF
Pena que estou sem Clã, mas
minha carta favorita ainda é
dragão infernal, mas ainda te acho
muito legal.
João Pedro, 3ºC-EF
Pedro P.P., 4ºB-EF
Você é um ótimo amigo. Você
é demais.
Lucas M.M., 4ºB-EF

Luiza Lother, 5ºB
Depois que comecei a falar com
você, fiquei mais feliz na escola!
Obrigada por estar na minha
vida! Beijos.♥
Maria Helena Lima, 5ºB

Eduardo, 5º
Dudu, você é um amigo legal e do
mesmo tempo engraçado. É o cara
irado e desenha muito bem.
Augusto, 5º

Sara, 2ºB-EF
Querida, venha a minha festa de
aniversário.
Rafaela, 2ºB-EF

Professora Alessandra
Você é muito legal. Obrigada por
ter ensinado tudo o que você
ensinou. Fique com Deus.
Sophia, 4ºA-EF

Joana, 3ºB-EF
Minha melhor amiga, eu te amo
muito!
Yasmin, 3ºB-EF

Laura Dambros, 2ºD-EF
Você é muito linda, inteligente.
Te amo LaLa.
Amanda, 6ºE

Jornal do
SANTOS ANJOS
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Festa julina: Amigos,

família, professores, cultura,
escola, tudo junto, misturado e divertido

Trabalho em equipe e com alegria

CONFRATERNIZAÇÃO

2

O sucesso da festa junina é sempre
resultado de anos de experiência e
planejamento minucioso dos detalhes.
A divisão de tarefas por equipes e o
cronograma de trabalho de professores,
funcionários e alunos são supervisionados
pelos coordenadores e pela diretora.
Juntamente com o convite para a festa, os
pais recebem, com antecedência, a listagem
e preços das atrações, brincadeiras, comida
e bebida.
Professores e funcionários são reunidos
em equipes de trabalho e seguem cronograma
de horário e atividades a desempenhar.
Desde a decoração da festa e montagem
das barracas, até o retorno das carteiras e
mesas às salas de aula e limpeza do pátio,
tudo é feito ainda no dia da festa.
“Cada um é responsável por limpar e

organizar o espaço que usou. O Colégio
disponibiliza toda a infraestrutura. Os
funcionários apoiam na montagem,
desmontagem e limpeza. Na segunda, tudo
tem que estar pronto para receber os alunos
que vêm para a aula normalmente”, explicou
a diretora Adelina.
Neste ano, os professores e funcionários
realizaram, no dia 30 de junho, o Dia D
vestir o traje junino, pois no dia da festa
todos estavam uniformizados para facilitar
a identificação dos organizadores.

Coreografias e danças

As professoras da educação infantil
são as responsáveis por criar e ensaiar as
apresentações de seus alunos. Trabalhando
em parceria, escolhem a música, ensaiam as
crianças e orientam os pais sobre o figurino
e adereços.
As professoras Fátima L. Gorges e Leila
Poffo, Infantil 4C e D, explicaram que os
primeiros ensaios são em sala de aula. Depois,
contam com a ajuda dos colegas de educação

física nos ensaios e na apresentação no ginásio.
"Mostramos alguns trechos da música e o
que cada um deve fazer. Vamos ensaiando por
partes em sala. Todo o tempo, conversamos
sobre a festa e que eles têm que fazer bonito
para os pais", descreveu a professora Fátima.
A dedicação das professoras para conseguir
a adesão dos pequenos nos ensaios e
apresentações é diária. "Quando passa uma
data comemorativa, começamos a preparar a
próxima", conta.

1
1- Professores de educação física atentos aos
detalhes das apresentações.
2- Giulia Ex-alunos como Henrique
Lennert(2014), Enrique Pinto(2014), Larissa
Guimarães(2014), Ana Clara Giovanella (2017) e
pais, a exemplo de Andreia M.F. Theisen Pinto
fazem questão de vir a festa para reencontrar
amigos, professores e familiares.

A festa do Encontro

Quadrilha de pais=diversão garantida
Fazer acontecer a quadrilha de
pais sé um dos desafios da professora
de educação física, Luciene F. de
O. Bulhões.
A cada ano, aumenta o número de
participantes. A maioria atende aos
apelos dos filhos.
Este ano, além do convite enviado
para casa, cartazes colados nos
corredores convidaram os pais
a participarem do único ensaio,
realizado três dias antes da festa.
No ensaio, a professora orientou
os 20 casais a auxiliarem os demais,
já que no dia da festa, a participação
é livre.
No dia da festa, caracterizados ou
não, mais de 60 casais, se divertiram
dançando a quadrilha.
“Sempre dá tudo certo. Escolho
uma música de quadrilha tradicional
e os professores que estão ali na
hora, ajudam. É um trabalho de
equipe. E a sensação, no final, é
muito boa”, finaliza.

A professora de educação física, Thieme Soli
é quem prepara os alunos do segundo ao quinto
ano para as apresentações. O estilo da dança já é
predefinido: 2º - quadrilha tradicional; 3º - pau
de fitas; 4º - frevo e o 5º - country.
"Escolho a música, oriento sobre a roupa e
a coreografia e começamos a ensaiar um mês
antes. No começo é difícil. Eles não querem
dançar, têm vergonha. Não entendem aula de
educação física sem bola. Mas quando chega
no dia estão ansiosos, querem fazer bonito. E
dá tudo certo", registra a professora.

Este é o primeiro
ano que a família do
Theo Witoslawski
Reich, Infantil 2,
participa da festa.
Os avós Manoel
e Sueli e a tia
Fernanda vieram
de Curitiba para
ver a apresentação
do menino. Eles
não economizaram
elogios à organização.
Gostaram de receber a lista com
os preços e acharam maravilhosa a
quadrilha de pais. A mãe Karla e o pai
Lucas garantem que no próximo dançam.
"O Theo pediu, disse que ia fazer

Os 2ºanos do ensino médio, desde 1998, têm a
missão de fazer o Correio Elegante (ou Pão por
Deus), levando os recados do coração em bilhetes
e melodia.
O Pão por Deus, de origem açoariana, é uma carta
em formato de coração com mensagens de simpatia,
amizade ou de amor em verso (e música no CSA).
A tradição começou a ser realizada na festa junina
cultural, após uma pesquisa dos alunos do 1º ano EM, sob a orientação da professora de artes Gislene
Perobelli.

uma surpresa para nós dançando e queria
nos ver também. Vamos nos organizar
e participar da quadrilha no ano que
vem. Esse ano não dava, eu nem sabia
se estaria aqui. Minha filha pode nascer
a qualquer momento", registrou.

A professora Edith S. Simão, seu filho José (ex aluno), a
nora Valdirene e a neta Maria Eduarda S. Simão, Inf.5D,
passaram o dia na festa.
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Júlia Lopes, Letícia Paludo e Vitor Xavier
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3- Maria Fernada
Fontes, 9ºB, aproveitou
a novidade trazida pelo
Terceirão registrou
numa foto instantânea
a presença dos amigos
Thiago Amin e Helena
Hille (ex-aluna) na
festa. do CSA
4- Equipes de alunos do
Terceirão. As turmas se
organizam para vender
espetinho, brigadeiro,
dançar a quadrilha e
este ano trouxeram a
Cabine de fotografia.

Renata, Laura C. Rosa, Giulia Pescormona e Ester L. Correa

5

5 - Os 9ºs anos são responsáveis pela barraca
da pipoca e do pinhão. As professoras
regentes auxiliam diretamente. O dinheiro

da venda é usado pela turma para fazer uma
confraternização. Os alunos dos 1ºs anos do EM
são os garçons da festa.
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Em educação, o que é difícil fazer, vai
ser muito mais difícil se não fizer

se às condições da vida, enfrentando os
desafios, cada um a seu modo.
“A gente está com uma geração de pais
bananas, pais políticos. Esses pais vivem em
campanha eleitoral tentando agradar os filhos,
pensam que afeto e respeito se compram. Dão
tudo para os filhos e quando precisam comprar
uma camisa para si, não têm dinheiro. Isso não
é construir felicidade", sentencia.
"A felicidade não está nas coisas, nos
presentes, está no olhar, no abraço, no afeto
verdadeiro. A criança sente o interesse
verdadeiro dos pais. E só vai amar, se respeitar,
se sentir que pode confiar na relação familiar".

"Na sociedade de mudanças rápidas
e radicais, os empreendedores,
as pessoas capazes de oferecer
melhores produtos e serviços
à sociedade, que reconheçam a
importância da gratidão e conseguem
ser a melhor versão de si, trabalhando
e dedicando-se a melhorar o mundo,
têm grande chance de alcançar o
sucesso e a felicidade".
"Amor e felicidade, quanto mais a
gente dá, mais a gente tem”.
Para ser feliz, para ser um
profissional de sucesso, não é preciso
ser o melhor do mundo, basta ser o
melhor para o mundo”.
Com o objetivo de inspirar e motivar os
pais e professores a construir o projeto de
vida e a felicidade dos filhos e alunos, o CSA
promoveu, no dia 22 de junho, dentro da
programação dos 110 anos, a palestra com o
psicoterapeuta Leo Fraiman.
O vencedor do Prêmio Shift - Agentes
Transformadores 2015 disse que cada um
tem uma natureza e que, ao contrário do que
se acreditava há duas décadas, hoje já se sabe
que a pessoa continua em formação até 30 anos
e pode aprender a vida toda.
O palestrante lembrou que o respeito às
diferenças individuais é essencial. E que pais
e escola devem trabalhar em parceria para
incentivar o sonho das crianças e adolescentes.
Os pais devem dizer não, estabelecer limites,
acreditar na capacidade do filho e valorizar
as conquistas diárias resultantes do esforço e
dedicação e não as notas.
Explicou que uma nota quatro conquistada
com muito esforço, deve ser mais aplaudida, do
que um oito, que veio sem estudo nenhum. "E
é o esforço, a dedicação, o fazer a coisa certa
que fará diferença na vida dele".
Ao valorizar a conquista do filho ou filha, os
pais estão passando a mensagem de que vale a
pena se esforçar, que ele é capaz e que poderá
fazer tudo o que quiser.
Então, quando chegar à vida adulta, ele
saberá enfrentar as dificuldades, ser grato pelas
conquistas diárias e, principalmente, que com
esforço e dedicação, conseguirá superar os
desafios que a vida lhe impuser.
"É assim que se constrói a atitude
empreendedora, se forma um empreendedor
que estará sempre em busca da melhor versão
de si e de melhorar o mundo", disse Fraiman.

Dizer não é fazer o certo

Fraiman frisou que em educação tudo o
que é difícil fazer, vai ser muito mais difícil
se não for feito. Explicou que se não tem um
projeto de vida, aumenta muito a chance do
adolescente ter um projeto de morte (gravidez
precoce, drogas, violência, depressão, álcool,
vício de celular, computador, etc..).
Segundo ele, é preciso falar com a criança
e o adolescente sobre seus sonhos, tanto em
casa, quando na escola. Já que cabe aos pais,
em parceria com a escola, diminuir a distância
entre o sonho e a conquista da felicidade. E
o caminho mais curto é a construção de um
projeto de vida.

Familiaridade se constrói

"Que é diferente de escolher uma profissão",
lembrou.
Acrescentando que vivemos numa
sociedade inundada de negativismo, em
que está difícil confiar nas instituições, nos
governantes e nas pessoas, por isso, pais e
professores, família e escola devem ser em
quem a criança ou o jovem pode confiar.
"Estimular, valorizar o esforço, é muito
mais útil, do que aplaudir uma nota 10,
conquistada sem estudo, sem dedicação.
Valorizar o esforço é dizer ao filho que ele é
capaz de realizar seu sonho e de construir a
própria felicidade".

uma atitude empreendedora, de se aproximar
da melhor versão de si. De, em contrato com
a ética, com a qualidade, com a dedicação, ser
capaz de trazer para a sociedade, um produto
ou um serviço que seja o mais eficaz, o mais
moderno, barato, e mais sustentável, para a
sociedade".
E continuou, "isso é ser empreendedor.
É pegar a vida com a mão, é querer
transformar para o bem, no bem e pelo
bem. Porque o mundo de hoje é o mundo da
autogestão, de pessoas adaptadas às mudanças,
às novidades, capazes de empreender, de trazer
o novo e que saibam relacionar-se”.

“Na família tem o casal e tem os filhos. Um
não pode construir felicidade no outro, pois ser
feliz é um estilo de vida.
A missão dos pais é transmitir valores,
reconhecer e valorizar as conquistas por
esforço próprio e dedicação, é acreditar.
Resolver os problemas, fazer as tarefas pelo
filho, é desacreditar, não é amar. Valorizar,
elogiar, reconhecer a conquista é dizer: você
é capaz de fazer tudo o que quiser, lute pelos
seus sonhos".
Fr a i m a n l e m b r o u q u e p a r e n t e sc o ,
laços de sangue nos são dados de graça,
mas familiaridade se constrói. Construir
familiaridade é fortalecer os laços, é cuidar,
amar. Dar limites, dizer NÃO. Valorizar as
pequenas conquistas do dia a dia é cuidar.
Para quem está acostumado a perder a
cabeça, resolver as coisas com gritos ou
ameaças, disse que deve dar um passo para
trás e rever como está constituindo essa família.
Sugeriu: pergunte a si, 'qual conselho, qual

dica daria ao meu melhor amigo?'

“É preciso empreender um projeto de vida
desde cedo, para poder percorrer o caminho e
se tornar a melhor versão de si mesmo. Sem
projeto de vida, há uma chance muito grande
de nos colocarmos atrás do 'mi mi mi', ao
largo da história e à margem de nós mesmos”,
enfatizou.
Fraiman disse que os momentos em que
somos realmente felizes, são os compartilhados
com outras pessoas. Lembrou que a missão de
um pai, de uma mãe e até dos professores é
transmitir valores, é ajudar aquele ser humano
em formação a construir a própria felicidade,
acreditando nos seus sonhos, valorizando suas
conquistas, seu esforço e sua dedicação.

Ser o melhor pro mundo

Lembrando aos pais que até 2030, dois
milhões de carreiras deixarão de existir. E
que 75% dos empregos nos quais seus filhos
pequenos irão trabalhar ainda não existem,
Fraiman alertou que é preciso formar
pessoas capazes de adaptar-se rapidamente às
mudanças do mercado de trabalho e do mundo.
Ou seja, que saibam empreender e conviver.
“Não estamos falando em ensinar o filho
a construir uma empresa, estamos falando de

E afirmando que a família deve ser sagrada,
no sentido de ser algo pelo que vale o sacrifício,
disse aos pais para nunca desistirem do
filho."Senão ele também desistirá de si".
Uma sugestão para reforçar a familiaridade
é, depois de um dia de trabalho, dedicar alguns
minutos para meditar e limpar a mente do
estresse dos negócios e entrar em casa 'limpo',
“Os pais têm que dar afeto, segurança, levando apenas amor e luz para compartilhar
uma escola e alimento. O resto é privilégio, com a família.
e privilégio se conquista. O filho tem que
merecer o pão de cada dia", afirmou.
Trabalho é meio de vida
"O que é a vida senão o ato de trazer vida
ao mundo. Ironicamente as pessoas mais
Pais submissos
felizes, são aquelas que mais fazem as outras
Para Fraiman, ser submisso é viver sob a felizes", lembrou.
missão de construir a felicidade da filha ou
"Quem gosta do que faz, sente que todo
do filho. "Nesse sentido, pais e filhos devem dia é dia útil para fazer algo de bom para e
se submeter sim, mas aos valores, à saúde pelo mundo. O trabalho, a profissão são um
da família como instituição, ao desempenho jeito de cuidar do mundo e ter sucesso, porque
escolar, aos combinados da casa".
o sucesso é um efeito da felicidade e não o
Se os adultos da casa perdem o controle contrário", declarou.
com frequência, eles próprios, estarão interna
Para Fraiman, o trabalho não é um meio
e automaticamente desrespeitando-se em seu de ganhar dinheiro, é uma maneira de trazer
papel de adultos, de liderança da casa.
soluções, prosperidade e felicidade e o
Alertou que é preciso estar atento porque, dinheiro é uma consequência natural de um
às vezes, essa liderança, tem uma parcela trabalho bem feito e sucesso é ser feliz.
significativa nas contradições e na concentração
Af ir mando que o mundo é um lugar
da desordem da casa e é preciso pensar no que maravilhoso para se viver, para quem quer
deve fazer ou não fazer para reverter a situação. fazer a diferença, acrescentou que é importante
Quando a mãe, em vez de fazer a comida o jovem querer melhorar o mundo. E essa é a
e colocar na mesa, pergunta ao filho o que diferença entre construir um projeto de vida e
ele quer comer, está ensinando ao filho que o escolher uma profissão. Até porque “sucesso
mundo gira em torno dele.
é conseguir o que se quer, mas felicidade é
Por outro lado, se houver um rodízio de querer o que conseguiu”. finalizou.
comidas em casa, todos aprenderão a adaptar-
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Estudo + estudo + leitura = sucesso

Matheus

Lucas estuda engenharia física na Unicamp

O estudante de engenharia
física da Unicamp, Lucas
Weber Leite, formou-se no
Terceirão 2016.
Aprovado pelo vestibular
pa r a a U N ICA M P Un iver sid a de Est a du al
de Campinas e pela nota
do ENEM, na UFSCAR
(Universidade Federal de
São Carlos), optou pela
"melhor universidade do
Brasil, na área e porque
é a que dá mais acesso à
pesquisa".
"O vestibular da
Unicamp é em duas etapas
e a nota do Enem é usada
para beneficiar àqueles que
passam na primeira etapa
para melhorar a colocação",
explicou.
"Passei para o curso
51, no qual entram todos
opt aram por cu rsos na
área de exatas. No terceiro
semestre farei a escolha
e começam as disciplinas
específicas", explica.
Lucas veio na festa julina
para 'matar a saudade'."Aqui
era tudo sensacional.

Rafael

APROVADOS

Q u a n d o
estuda no
Colég io, você
não tem noção
do que é ir no banco abrir
uma conta sozinho, resolver
todas as burocracias da
faculdade, fazer compras.
É difícil!".
" Na u n iver sid a de, o
professor dá a aula, passa a
tarefa, e sai. Não está nem
aí para você. Você estuda o
quanto e se quiser".
Na universidade não faz
diferença sua colocação no
vestibular. "Tem gente que
passou na minha frente e
está 'deixando a peteca cair'.
Aqui no CSA f ui
preparado não só para uma
prova, aprendi outras coisas,
como valores".
O estudante mora num
p e n sio n a t o e t r a b a l h a
no Instituto de Física da
Unicamp.
"Na universidade é tudo
uma questão de escolha
pessoal, de correr atrás do
que quiser e fazer, ou não".

Show de

Matheus Monteiro
Shoji e Rafael Jul iano
Schultz, 3ãoB, e João Pedro
Quintino, 3ãoA, ainda não se
formaram, mas já passaram
no vestibular de inverno.
Os três fizeram as provas
como parte da preparação
para o vestibular de final
de ano.
A rotina de estudos de
Rafael, aprovado em 6º lugar,
em engenharia elétrica da
UDESC, inclui duas horas
de estudos nas disciplinas em
que sente mais dificuldade.
Estabeleceu a rotina de
fazer redações. Na prova,
ficará atento aos detalhes,
pois u m pouco mais de
atenção, teria acertado mais
duas questões.
Aprovado para medicina
na Univille, Matheus quer
estudar medicina na Unicamp,
um dos vestibulares mais
concorridos do país.
Confiante, sua estratégia é
equilibrar o tempo de estudos
e a vida social com a família
e amigos.
Estabeleceu a rotina de

João Pedro

escrever sobre
temas diversos.
Na s hor a s d e
lazer, jogo
videogame.
Estuda cerca de três
horas por dia, priorizando
as atividades no Colégio.
Ma nt é m- se longe d a s
redes sociais', "porque
atrapalham os estudos".
Aos domingos, descansa.
João Pedro pretende
estudar Relações
Internacionais na UFSC e
ser diplomata.
No vestibular de inverno
foi o 4º colocado no curso
para a Univalli.
Ao chega r em ca sa
diariamente faz resumo de
tudo o que aprendeu.
"Eu aprendo melhor
vendo o que escrevo. Saio
às 6ªs ou sábados com os
amigos e mantenho essa
rotina de estudos desde o
1ºano. O 3ão é muito fácil
porque aprendi muitas
coisas nos outros anos e
agora é só reforçar", conta.
O estudante já se formou
em francês básico e cursa
inglês intermediário. Faz as
oficinas de redação e produz
textos rotineiramente.

aprovações 2017

Os formados 2016, deram um show nos vestibulares
e no ENEM e conquistaram vagas nas melhores
universidades em todo o território nacional.

Entre os destaques:
Gustavo Cisz Reinert:

Engenharia Automotiva – UFSC (cursando) +
Engenharia Mecânica - UDESC
Felipe Schulz Eng. Mecânica-UDESC (SISU) + 			
Engenharia Mecânica – UNIVILLE (3º lugar)
Heloísa Helena - Odontologia - UNIVILLE
Isabella Orsi Becker- Engenharia Civil – UDESC

Gustavo estudou no CSA da 5ª série ao Terceirão. Em
sua opinião, os simulados do Colégio foram muito bons
e de grande importância, pois ajudavam a identificar
onde estavam as dificuldades e assim era possível dedicar
mais horas para estudar as áreas de conhecimento em que
estava com desempenho mais baixo.

Destaque também para os ex-alunos e futuros
médicos : José Vitor Tondo (2015), UFSC

(cursando) e Univalli (3ºlugar); e Júlia Bertelli
(2015), UFPR (cursando), UFSC (4º lugar geral)
e Univille (2ºlugar).
Júlia agradeceu publicamente ao CSA: “Gostaria de
fazer um agradecimento especial a todos os professores, à
Coordenação, à Direção, às Irmãs da Divina Providência
e a toda a equipe e CSA por todo o apoio, acolhimento,
educação e incentivo que me proporcionaram ao longo dos
7 anos em que estudei. O que sou hoje, devo muito a vocês,
graças à bela proposta de formação humanitária, que ajuda
a formar seres melhores e mais humanos!
Além destes alunos, outros foram aprovados em direito,
contabilidade, jornalismo, química, pedagogia, nutrição,
engenharia ambiental e sanitária, engenharia de software,
enfermagem, biomedicina, publicidade e propaganda entre
outros cursos, em universidades de todo o país.

A todos os nossos votos de muito sucesso!

Gabriel M.L., 3ºC-EF
Gosto muito de brincar de
foursquare de futebol e lanchar
com você.
Guilherme, 3ºC-EF

Mãe
Eu te amo muito. Agradeço por
ter me criado e me dar todo
esse amor e carinho, que recebo
todos os dias.
Maria Eduarda, Ana Clara, Davi, Hector, 6ºA
Vitor M., Eduarda M., 6ºE,D,B
Vocês são os melhores amigos Itamir
que já existiu na minha vida. Amo Pai, eu te amo muito mesmo.
todos vocês. ♥♥ Eu nunca irei Giovana, 2ºE-EF
esquecer vocês.
Denise Cristina, 6ºE
Família
Amo vocês!
Aline e Kendra, 7ºD
Bernardo, 2ºD-EF
Vocês são muito minhas amigas.
Contarei com vocês em cada Eduardo, 3ºC-EF
momento de minha vida.
Você é demais! Eu te amo muito.
Camile Nehls, 5ºD
Obrigada por ser uma pessoa
especial para mim. Beijo, te amo!
Nahuana, Radassay, Carol, Karol, Luiza M.Abdom, 6ºE
Gabi, Belle, 3ãoB
Minhas queridas! Só agradeço pela A turma, 4ºC-EF
amizade e pelas risadas KKKKK, a Vocês sempre me ajudaram, e
aprovação está vindo!
apoiaram. Sempre serão os meus
Vinícius N., 3ãoB
melhores amigos.
Bruno, 4ºC-EF
Maria Clara e Camille, 7ºC
Sempre minhas amigas que me Gabriel Perreto, 6ºA
guiam, são meio loucas, mas não Nós somos uma dupla e tanto.
posso dizer que não sou. Amo Você é um dos meus melhores
vocês duas.
amigos. Quero te agradecer por
Sophia, 7ºC
isso. Obrigado!
Gustavo Milchert, 6ºA
Prof Andreia, 1ºEF
Dinda, você é a melhor dinda do Pai
mundo. Eu te amo.
Te amo muito. Beijos
Sarah, 2ºE-EF
Helena, 2ºD-EF
Meus amigos, 6ºC
Quero agradecer por todos os
apoios que me deram e por todas
as risadas. Não quero nunca
perder as suas amizades. Beijo.
Adoro vocês!
Suzana, 6ºC

Maria Júlia, 4ºA-EF
Querida amiga Maju, você é uma
das amigas mais engraçadas que
eu já tive. Você é companheira,
linda e muito meiga.
Rafaela, 4ºA-EF
Dante, 3ºD-EF
Você foi o único amigo que me
Luis Felipe Catafesta, 3ºB-EF
ajudou de verdade. Eu nunca vou
Meu amigão. Eu te adoro. Você te esquecer. Você é meu parsa.
é meu parceiro para toda a vida! Lucas, 3ºD-EF
☺Rubens S., 3ºB-EF
Luiz Korb, 6º
Noah, 4ºC-EF
Para mim, você é o melhor da
Oi, você é muito legal! Você é o escola no tênis de mesa.
meu melhor amigo.
Ana Júlia, 3º-EF
Luiz Fernando Deretti, 4ºC-EF
Pedro, João Gabriel, Lucas,
Emily
Gustavo, 6ºA
Você é a minha melhor irmã que Agradeço por serem os meus
eu tinha. Te amo.
melhores amigos. Fico feliz com
Sophie, 2ºE-EF
vocês.
Gabriel P., 6ºA
Camilly, 4ºA-EF
Quer ir na minha casa?!
Professora Fernana Blau
Mariana, 4ºA-EF
Parabéns! Que Deus te abençoe
muitos anos de vida.
Pedro Vasconcelos, 5ºD
Maria Helena, 6ºB
Obrigada por ter sido meu Eu te amo muito, continue sendo
companheiro por toda metade essa professora iluminada.
do ano e tomara que seja até eu Suas aulas são maravilhosas e
ir embora.
divertidas.♥
Eloá G., 5ºD
Ana Júlia de Siqueira, 6ºE
Oi, Você é a melhor prof que já
Mãe Simone e Vicente, 4ºA
tive. ♥♥ Bruna G. M., 7ºA
Vocês são as pessoas mais
importantes da minha vida. Quero Eduarda, 6ºB
agradecer por cada momento que Bom... a gente não se conhece
temos juntos. Sou a pessoa mais há muito tempo, mas a nossa
feliz do mundo por ter vocês ao amizade é muito grande.
meu lado. Amo infinitamente!!♥♥ Obrigada por ser uma das
Isadora, 6ºA
minhas BFFs.
Ana Luiza Gobbi, 6ºB
Maria Eduarda, 4ºC-EF
Querida, você entrou esse ano Raika, 9ºC
e já sou uma das suas melhores Vc é uma ótima amiga, gosto
amigas. Você é muito especial, muito de conversar com vc e
bonita e inteligente. Beijos
as outras meninas, obrigada ♥.
Camilly, 4ºC-EF
Liza Mendes, 7ºC
Fofuchos
Olá, chegou a hora do ano que eu
mando esse recado. Amo vocês,
mãe, pai e Guto! Beijos
Gabriela M. Zanotti, 3ãoB
Toda a turma, 6ºE
Oi gente! Só tô escrevendo esse
bilhete para dizer que eu adoro
todos! Vocês! Beijos ♥
Bruna, 6ºE

Alohanna, Lora, Sofia e Maria
Clara, 7ºA e C
Eu estou morrendo de saudade
de vocês, espero que leiam e
sintam saudades também. Beijo,
amo vocês!
Raiza, 7ºC

Victoria e Amabili, 9ºA
Obrigada por serem tão gentis
comigo e amigáveis também.
Beijos e abraços,
Sophia Louise, 6ºC
Ágata Isadora, 5ºEF
Você é ótima amiga, muito
animada. É a melhor amiga que
eu tenho.
Gabriela Mueller, 4º-EF
Renata, 6ºE
Minha irmã, você é bem legal,
elegante e mais coisas.
Vinícius da Rosa, 4ºC-EF
Lê M.B. e Sophi L., 6ºC
Obrigada Migas por cuidarem de
mim e sempre estarem comigo.
Amo vocês!!!♥
Vicky, 6ºC
Helena, 3ºA-EF
Obrigada por ser engraçada.
Maria Laura, 3ºA-EF
Vinicius, 2ºD
Maninho, vamos curtir muito esse
ano e brincar foursquare. Abraços
do seu irmão.
Lucas, 4ºD-EF
Fernando, 5ºC
Mano, você é muito legal. Te amo.
Anna, 2ºE-EF
Claudia
Mãe, eu te amo do tamanho do
universo. Você me ajuda, me
acolhe. Muito obrigada por tudo.
Natália D. Bousfield, 6ºC
Prof Ale
Eu te amo. Você é fofa e linda.
Beatriz, 2ºC-EF
Duda, Ana J.S, e Luiza, 6ºE
Amo vocês muito!!! Obrigada por
serem essas amigas especiais que
vocês são. Vocês sempre estarão
no meu core♥
Sofia R.N., 6ºE
Luiza e Sofia, 6ºE
Amigas, queria dizer de novo que
eu amo muito vocês! Nunca vou
esquecer de vocês!
Eduarda Felippe, 6ºE
Bruna, 1ºA-EM
A melhor sis do mundo!
Kamilla, 1ºA-EM
Professora Sara
Você é uma professora muito legal
e me ensinou bastante sobre povos
antigos e brincou de spiner. Beijos
Marcos, 6ºE
Você é a pessoa mais radical, te
amo! Melhor professora do mundo.
Raian, 6ºE
Maria B., Gustavo, Luana, Liandra,
Giu, Helena, 3ãoB
Independente de qualquer
circunstância, obrigada pela ajuda
e pelo carinho, sou muito grata!!
Amo vocês ♥
Madu W., 3ãoB
Tainá, 7ºC
Eu te amo d+! Você é uma
irmã para mim. Te considero
muito! Obrigada por fazer parte
da minha vida!
Letícia Pietruza, 7ºC

Professora Fernanda
Queria te agradecer por sempre
me apoiar nos momentos difíceis.
Obrigado! Você é minha professora
favorita!
Théo, 6ºE
Você é especial. É a melhor
professora do mundo!
Felipe, 5ºD
Felipe Bomba
Nós não conversamos muito, Adoro você e adoro suas aulas.
mas você é um ótimo amigo e Ablie-Leigh Young
Mateus, 3ºD-EF
muito divertido. Quero brincar Obrigado por ser essa professora
Você é um dos meus melhores mais com você.
maravilhosa e linda. Você explica
amigos. Gosto muito de você.
João, 5ºD
muito bem os assuntos. Te adoro.
Heitor, 3ºD-EF
♥ Nickolly, 6ºE
Elisangela, 3ºC-EF
Maria Júlia, 1ºA-EM
Você é querida. Muito obrigada Alexandre
Oi, te amo! Xau. ♥
por tudo. Beijinhos.
Pai, eu gosto muito de você.
Gabriela, 1ºA-EM
Júlia, 3ºC-EF
Bernardo, 2ºA-EF

Jornal do
Santos Anjos
Geovanna, 5ºD
Ei, miga! Passei aqui para escrever
o quanto você é especial para mim!
Beijos da sua BFF♥. Te amo!♥
Beatriz♥, 5ºD

Natalia E., 9ºA
Obrigada por ser essa melhor amiga
maravilhosa. Te amo, embuste.
Karin, 9ºA

Gabriela, 1ºA-EM
Tu é bem engraçada, RSS!! Te amo
coisinha.#vamodale
Maria Júlia, 1ºA-EM

Renata Cuchi, 3 B
Nosso último ano no Colégio não
poderia ser melhor, né?! Obrigado por
tudo, sua linda. Te amo muito.
Laura Carolina Rosa, 3ãoB

Karla e Pietra, 9ºB
Ei, meninas! Vocês pegam ônibus?
Prazer, Ônibus (créditos do Borges).
"Eu queria tanto que você me desse
bola".
Vitória Palmeira, 9ºB

Meninas do 6ºE
Agradeço a Deus todos os dias por ter
vocês como amigas. Vocês sempre
estarão no meu coração!
Helena, 6ºE

Matheus Carlos, 1ºA-EM
Tu é meu maninho, mais é muito ruim
no ping-pong, treina mais, tmj MLK.
Eu jogo a água e tu passa o rodo,
relaxa, vou te ajudar.
Matheus Veiga, 1ºA-EM

ão

Alice, 7ºC
Obrigada por ser minha amiga. Te
adoro. Bjs ♥
Marisabel, 7ºC

Maria Clara, 2ºA-EM
Amiga, foi muito bom e gratificante
ter te conhecido esse ano, você foi
um presente de Jesus. Obrigada, BJOs.
Maria Izabel, 1ºA-EM
Oi, nega! Obrigada, por estar comigo Emanuelli Wasch, 2ºB-EM
pra tudo e por ser minha madrinha.
Letícia Franzoi, 7ºD
Te amo, é nois!
Você é minha melhor amiga e eu te
Nathália, 1ºA-EM
amo demais! Obrigada por tudo!
Caroline C. Borges, 7ºC
Matheus Veiga, 1ºA-EM
Tu não é brigadeiro mas é um
Juliana, 3ºD-EF
docinho, te amo xuxuzinha!
Obrigada por você ser querida, amiga,
Ana Vieira, 1ºA-EM
companheira... Enfim, verdadeira
amiga. Nunca vou te esquecer.
Nathália, 1ºA-EM
Apesar de ser meio fedida e super Natália G., 3ºD-EF
chata, eu amo você, pior amiga.
Família,
♥#kardashians
Eu amo vocês e Paula. Vamos resolver
Maria Izabel, 1ºA-EM
não brigar?
Vicente, 2ºD-EF
Maria Isabella,9ºB
Bom, oi, raiou, amanheceu
finalmente o dia encantado, risos... Helena, 7ºC
Te adoro, branquela! (segundo sua
João Petters, 1ºA-EM
mãe), não sei o que faria sem você,
você é a melhor amiga do mundo.
Profª Margarete
Oi, 'ssora, KKK. Vlw pelo slide, muito Mabelle C. Jürgens, 7ºC
bom!♥E bora estudar G4.
7ºB
Camila Junkes, 1ºA-EM
Agradeço meus parceiros Lucas, José
Alle, Jopa. Sem vocês eu não seria
Matheus Veiga, 1ºA-EM
Um abraço formigueiro, tamo junto nada. Obrigado pelo apoio.
Nicolas Stange, 7ºB
parça.
Matheus Carlos, 1ºA-EM
Kamila, Maria L., 9ºB
Hiena e macumbeira, amo muito
Gabriel Hellman, 2ºA-EM
Oi, amor, só pra lembrar 0.006 vocês. Essa amizade só me traz coisas
boas. Chatas. ♥
amo você.
Fernanda Nass, 9ºB
Maria Clara, 2ºA-EM
Nicolle Leme, 2ºB-EM
Amiga, queria te desejar uma boa
viagem, que Deus te proteja e volta
logo porque a minha rotina não é a
mesma sem você.Bjo.
Emanuelli Wasch, 2ºB-EM

Victor Z. Leopoldo, 5ºD
Obrigadado por me ajudar nas difíceis
ocasiões e por ter jogado comigo.
Eduardo V. Schneider, 5ºD

Isabela, Sarah e Laise, 8ºC
Obrigado por serem minhas amigas,
amo muito vocês! ♥♥
Renata, Bruna, Gi, Maju, 3 A
Amo muito vocês meus amores, Marina Franzoi, 8ºC
quero vocês cmg pra sempre ♥ Até
Caio Pavesi, 1ºB-EM
sempre, sempre...
Volta Caio! #2
Isabela, 3ãoA
Felipe Ramos, 1ºB-EM
Isabel,9ºB
O meu coração bate mais forte a cada Vandeleia
vez que te vejo, vamos aproveitar Querida mãe, eu te amo do fundo do
enquanto não dá cadeia! Obrigado meu coração. Beijos.
por me deixar cada dia mais alegre e Manuela, 2ºC-EF
por me mostrar novos caminhos para
a felicidade. Não sou o 'Michael' mas Yasmim, 3ºB-EF
Eu gosto muito de você. Você é a
posso ser seu Jackson.
minha melhor amiga!
Jackson, 3ãoA
Joana, 3ºB-EF
Manu, 2ºB-EM
Agradeço pela sua amizade e espero Maria Eduarda, 4º EF
poder evoluí-la cada dias mais, um Você sabe que eu te amo com todo o
meu coração.
beijo fofa!
Isabela, 2º-EF
Bruno N., 3ãoA-EM
ão

Carlos E., Luis e Carlos K., 3ãoB
Amo vocês, dogs. Obrigado pela
amizade e por me receber tão bem!
TMJ.
Victor Xavier, 3ãoB
Marcos, 6ºE
Obrigado para esse amigo tão incrível
com quem estou junto quase toda
a minha vida, sem contar as
mentirinhas que você faz. Te adoro.
Vitor, 6ºE
Brenda, 5ºA
Você é a melhor amiga que eu poderia
ter! Nunca vai ser substituída♥
BFFs♥. Beijos.
Isabela(Bel), 5ºA
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Uma janela para a maturidade

Durante o primeiro semestre, o Infantil 5
ampliou seus conhecimentos motivados pela
leitura do livro “Tem uma Janela na minha boca”.
O livro aborda a fase em que a criança esta com
a 'janelinha' na boca.
À medida em que seguiam com a leitura,
as professoras foram explorando os conteúdos
e aguçando a curiosidade, a imaginação e a
criatividade das crianças.
O processo natural da dentição da criança foi o
tema motivador das primeiras lições. A necessária
higiene bucal e a importância da presença de um
adulto para cuidar e orientar a superar o trauma da
queda do dente, deram início à viagem ao mundo
do conhecimento.
Em agradecimento pelo cuidado das mães para
com seus filhos, foram confeccionadas flores e
montado um jardim florido na sala de aula, era
o Dia das Mães.
E se minha boca é uma janela, então minha
cabeça pode ser uma casa. Foi assim, que os
pequenos e seus familiares pesquisaram sobre os
tipos de moradia.
A atividade seguinte foi tentar descobrir

Os foguetes dos alunos do Infantil 5B chegaram ao mundo da lua

a importância
das palavras
mágicas para a
boa convivência
entre as pessoas
e que sempre
devemos dizer:
bom dia, boa
3) Henrique T. Baggenstoss,
4) Tarcísio L. Coppi, Inf5B
tarde, obrigado,
Inf 5D - Raio

Quasa
Personagem- Leãoasas
com licença,
Arthur de Molliner, Inf5C Luana A.M.Andrade,
desculpe-me...
Personagem- Animal tudo Inf5A - Engraçadinho construído um minhocário na escola.
Já com as palavras feias é o contrário, elas
No caso do morador viver no mundo da
quem seriam os moradores da casa. A primeira lua, precisará de um foguete para ir para casa. devem ser trancadas com a chave da sabedoria
alternativa foi imaginar animais esquisitos.
O foguete, o mundo e as fases da lua foram no quarto das ideias. E é preciso pensar bastante
Os bichos esquisitos, surgidos a partir da estudadas e os conhecimentos concretizados em antes de transformar esses pensamentos em
palavras feias.
imaginação dos pequenos, foram desenhados criações artísticas.
Para ajudar e por respeito às diferenças
e encadernador em um livro de cada turma. As
Entretanto, na cabeça que é uma casa, devem
professoras constataram que esta foi a atividade morar as ideias, os pensamentos, às vezes individuais, cada aluno ganhou uma chave para
preferida dos alunos.
transformados em palavras, que podem ser trancar as palavras feias num quarto dentro da
cabeça e não deixar elas saírem pela janela da
A expressão, você tem minhoca na cabeça? mágicas ou feias.
incentivou o estudo sobre a minhoca. Foi
A constatação levou a aprendizagem sobre boca a qualquer hora.

A árvore é a casa dos pássaros
Após ser regada pela
chuva e crescer em
folhas, a cambaxirra
e outros pássaros
foram morar na
árvore do PAM 2

O PAM 2 iniciou o ano com a leitura do livro
Que planeta é esse?. A proposta era fazer uma
reflexão acerca dos cuidados com o nosso planeta.
As discussões sobre a importância da água,
levaram a propor uma experiência de contato
com a chuva.
As crianças trouxeram guarda-chuva, capa de
chuva e botas, mas tiveram que esperar um longo
período de estiagem.
O desejo de que chovesse foi cantado na música
'Cai chuvinha'. O pedido foi incluído nas orações
das crianças. Finalmente a chuva chegou e todos
foram para o pátio.

Mãe e Pai
Vocês são a coisa mais especial para
o mundo.
Rhayssa, 2ºC-EF
Minha Irmã
Oi, tudo bem! Estou aqui para dizer
obrigado. Você alegra minha vida.
João Henrique, 5ºA
Laise, 8ºC
Bjos gatinha!♥
Amanda, 8ºC
Simone (mãe)
Mamãe, você está no meu coração e
eu gosto muito de você.
Natália, 2ºE-EF

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

Os pequenos experimentaram a sensação de estar na chuva

“Foi um dia mágico, eles puderam sentir
a chuva, ver a água cair sobre as folhas das
árvores, desaparecer na terra e formar poças
no pátio”, contou a professora Daniela M.
da Rosa Garcia.
Em seguida, a turma leu "Ah, cambaxirra,
se eu pudesse..., de autoria de Ana Maria
Machado. A curiosidade resultou na
descoberta de que cada livro tem um autor.
Os pequenos demonstraram também o
desejo de ter uma cambaxirra na sala. Foi
então que teve início a montagem de uma
árvore para servir de casa para o pássaro.
O tronco confeccionado com papel craft,
ganhou a cor marrom com os carimbos de
pés e mãos das crianças. Mas o ninho precisa
da proteção de folhas e para que elas nasçam
a árvore precisou ser regada com água
(pingos de papel).
Jornais se transformaram nas folhas
verdes com a pintura das crianças.
A família foi convidada a participar do
projeto, lendo a história para as crianças.
Após uma aula passeio no Recanto Nazaré
para observar a natureza e conhecer os
pássaros que moram lá, a cambaxirra e
outros pássaros, confeccionados com a ajuda
das famílias, fizeram seus ninhos na árvore
da sala de aula. Mas a história continua.
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Encontro da chuva e do sol = arco-íris
O projeto de literatura
dos primeiros anos baseado
no livro “Cidade da Chuva”,
de autoria do joinvilense,
Humberto Soares, resultou
em muita emoção e novos
conhecimentos. No livro,
os pequenos identificaram
a cidade de Joinville.
A história, contada pelo
próprio autor, que também
autografou os livros dos
alunos, foi mais uma das
motivações para a leitura.
A roda de conversa
possibilitou às crianças expressar suas
opiniões sobre o livro.
Na cidade da chuva, as crianças trouxeram
para a escola capa de chuva, bota e guardachuvas para brincarem na chuva de papéis
picados.
As diversas atividades relacionadas ao
livro, como desenhos, pinturas, fichas de
leitura, as pesquisas sobre os ciclos da chuva
e dos planetas, a partitura e a letra da música
'Cidade da chuva', foram compiladas em
um caderno.
As famílias dos 1ºs A e B confeccionaram
um guarda-chuva utilizado na apresentação
da festa julina.

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.

Autor contou a história e
autografou os livros dos alunos

Talento especial para a dança
Integrante do grupo de dança de rua
de Joinville, Maniacs Crew, Lucas Felipe
Trindade Silva, 9ºC, sobe ao palco, no dia
24 de julho, para dançar na noite “Gala 35
anos Festival de Dança de Joinville”.
O espetáculo celebra e homenageia
bailarinos premiados durante a trajetória do
Festival de Dança de Joinville.
Esta é a primeira participação como
dançarino no Festival. A história do
estudante com a dança teve início em
novembro de 2016, quando participou de
uma seletiva pública do Maniacs Crew
que buscava novos integrantes. De todos os
estilos da dança de
rua, Lucas prefere
dançar break.
O interesse pela
dança despertou
aos 12 anos, mas a
rotina familiar não
permitia frequentar
uma academia.
Autodidata, as
primeiras lições
foram videoaulas
que encontrava na
internet.
A mãe Ericiane
é quem avisou
da seletiva do
grupo joinvilense.
Desde novembro
de 2016, o tempo
livre é usado entre
as duas paixões: a
leitura e a dança.Com a aproximação do
Festival de dança, os ensaios se intensificam
especialmente nos finais de semana, já
que boa parte dos integrantes do Maniacs
trabalham durante a semana.

Jornal do
Santos Anjos

O Bboy aprendeu a dançar
com videoaulas da internet

Em casa, Lucas mantém uma rotina
diária de cerca de uma hora de treinos
para dançar com o grupo e para participar
das batalhas de B.boys (os bailarinos que
fazem solos coreográficos na dança de
rua).
O objetivo principal de uma batalha
de break é vencer o oponente sendo mais
criativo com séries de freezes (paradas
no ar) e fazer movimentos mais rápidos
e melhores. Isso também porque as crews
(grupos de dança) desenvolvem seus
movimentos e séries dando personalidade
à dança para estarem preparados para a
próxima batalha.

Livro: A Travessia
Autor: William P.
Young
Editora: Arqueiro
Conta a história de
um homem com muito
poder e dinheiro.
Mas sempre muito
sozinho. Um dia ele
passa mal e entra em
coma. Enquanto está
em coma vive uma
experiência única e
precisa fazer uma
escolha.
Indicação: Professor a
Elisângela B.Schneider
Livro: O carteiro chegou
Autores: Janet e Allan
Ahlberg
Editora: Companhia das
Letrinhas
Assim como todo mundo,
os contos de fadas gostam
de mandar e receber cartas.
João, por exemplo, mal
tem tempo de agradecer o
gigante pelas ótimas férias
que sua galinha de ovos
de ouro lhe proporcionou.
Por isso, quando o carteiro
chega é sempre uma festa,
e todo mundo o convida
para entrar. Mas às vezes
- especialmente em caso
do Lobo Mau - ele prefere
recusar o chazinho e dar no
pé o mais rápido possível.
O livro, que é todo contado
em rimas, vem cheio de
cartas de verdade, postais,
livrinhos e convites,
com envelope e tudo.
Indicação: Professora
Alessandra Ziemer
Livro: Caderno de
Rimas do João
Autor: Lázaro Ramos
Ilustrações: Mauricio
Negro
O menino João
encanta os leitores com
rimas espontâneas e
temáticas diversas. Ele
nos apresenta, de
um jeito divertido,
os assuntos de um
modo mais colorido.
Indicação:
Coordenadora da
Biblioteca – Eliete
Poffo

Livro: O Perfume da
Folha de Chá
Autora: Dinah Jefferies
Tradução: Alexandre Boide
Em 1925, a jovem
Gwendolyn Hooper parte
de navio da Escócia para se
encontrar com seu marido,
Laurencek no exótico Ceilão,
do outro lado do mundo.
Recém-casados e apaixonados,
eles são a definição do casal
aristocrático perfeito: a bela
dama britânica e o proprietário de
uma das fazendas de chá mais
prósperas do império. Seu
marido, apesar de afetuoso,
demonstra guardar segredos
sombrios do passado e
recusa-se a conversar sobre
certos assuntos. Ao descobrir
que está grávida, a jovem
sente-se feliz pela primeira
vez desde que chegou ao
Ceilão. Mas, no dia de dar
à luz, algo inesperado se
revela. Agora, é ela quem
se vê obrigada a manter
em sigilo algo terrível, sob
o preço de ver sua família
desfeita.
Indicação: Coordenadora
da Biblioteca – Eliete Poffo
Livro: PAX
Autora: Sara Pennypacker
Tradução: Regiane Winarski
Editora: Intrínseca
Peter e sua raposa Pax são
inseparáveis desde que ele a
resgatou, órfã, ainda filhote. Um
dia, o inimaginável acontece: o
pai do menino vai servir na
guerra, e o obriga a devolver
Pax à natureza. Ao chegar à
distante casa do avô, onde
passará a morar, Peter reconhece
que não está onde deveria: seu
verdadeiro lugar é ao lado de
Pax. Movido por amor, lealdade
e culpa, ele parte em uma jornada
solitária de quase quinhentos
quilômetros para reencontrar sua
raposa, apesar da guerra que se
aproxima. Enquanto isso, mesmo
sem desistir de esperar por seu
menino, Pax embarca em suas
próprias aventuras e descobertas.
Um romance atemporal e para
todas as idades, que aborda
relações familiares, a relação do
homem com o meio ambiente e
os perigos que carregamos dentro
de nós mesmos. Pax emociona o
leitor desde a primeira página.
Indicação: Professora
Alessandra Ziemer

Jornal do
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Milena Thiemy Shoji, 3ãoB

Leitura compartilhada
Os alunos do Terceirão fizeram propaganda
de livros em inglês e espanhol. A atividade
integrou as disciplinas de língua estrangeira ao
projeto interdisciplinar de leitura desenvolvido
pelas professoras de sociologia, filosofia e
história.
Com vistas a incentivar a leitura, aprender
a construir frases e textos na língua estrangeira
e auxiliar na preparação dos estudantes para
o Enem e vestibular, as professoras deixam
livre a escolha do título que teve a leitura
compartilhada com os colegas.
Dentro do mesmo projeto, cada aluno

produziu também um cartaz ilustrado com
uma foto sua lendo o livro num lugar
inusitado, informações sobre a obra e uma
frase ou trecho de destaque.
Em sala, o cartaz serviu de apoio para a
explicação e socialização da leitura. Após as
apresentações, os cartazes ficaram expostos.
Desenvolvido com o objetivo de incentivar a
leitura e, ao mesmo tempo, promover a troca
de informações entre os alunos, o projeto
possibilitou que lendo um livro, o aluno
conhecesse todos os lidos pelos colegas da
turma.

Mudar o mundo em cinco minutos

A proposta lançada nas turmas dos quintos
anos A e B, pela professora de inglês, Sônia
Reis agitou não somente as duas turmas, mas
envolveu todos os colegas do turno matutino.
As cinco propostas, das cinco equipes de
cinco alunos de cada turma foram apresentadas
oralmente em inglês, em cinco minutos, para os
colegas de turma e depois nas demais turmas
do turno matutino, como atividade de língua
inglesa.
Entre as ações, foi realizada uma coleta
de aparelhos celulares que serão destinados
à reciclagem.
Cada equipe desenvolveu uma proposta
em uma das cinco áreas: economizar água ou
energia, reciclar celulares, alegrar as pessoas
ou reutilizar (garage sale).
"Durante a atividade eles fizeram muita
coisa, imagine se cada um de nós déssemos
um minuto do nosso tempo, conseguiríamos
mudar o mundo num piscar de olhos”, registrou
a professora.
Coleta foi realizada a
partir do dia 26 de maio

Natália C. da Rosa, 5ºB

O que você faria em cinco
minutos para mudar o
mundo?

Vitor E. Schoepping, 3ãoA

My dream city
( A minha cidade dos sonhos)

A Minicidade das Flores se tornou o
laboratório das aulas de campo de língua
inglesa para os pequenos do infantil 3 ao
3ºano do ensino fundamental.
As atividades desenvolvidas sob
a orientação da professora Priscila
Rodrigues no local possibilitaram estudar
os conteúdos curriculares das turmas.
Os segundos anos estudaram os
lugares (places), quantidades e direções.
Os alunos dos terceiros anos, após
visita à minicidade, desenharam o local
reproduzindo a minicidade e nomeando
os espaços e locais lá existentes em inglês.
No cartaz, apresentado oralmente aos
colegas, foi acrescentado um novo espaço,
de livre escolha do aluno.

Luiz Felipe de Miranda Catafesta, 3ºB

Pietra E. P. Ziemer, 3ºA

Após participar de aulas práticas
na Minicidade das Flores, os alunos
fizeram os trabalhos.

Na apresentação oral, este espaço
deveria ser privilegiado e explicadas
as razões para a opção.
A fase seguinte foi criar a cidade
dos sonhos, listando os espaços e
locais que deveria haver.
Os espaços mais sugeridos nos
textos individuais foram incluídos no
texto coletivo denominado our dream
city (nossa cidade dos sonhos).

