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Como foi bom estarmos juntos!
No ano em que escolhemos o “acolher” como
ponto de partida para nossas ações na prática
pedagógica, sentimos o quanto fomos acolhidos e
acolhemos, o quanto nos sentimos próximos uns
dos outros, o quanto fazemos parte de uma mesma
comunidade educativa.
Se estamos juntos, é porque amamos a educação
e amamos nossa escola, sejamos nós professores,
pais ou educandos, todos construímos o ambiente
privilegiado no qual estamos para aprender a viver,
para nos tornarmos melhores, capazes de caminhar,
de percorrer a vereda da vida.
A educação tem sido vista, cada vez mais, como
uma construção coletiva, em que família, escola,
aluno, comunidade, enfim, todos criam condições
de influir, cuidar e cultivar.
Nesse contexto escolar, é também fundamental ter
a individualidade reconhecida e valorizada, numa
perspectiva de contribuição para o crescimento de
todos.
O protagonismo tanto do aluno quanto do
professor faz a diferença, quando percebido com
clareza no fazer pedagógico.
Essa é uma das nossas propostas, valorizar a
importância de cada um nessa maravilhosa aventura
de aprender para a vida.
Pensar o amanhã é também uma tarefa importante
do trabalho escolar. Assim, estamos preparando,
planejando diversas ações para compor a proposta
educacional do próximo ano, tanto em melhorias
na estrutura física, quanto dos avanços na área
tecnológica e dos processos pedagógicos.
Infinitas possibilidades se revelam promissoras,
em diferentes matizes, formas e contextos para

multiplicar conhecimentos e realizações no próximo
ano.
Renovações e esperanças são as verdadeiras
lições que aprendemos quando olhamos para frente,
para a grande seara educacional que precisa de
tantos colaboradores, educadores comprometidos,
generosos e atentos às necessidades e desafios do
nosso tempo.
Em 2017, nosso colégio, ao ensejo dos 110 anos
de história, desenvolveu muitas atividades, projetos
envolvendo toda a comunidade educativa.
Nossos alunos foram brilhantes nas suas produções
e conquistas, demonstrando talento, criatividade e
dedicação.
Assim, nosso Jornal, na sua última edição anual,
registra algumas dessas conquistas para que fiquem
para sempre gravadas em nossa memória, como
lembranças inesquecíveis.
Os alunos do Terceirão já estão com o pé na
universidade, preparados que foram pelos professores
mediante o aprofundamento dos conteúdos e ações
focadas na preparação para os principais vestibulares
do País.
Suas fotos são também registradas na memória do
Jornal, bem como as fotos dos alunos concluintes do
9º ano, do 5º ano e da educação infantil.
Portanto, queridos alunos, caríssimos
colaboradores e prezados pais, como foi bom
estarmos juntos, participando de um projeto
educacional transformador, comprometido com o
desenvolvimento integral dos nossos alunos e filhos,
construindo conhecimentos e desenvolvendo valores
para a vida.
Adelina Dalmônico
Gestora

Agradecimentos
U Aos familiares dos alunos dos 4ºs
anos que auxiliaram na confecção das
fantasias e adereços do Boi de Mamão,
Bernunça, Cavalinho e Maricota. Em
especial aos pais e mães do 4ºA: Bruno
L. dos Santos, Rafaela de Barba
Duarte, Sophia Mattos de Magalhães
Rezende,Vitor Eichstaedt, Vitória
Sarnowski e Maria Luiza Dias da
Costa, do 4ºB.
U À oftalmologista Marcielle A. Ghanem, mãe
dos alunos Gabriel Ghanem (Infantil 3C) e Henrique
Ghanem (Infantil 5D), por ministrar palestras para
as turmas dos Infantis 5 matutino e vespertino sobre
crianças com deficiência visual, explanando sobre a
importância do cuidado com os olhos, saúde ocular e
a necessidade de realizar os exames periodicamente.
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1º- Aula externa 7ºs anos – Paranaguá/Morretes/Curitiba
1º- Sessão cívica do EF I - Matutino
1º a 06- Semana da Pátria
1º a 06- Conselho de Classe do EF I
04- Conselho de Classe do Ensino Fundamental II Matutino
5- Conselho de Classe do Ensino Fundamental II Vespertino
5- Sessão cívica do Ensino Fundamental I Vespertino
6- Conselho de Classe do Ensino Médio
06- Desfile cívico da Educação Infantil e 1ºs anos
06- DDF 8ºB
7- Independência do Brasil
8- Recesso
12- Entrega de boletins para o Ensino Fundamental I
13- Entrega de boletins para o Ensino Médio
13- DDF 8ºC
14- Entrega de boletins para o Ensino Fundamental II
15- Sábado letivo – EF II e EM
19- Entrega das avaliações dos 1ºs anos do EFI
20- Viagem de estudos- 5ºs anos – Projeto Tamar e Cultivo de
ostras/Florianópolis
26- Prova de 2ª Chamada
29- Aula externa 6ºs matutino - Caverna de Botuverá e
Museu Oceanográfico

Outubro

02 – Dia dos Santos Anjos
02 a 07 – Semana da Criança
06 – Aula externa 6ºs anos vespertino – Caverna de Botuverá e
Museu Oceanográfico
07 – Abertura da Olicrisa - Play Day
09 a 11 – XXVIII Olicrisa
09 e 10 – Simulado do Ensino Médio
10 – Simulado 9ºs anos
11 – DDF 2ª série A
12 – Nossa Senhora Aparecida
13 - Recesso
15 – Dia do Professor
18 – DDF 7º D
18 – Recanto Nazaré - Aula de Campo - 4ºs anos A e B.
18 a 21 – Aula externa 1ªs e 2ªs séries EM (Rio Grande do Sul)
20 – Recanto Nazaré - 2ºs A e B
21 – Confraternização de alunos e professores do Terceirão no
Recanto Nazaré
24 – Prova de 2ª chamada
25 – DDF 2ª série B
25 a 27 – Viagem dos 9ºs anos – Fazzenda Park Hotel
27 – Confraternização IAM no Recanto Nazaré

Novembro

01 – DDF 7º C
02 – Finados
03 – Fundação da Congregação das Irmãs da Divina 		
Providência
06 a 09 – Matrícula para os alunos do Colégio e irmãos
06 a 10 – Reavaliações do Terceirão
07 – Prova de 2ª chamada para o Terceirão
08 – DDF 7ºB
10 – Fundação da Sociedade Divina Providência
10 – DDF 7ºA
10 – Campeonato de Futsal - Infantis 5 e Integral do 1ºAno EF1
12 – Dia da Diretora
13 e 14 – Matrícula para alunos novos
13 a 17 – Semana de revisão/recuperação para o Terceirão
14 - Entrega dos boletins para o Terceirão às 11h
15 – Proclamação da República
17 – Espetáculo de encerramento de Dança
20 a 24 - Reavaliações do EF (5º ao 9º ano) e EM
20 a 27 - Avaliações finais (Exames) do Terceirão
21 – Prova de 2ª chamada
22 – Missa de Ação de Graças às 8h30min e às 15h
22 – Apresentação do coral dos 5ºs anos na abertura do Natal
do Shopping Cidade das Flores
23 – Evento Integrais Matutino e Vespertino – Educação Infantil
e 1ºs anos às 18h30min
24 – Campeonato de Futsal - Infantil 4
25 – Confraternização de final de ano para pais e alunos dos
1ºs anos do EF I no Recanto Nazaré
27 – Recanto Nazaré - 6ºs Anos
28 - Ensaio da formatura do Terceirão às 10h30min
28 – Recanto Nazaré - 5ºs e B
29 – Recanto Nazaré - 5ºs C e D
28 – Conselho de Classe do Terceirão às 13h30min
29 – Entrega dos resultados do Terceirão às 10h
30 – Encerramento e entrega dos boletins – 5ºs, EF II e EM
30 – Recanto Nazaré - 3ºs Anos
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U À Vanessa de Aguiar,
mamãe do Leonardo, do
Infantil 5B, por ministrar
palestra para a turma,
ensinando um pouco sobre a
deficiência visual, o sistema
Braille, objetos que são
utilizados pelos deficientes
visuais e como podemos
ajudá-los nas atividades do
dia a dia.
U À Gladis de Oliveira Bento,
mãe da aluna Sophia B. Barros,
do Infantil 5C, pela disposição,
colaboração e pelo empréstimo
das cabanas para a organização da
semana da criança dos alunos do
Infantil 5C vespertino. A parceria
família x escola faz a diferença!

U À Cristiane Guesser
Hertenstein, mãe do aluno
Vinícius, 1ºE-EF, por
presentear o 1ºAno, com uma
roupa de carteira semelhante ao
uniforme dos Correios. O que
tornou mais rico e significativo
o momento da entrega das
cartas do projeto "Correio em
sala de aula".

01 – Formatura do Terceirão
01 a 14 – Recuperação e avaliações finais (Exame) – EF II e EM
01 a 07 – Recuperação e avaliações finais (Exame) – 5º ano
02 – Confraternização de final de ano para pais e alunos da
Educação Infantil (1 ao 4 matutino) no Recanto Nazaré
05 e 07 – Novena de Advento na Capela às 7h e às 13h
07 – Evento de encerramento dos Infantis 5
08 – Entrega dos resultados para os 5ºs anos às 10h
08 – Cerimonial de entrega de certificados para o 5º ano
08 – Encerramento das aulas do 2º ao 4º ano do EF I
09 - Confraternização de final de ano para pais e alunos da
Educação Infantil (1 ao 4 vespertino) no Recanto Nazaré
11 a 13 – Recuperação e avaliações finais do 2º ao 4º ano
12 e 14 - Novena de Advento na Capela às 7h e às 13h
13 – Encerramento da Educação Infantil e 1ºs anos do EF I
14 – Entrega das avaliações da EI e dos 1ºs anos do EFI
13 – Cerimonial de entrega de certificados para o 9º ano
18 – Entrega dos boletins do EF II e EM
19 – Confraternização de Natal - Professores e Colaboradores
25 – Natal

Janeiro - 2018

01- Ano Novo
08 – Início das atividades na Secretaria
01
09
12
13
14
15

2018

Fevereiro

a 14 – Planejamento
– Reunião de pais da Educação Infantil e 1º ano do EF I
– Recesso
- Carnaval
– Reunião de pais do EF – 2º ao 6º ano
– Início das aulas
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Divina Providência celebra Jubileu de 175 anos
A Congregação das Irmãs da Divina
Providência, responsável pela
fundação do Colégio Santos Anjos,
do Lar Abdon Batista e do Hospital
São José, em Joinville, completa
175 anos de fundação no dia 3 de
novembro de 2017. A principal
celebração será na Alemanha, sede
da Congregação.
Em Santa Catarina, a celebração do
Ano Jubilar da Misericórdia reunirá
representantes das instituições da Província
do Coração de Jesus, em Florianópolis.
No entanto, em todas as instituições será
celebrado o Jubileu com missas e momento
especiais de oração e ações concretas de
misericórdia, perdão e solidariedade.
“Os anos jubilares são anos de perdão.
Esse é o Ano da Missericórdia, momentos
de acolher e aceitar a realidade, perdoar e
ajudar a superar a situação de perda. Neste
ano, refletimos, oramos, perdoamos e
fizemos gestos concretos de acolhimento e
perdão iluminadas pela luz e com o amor
misericordioso de Deus”, explicou Irmã
Sandra Roaris.
O ano Jubilar da Congregação teve início
no dia 3 de novembro de 2016. Ao longo de
todo o ano, as mais de 1400 irmãs ao redor
do mundo, uniram-se em momentos de
graças pela força da oração, da solidariedade
e da celebração.

Ano da Misericórdia

O processo de renovação cotidiana das
Irmãs e a busca por atitudes de misericórdia
consigo, com as situações e com as pessoas
em sofrimento foi inspirado na parábola
Mulher em Busca, uma das três parábolas
da Misericórdia, narradas por Lucas, no
capítulo 15: “A ovelha perdida, A moeda
perdida e O filho pródigo.
As três parábolas levam à reflexão sobre
a importância do perdão e de celebrar o
retorno ao caminho correto. Ao longo do
Ano Jubilar, as religiosas meditaram e
oraram sobre o tema Misericordiosas Como
Deus Providência.
O processo em quatro etapas, cada uma
emanando, orando e comungando com as
Irmãs de um dos continuentes (Europa,
América Latina, Asia e África), foram
também uma analogia às etapas percorridas
pela mulher em sua busca pela dracma
(moeda) perdida.
Após assumir a responsabilidade pela
perda da moeda dentro da própria casa, a
mulher inicia sozinha a sua procura. Acende
a luz para acolher melhor os detalhes do
espaço e varre a casa cuidadosamente em
sua busca incansável.
Após encontrar a moeda perdida, não
festejou sozinha. Reuniu as amigas e
vizinhas para celebrar e partilhar a alegria
de encontrar seu tesouro pessoal.

Anjos, de Joinville e o CEI Nossa Senhora
do Mont Serrat, de Florianópolis.
No setor da saúde, são responsáveis
pelos hospitais Santa Isabel, de Blumenau,
São José e Maternidade Chiquinha
Gallotti, de Tijucas.
Além da Alemanhã e do Brasil,
as Irmãs estão presentes na Bolívia,
Paraguai, em Malawi (África), na
Holanda e na Indonésia.

Reconhecimento

Em cerimonial especial, o CSA recebeu o diploma de
reconhecimento pela contribuição ao desenvolvimento econômico
e social de Joinville, nestes 110 anos de história.

Mas Bah (MB8), 9ºC
Amo vocês xuxus!! Obrigada pela
maravilhosa amizade de vocês.
Mikaela, 9ºC

Minhas BFF's
Amo todos vocês! Vocês são incríveis!
Fantásticos, D++. Vocês são os
melhores ♥! (Incluindo Lari, minha
BFF nº !!).
Paula Marquesini

Mas Bah, 9ºC
Oi meus amores, muito obrigada por
todas as fofocas, pelas amizades
feitas no elevador e por tudo. Eu
amo vocês. ♥
Raika Torres, 9ºC

Kamulie, Fernanda, Bubu e Paula, 6ºD
Mt obrigado por fazer meus dias
d++. Vcs são tops. Amo vcs.
Com carinho.
Larissa, 6ºD

Eduarda F.F. Souza, 6ºE
Duda!!! Você sabe que é a minha best!!!
Te amo muito. Obrigada por ser melhor
cachoga do mundo!
Louza Addom, 6ºE

Fernando, 5ºC EF
Você é muito legal e engraçado gosto
muito de você, espero que você goste
desse bilhete.
Gian Luca, 5ºD EF

Meus melhores amigos , 6ºD
Ary, Manu, Guh, Duds, Gi, Milak, Paulo,
Cami, Oliveira. Obrigada por tudo.
Vocês são os melhores. My ADSD's
amo vocês.
Maria Eduarda Fernandes, 6ºD

ADSD, 6ºD
Amo muito vocês meus loucos e
loucas. Nunca quero que a nossa
amizade acabe. Bj!
Maria Eduarda Oliveira, 6ºD
Meninas do 9º Ano
Parem de chamar a gente de KID.
Obrigada pela atenção. 2 beijos.
Meninas do 7ºD
Irmã Lucy criou uma ilustração para a parábola

Bispo traz sua
alegria ao Colégio

MB8, 9ºC
Eu amo muito vocês!Obrigada por
tudo.
Carol, 9ºC
Isabeli Z., 4ºC EF
Gosto muito de você. Espero que
sejamos melhores amigas para
sempre. Beijos, da sua Best Friend.
Camilly, 4ºC EF

Profª Fernanda Blau
Obrigada por tudo que já ensinou.
Infelizmente é o meu último ano com
você. Te amo do fundo do meu coração.
Yasmin, 6ºE
Você é uma professora especial
pra mim.
Felipe da Silva, 6ºE
Você é uma professora muito boa,
quando soube que você ia ser nossa
regente fiquei muito feliz, gosto como
você nos ensina, sempre alegre.
Guilherme K.M, 6ºE
Mais um dia que se passsa e o
Palmeiras continua sem mundial.
Melhor Sora!
Gabriel Kasten, 8ºA
Palmeiras não tem mundial.
Heitor, Caio V., 8ºA
Ana Júlia S., 6ºE
A gente se briga, mas eu gosto de vc
como amiga.
Marcos, 6ºE

Luana H.L., 5ºC EF
Quero dizer que vai ser muito legal.
Tchau.
Letícia, 6ºD
É uma pessoa muito legal. Eu gosto Natália, 5ºC EF
muito de você. É especial pra mim.
Davi, 6ºD
Beijos.
Você é o melhor amigo que eu já tive.
Luiz Felipe, 6ºD
Eu sei que posso te contar tudo que
você não fala nada. MCR do Baile.
MB8, 9ºC
Amo muito vocês! Quero essas Denise, 6ºE
amizades para a vida toma
Guilherme, 2ºB EF
amorzinhos.
Desculpe por eu ter brigado com você
Luiza Lazzari, 9ºC
no integral, mas ainda vai ser meu
amigo. Abraço (authentic).
Anna C., ... EM
Minha amiga, Feliz Natal! Te adoro. Ricardo, 2ºB EF
Gabrielly, 4ºD EF
Meus amigos
Amo vocês, são muito importantes
Gabriela, 4ºC EF
Eu gosto muito de você como amiga. para mim. Contem comigo para o que
precisarem.
Feliz Natal!
Sohia, 6ºE
Vitória, 4ºD EF
Camila Conte e Letícia Paludo, 6ºD
e 3ãoB
Amo muito vocês, espero que
consigam passar direto. E Lê, espero
que a formatura seja top porque eu
quero dançar muito contigo. kkkk
Maria Eduarda, 2°E EF
Mana, eu sei que a gente briga um Emanuelle Poleza, 6ºD
monte, mas a gente gosta uma da
Amanda, 6ºE
outra. Beijos da sua única irmã.
Miga, eu te amo muito. Já vai fazer 10
Evelin, 4ºD EF
anos que te conheço.
Ana Clara, 6ºE
4ºD EF
Feliz Natal e Ano Novo para todos! Foi
muito bom estudar com todos vocês, Raphael e João, 8ºC e 7ºD
Só oi mesmo.
beijos a todos.
José, 8ºC
Ana Luiza Quintino, 4ºD EF
Nicolas, Lucas P. e Pedro H., 4ºD EF
Feliz Natal para vocês e venham na
minha casa.
João L., 4ºD EF

Na casa humilde, 4 moças assumiram o risco
de iniciar a obra:20 órfãs ganharam um lar

No Brasil, as Irmãs da Divina Providência
chegaram em 1895 atuando principalmente
na catequese, escolas, hospitais e creches.
Em Santa Catarina, a Província do
Coração de Jesus foi fundada em 1906.
Atualmente as religiosas da Congregação
atuam nas áreas da educação e saúde.
A Rede Divina Providência congrega
o Colégio Sagrada Família, de Blumenau;
Colégio Stella Maris, de Laguna, Colégio
São José, de Tubarão; Colégio dos Santos

Mari Lopes, 7ºD
Você é a melhor amiga que alguém
poderia ter! Te amo. Bjs♥
Manuela Catelan, 7ºD

Maria Fernandes, 6ºD
Muito obrigado por tudo. Você é
maravihosa, linda, inteligente e tudo
mais! Te amo muitooo!!!
Gustavo, 6ºD

Congregação atua em quatro
continentes
A Congregação das Irmãs da
Divina Providência foi fundada
pelo padre Eduardo Michelis,
em Münster, na Alemanha, no
dia 3 de novembro de 1842.
O objetivo era oferecer
esperança para crianças órfãs
em resposta às necessidades
da época. Ainda hoje o
orfanato atende às crianças em
vulnerabilidade social naquela
cidade.

Jornal do
Santos Anjos

O bispo diocesano de Joinville, Dom
Francisco Carlos Bach, que tomou posse no
dia 24 de junho, fez uma visita ao Colégio,
no dia 20 de outubro.
Recepcionado no auditório, o novo líder
da Diocese que compreende 18 municípios,
orou com os estudantes agradecendo pela
escola, pela casa, pela família e pedindo
bênção para colaboradores e estudantes.
Após conhecer as instalações, conversou
com a direção e Irmãs sobre a situação dos
seminaristas que estudam no Colégio.
Acompanhado do vigário padre José
Adenir Ronchi e do gestor do Seminário
padre José Fausto, o Bispo conquistou a
atenção das crianças com sua alegria e
carisma.

MB8, 9ºC
Amo vocês miguxas! Obrigada por
tudo minhas #BIFES! Desculpa por
qualquer coisa ♥♥♥ rs
Amandoca, 9ºC

José e João, 8ºC
Só oi mesmo.
Raphael, 8ºC

Ariely, Gi e Maria Eduarda Fernandes, 6ºD
Vocês são minhas BFF's. Amo vocês
♥. Vocês são lindas, inteligentes,
Pedro L, MB8, 9ºC
Indio, amo muito sua mãe, que tenha maravilhosas. ♥
Ana Júlia Conchi, 6ºD
uma boa vida.
Felipe M. M., 9ºC
Pedro, João Lucas e Gustavo, 6ºA EF
Agradeço por ter vocês como meus
IAM - Irmã Eliete
Queremos te agradecer por tanto melhores amigos que me ajudam,
aprendizado que você nos deu! Te que me dão conselhos e por darmos
amamos muito e você ficará para risadas juntos e que brigamos mas
nos desculpamos.
sempre em nossos corações.
Gabriel P., 6ºA EF
Assessores da IAM, EF e EM

Jornal do
Santos Anjos
Sarah, 8ºC
Te acho muito bonita, companheira,
é carinhosa, amorosa. Esse papel é
muito pequeno para descrever você.
Gabriel, 8ºC
Laiza Tomé, 7ºC EF
Beijos amiga, te amo, saudades!
Lara C. Orlandi, 7ºA EF

Eduarda, 8ºA
Eu te amo tanto. Tu é a minha melhor
irmã. Que Deus poderia me dar, pode
contar comigo sempre.
Alexia E.P.Z., 8ºA

Família,
Amo muito vocês pois sempre me
ajudaram em tudo! Parabéns mamãe!
Parabéns Ana!
Lucas, 4ºC EF

Pedro Henrique, 3ºA EF
Você é meu companheiro, sempre
está do meu lado, e nós nunca vamos
parar de ser amigos.
Gabriel Anjos, 3ºA EF

MB8, 9ºC
Obrigada por serem as melhores
amigas desse mundo! Amo vocês
pessoas. Rs ♥
Beatriz, 9ºC

Sofia, 3ºA EF
Você sempre foi minha amiga, desde
bebê, você sempre confiou em mim.
Angelina, 3ºA EF

Isa Pensky, 2ºA-EM
Oi sua poliglota, amo passar os dias
do teu lado, “melhor amiga”! Você é
muito especial. Jeus te ama demais,
e eu tento!! ♥
Gabriela Leite, 2ºA-EM
Milena, 3ãºB EM
Ao que se atribui o ato de existir,
se não a sua própria capacidade
intelectual e criativa.
Cais, 2ºA-EM
Iago Olega, 1ºB EM
Eu sei que tu me ama muito mais do
que eu gosto de ti.
Natalia Gomes, 7ºB EF

Os ‘Pequenos Reis
Magos’ visitarão o CSA

Luara, 7ºB EF
Amiga, quero que você vá comigo no
FJU. Te adoro gatinha. Bjss.
Evy, 7ºB EF

Profs. Silvia e Sayão
Vocês são as melhores professoras Professora Berenice,
A melhor professora de todas.
do mundo! hehehe Amo vocês!
Felipe B., 3ºA EF
Natalia Gomes, 7ºB EF

Sarah, AnaM. E Mãe, 9ºA
Oi lindas! Vocês são as pessoas mais
preciosas pra mim! E Sarah, bom
ano na sua outra escola.Para todas,
podem confiar em mim sempre.
Amo vocês.
Milena Fernandes, 9ºA
Alunos do 3ºB EF
Crianças! Amo vocês e todos têm
um lugar especial no meu coração.
Profª Sirlei
Artur, 5ºC EF
Obrigada por sua amizade. Quando
você for para Brasília sentirei sua
saudade.
Paulo, 5ºC EF

Letícia, 3ºB EF
Meus amigos, 6ºE
Vocês são muito engraçados e Você é uma pessoa muito querida, eu
te adoro minha amiga!
legais. Valeu.
Mariana L., 3ºB EF
Anttonio, Marina, 6ºE
Profª Edilaine
Você é a melhor professora do
mundo. Legal, divertida e inteligente,
etc. Te amo!
Camila Conte, 6ºD

Rafaela, 4ºB EF
Você é uma menina muito dedicada,
querida e amada por todos. Te
amo muito.
Camila de B.D., 3ºB EF

Lu, Vini H., Igor e JV(Ale), 7ºB EF
Cara muito obrigado por serem
os amigos que são, tamo sempre
junto, partiu escolares e stranger
things TMJ
Manuel, 7ºB EF

João, 5ºC EF
Obrigado por ser meu melhor amigo
e ser muito legal comigo!!
Felipe dos Anjos, 5ºC EF

Rubes, 3ºB EF
Obrigado por ser meu amigo por tanto
tempo, gosto muito de você.
Pessoinhas do ADSD, 6ºD
Galerinha, vocês são as melhores Luiz Felipe de Miranda, 3ºB EF
do mundo, continuem sendo
pessoinhas muito legais, engraçadas Helena, 2ºA EF
Você é legal, querida, inteligente,
e divertidas!!Galera do ADSD.
amigável. Você é demais, obrigada
Eduardo, 6ºD
pelo recadinho do jornal. Até...
Amanda Liz, 3ºB EF
7ºB EF
Valeu 7ºB por esse ano incrível.
Helena Coppieters,7ºA
Eduardo Fritz, 7ºB EF
Miga, só uma coisa: 011-sou eu e
007-é você! Beijao linda.
Amanda, 7ºB EF
Te amo, Ams - Obrigada por ser uma Helena Aguiar,7ºA
ótima amiga, vou sentir saudades.
Vings Squad :), 8ºB
Heloisa N. 7ºB EF
Vocês foram o meu maior presente
esse ano!Amo poder contar com
Léo e Filipe, 5ºB EF
Valeu por estarem comigo, vocês são vocês sempre ## Vida que segue
os melhores, nunca conheci meninos né? kakaka
Vitória Arald,8ºB
que nem vocês! Amo vocês!
Cindy G. Clemente, 5ºB EF
Turma do 5ºC EF
Obrigado por esse ano maravilhoso.
Rafaela, 2ºB EF
Gosto muito do seu jeito alegre que Beatriz, 5ºC EF
sempre ilumina o meu dia. Gosto
Grupo das Vings, 8ºB
muito de você, beijos.
Obrigada por entrarem na minha vida
Helena Bech, 2ºB EF
esse ano, vocês foram a melhor coisa
Alunos que gostam de tênis de que aconteceu esse ano. Amo vocês!
Ana Clara, 8ºB
mesa no CSA
Quem gosta de tênis de mesa e quer
prender a jogar faça no Boa Vista, na Aléxia, 8ºA
AJTM - Associação de Tênis de Mesa Amiga, obg por sempre estar do meu
lado. Te amo # coisa amarga.
Bruno Weber, 7ºB EF
Eduarda G., 8ºA
Lucas de Andrade, 1ºB EM
"Não sei meu, não sei !!!!" - Casa Arthur L., 8º
Grande. Vamu assistir ST2 juntos !?!? você é o meu melhor amigo. Você é
doce, legal, santo e bonito.
Vinícius de Andrade, 7ºB EF
Athur P., 9º
João Petters, 1ºA EM
Você é a coisa mais especial que Mafe Fontes e Gabi Schaub, 9ºB EF
aconteceu na minha vida! Obrigada As melhores amigas do mundo. Suas
por fazer meu ano incrivelmente lindas. São do bem d+.
Pedro Petris 9ºB EF
melhor... ∞3
Isabella Gomes, 9ºB
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Com o tema “Guiados pela estrela,
levemos vida plena às crianças que hoje
nascem”, em novembro, os 90 membros
da Infância e Adolescência Missionária,
visitarão as salas de aula das turmas em
que há membros da IAM, para efetivar o
projeto Pequenos Reis Magos, vinculado à
Pastoral da Criança Internacional. Consagração pública-Durante a Missa
da Família, realizada em agosto, com a presença
dos pais, os missionários foram consagrados.

Formação espiritual e humanitária

A nual mente, no f i nal de março,
tem início a divulgação da Infância e
Adolescência Missionária para os alunos
dos 5ºs e 6ºs anos. Irmãos mais novos dos
integrantes também podem participar.
Os encontros semanais acontecem no
Centro de Pastoral e Cultura. Os missionários
são reunidos em grupos de até 12 membros.
As atividades são coordenadas pela Irmã
Eliete Maria Kons, que conta com o auxílio
da professora Luciara A. Baraúna e dos 14

também é feita a avaliação.
Durante este ano de 2017, o IAM realizou
diversas ações concretas em prol de famílias
de ex-internos do Lar Abdon Batista, que
estão em situação de vulnerabilidade social.
Na primeira ação social, arrecadou
alimentos para oito famílias. A campanha
seguinte, resultou na doação de enxoval de
bebê para uma das famílias. Quatro famílias
participaram da partilha e do lanche
juntamente com os missionários. Quando

Em 2017,os
missionários
realizaram
campanhas
para auxiliar
famílias de
ex-internos
do Lar Abdon
Batista

assessores do IAM.
Os assessores são alunos do Colégio que
se destacaram durante sua participação na
IAM em anos anteriores e que passaram
pela formação específica para exercer essa
liderança junto aos missionários.

Ciclos de formação

As atividades são organizadas em ciclos,
pela Irmã Eliete, com a finalidade de
promover o espírito missionário universal
entre as crianças e adolescentes.
Cada ciclo com tema prédefinido é
composto por quatro encontros.
O primeiro encontro é de reflexão e
estudos em pequenos grupos, denominado
de realidade missionária.
A espiritualidade é aprofundada no
segundo encontro, quando é feita a partilha
dos conhecimentos entre os grupos. O
terceiro encontro é o momento de celebrar
o compromisso missionário.
A ação solidária e a vivência da
fraternidade são a quarta etapa, quando

Os Pequenos Reis Magos da IAM
visitarão as salas motivados pela caridade
e amor ao próximo, para abençoar, rezar e
cantar motivando os alunos a prepararem
seus corações para a chegada de Jesus
Cristo.
Além de levar a mensagem de paz do
Evangelho, o projeto visa a arrecadar
recursos que serão destinados às
atividades com crianças em situação de
vulnerabilidade e risco social em Guiné
Bissau e Moçambique (África), Guatemala
e Haiti.
O projeto “Pequenos Reis Magos”
nasceu na Alemanha, onde já é um costume
antigo entre as crianças daquele país.
No Brasil, foi iniciado em 2015, num
projeto piloto na Arquidiocese de Curitiba
e nos municípios da Paraíba. Neste ano, o
IAM abraçou a campanha em Joinville.
“Queremos presentear como ao menino
Jesus, estas crianças que não têm comida,
remédios e nem o conforto de um lar”,
resumiu Irmã Eliete.

- DESTAQUE -

Matemática
o tema foi vocações, a partilha foi com os
pais e com amigos convidados.

Obra pontifícia

A Infância e Adolescência Missionária
foi fundada na França em maio de 1843,
pelo Bispo Dom Carlos de Forbin-Janson
com o objetivo de apoiar as atividades
Católicas na China.
Ele propôs que as crianças francesas
ajudassem outras crianças necessitadas,
através da oração de uma Ave Maria por
dia e uma pequena oferta (moedinha) como
sinal de um sacrifício mensal.
A Congregação das Irmãs da Divina
Providência, com a missão de contribuir
com a formação permanente de crianças
e adolescentes, assumiu desde 2011, a
Pontifícia Obra Missionária em todos os
Colégios que compõem a Rede Divina
Providência.
Do mesmo modo, os missionários
participam de atividades e ao final de cada
ciclo devem dar sua contribuição material
aos necessitados.

Kauan Henrique Werlich, 9ºA,
conquistou a medalha de ouro, no nível
2; e Vinícius Hayashi Bresciani, 7ºB,
no nivel 1, conquistou a medalha de
Prata, na XX Olimpíada Regional de
Matemática (ORM).
Os dois medalhistas da fase regional
estão classificados para a fase Única da
Olimpíada Brasileira de Matemática
- OBM, que acontece nos dias 24 e
25/11/2017.

Jornal do
SANTOS ANJOS

Uma boneca viajante e solidária
O projeto de leitura do livro Kafka
e a Boneca Viajante, efetivado pelos
7ºanos durante o segundo semestre, teve
resultados diferentes para as turmas
do matutino, da professora Silvia V.
Sarnowski e do vespetino, da professora
Jamile R. B. Marinho.
As bonecas confeccionadas pelos
alunos da professora Silvia foram doadas,
juntamente com os alimentos, roupas,
brinquedos e livros arrecadados pelos
estudantes, às crianças atendidas pelo
Projeto Social Providência.

Meus Amigos, 6º ao 9º EF
Obrigada por serem meus amigos
desde sempre, agradeço por
cuidarem de mim quando precisei
e por me ajudarem.
Sophia L. T. de Oliveira, 6ºC EF

Vitor Z. Leopoldo, 5ºD EF
Oi, tudo bem! Depois que eu falei
com você, minha lista de melhores
amigos mudou. Muito obrigado por
ser quem é. Você é muito legal.
Dudu, 5ºD EF

Sophia, 6ºC e Amábile, 9ºA
Obrigado por serem minhas
melhores amigas, suas lindas.
Vicky, 9ºA

Marina e Isa, 5ºC EF
Desde que te conheci você foi uma
boa amiga, te adoro. Isa, você
també é uma ótima amiga.
Vitória Dacaz, 5ºC EF

Kamyla, Maria Luiza, 9ºB
Amo vocês suas lindos. Brigada
por tudo que vocês fazem por mim.
Beijão da +liana.
Fernanda Nass, 9ºB

até Londres, Veneza, México,
Nova York e Paris. Além de
conhecer os lugares e saber um pouco
sobre a cultura, os visitantes tiveram a
oportunidade de experimentar comidas
típicas de cada país.

Minha framilia
Amo muito vocês ♥. Muito obrigada
por tudo!
Manoela, 6ºE

Os estudant
es e profes
sora
entregar as
bonecas e de do CSA foram
as crianças
mais donativ
do projeto
social e seus os para
familiares

Música alegra a vida

Olimpíada Brasileira de Astronomia OBA 2017
As provas da XX OBA - Olimpíada
Brasileira de Astronomia foram realizadas
no dia 19 de maio, por 361 alunos do 5º
ao 8º anos.
Orientados pela professora Fernanda
Blau, os estudantes conquistaram 42
medalhas, sendo 4 de ouro, 8 de prata e
30 de bronze. E receberam 52 diplomas
de honra ao mérito.
Além das medalhas 52 alunos receberam
honra ao mérito e receberão medalha
especial oferecida pelo CSA.

XXVIII OLICRISA - 2017

Chama Olímpica: competir com lealdade e amizade

A OLICRISA é disputada
pelos alunos do 2º ao
5º anos reunidos em
equipes por cores.
As equipes reúnem
alunos de todas as
turmas de um mesmo
ano. As equipes de uma
mesma série disputam o
campeonato entre si.
Assim, estudantes da
mesma turma estão em
diferentes times.
Este ano, as equipes
disputaram a gincana, o
gira bola, jogo da velha,
mata soldado, futsal,
roubar o pano, pokemon,
batalha dos cones e
tribol.

Turmas Destaque

MATUTINO

Fran, Dio, Isa, João, Lukas, my
Julia C. Victor
Oi amigos ♥ Minhas manhãs
são muito melhores com vocês
#énoisnazumbadeliteratura
Bruna de Oliveira, 2ºA-EM

Isabely,
Minha melhor amiga.
Erik, 4ºD EF

- DESTAQUES -

2 - 5º ano
O Nível
Fernando Friedrich Pinto, 5ºC
U Nicolas Antunes Negri, 5ºD
Nível 3 - 6º ao 8º ano
Pegoraro Einhardt, 8ºB
R Luisa
Renata Meyer Hobold, 7ºA
O

Kamyla e Fernanda 9ºB EF,
Oi suas lindas! Só queria dizer que
eu amo muito vocês e que vou
morrer de saudades ano que vem.
Amo vocês!
Maria Luiza 9ºB EF

Luiz Marcelino, 9ºB
Você é o pior – melhor – amigo do
mundo! Obrigada por tudinho. Amo
você # LWNFY.
Isa Fernandes, 9ºB

Feira cultural

Já os alunos do turno vespertino,
reunidos em equipes, pesquisaram
sobre a cultura, curiosidades,
comidas típicas e pontos turísticos
dos cinco países visitados pela
boneca viajante Brigida.
O percurso da personagem
do livro motivou a pesquisa
e os estudantes compartilharam o
conhecimento em uma feira, realizada
no final de setembro.
Os convidados especiais da feira foram
os funcionários do CSA que tiveram a
oportunidade de `viajar` com a boneca
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André se apresentará com o Coral CSA

Há seis anos, André Ribeiro Garcia,
9ºA, iniciou os estudos de violino na
Escola de Música Vila Lobos, na Casa
da Cultura.
O estudante colocou-se à disposição da
professora Bruna Kleine durante a visita
à sala de música, no Play Day.
Sua primeira apresentação com o
Coral será no dia 22 de novembro, na
abertura do Natal do Shopping Cidade
das Flores.
O estudante já fez apresentações
individuais e com a orquestra da Casa
da Cultura.
Além de violino, André toca também
teclado e flauta doce. Instrumentos nos
quais se aperfeiçou de forma autodidata.
A paixão pela música alegra os dias do
estudante que gosta de incluir música ao
vivo em seus trabalhos escolares.

Dudu, 5ºD EF
Obrigada por ouvir tudo o que eu
tenho pra dizer e me fazer rir nos
piores momentos.
Eloá, 5ºD EF
Anna, Lu e Helo e Sofi, 6ºE
Queria que soubessem que
amuuuuuh muito vcs! Vão estar
sempre no meu♥.
Duda F., 6ºE
Guilherme e Enzo, 4ºC EF,
Vocês são os meus melhores
amigos. No começo, eu tinha
vergonha de fazer amizade. Nunca
quero me separar de vocês. Tchau.
Vinícius Daniel de Souza, 4ºC EF

Felipe, 5ºD EF
Você é bem legal, eu gosto quando
nós trolamos um ao outro, quero
brincar mais com você!
João Vitor, 5ºD EF
Ana Clara, 6ºB EF
Te amo muito mana!
Sofia Anne Giovanella, 6ºB EF
Bruna e Victória, 6ºB EF
Meus amores, amo muito vocês!
Esse ano foi incrível passar ao lado
de vocês! Bjos, minhas flores!
Larissa, 6ºB EF
Larissa Sell, 6ºB EF
Minha super amiga, te amo muito
viu... Amo ter você ao meu lado.
Victoria, 6ºB EF
Angelina, 3ºA EF
Nós somos as melhores amiinimigas do mundo. Eu gosto das
brigas e das horas de amizade.
Maria Luíza, 3ºA EF
Pedro Henrique, 3ºA EF
Mesmo sendo do outro time, você
me apoiou muito na Oli...??. Você é
um ótimo amigo.
Daniel, 3ºA EF
6ºC EF
Vocês são muito legais, em especial
minhas amigas: Sophia, Letícia,
Suzana, etc. #MELHOR TURMA
Victória G.R., 6ºC EF

Eduarda, 4ºC EF
É minha melhor amiga. Beijo Duda.
Deus te abençoe.
Raphaela, 4ºC EF

Bel, Laura e Letícia, 7ºD
Amo muito voês! Quero que sempre
sejamos muito amigas. Beijos♥
Marina, 7ºD

Beatrys, 4ºC EF
Bia, você é uma grande amiga. Eu
te amo. Bjs
Emilly, 4ºC EF

Emanu e Evelin, 6ºA/C EF
Agradeço por vocês serem sempre
minhas amigas.
Beatriz, 6ºA EF

Nicolas, 5ºD EF
Você é bem engraçado e lega, temos
opiniões diferentes e iguais, mas
mesmo assim somos amigos.
Gabriel, 5ºD EF

Ana, 1ºB EF,
Obrigada por me ajudar nas tarefas
e trabalhos.
JP, 6ºB EF

Mirella, 5ºD EF
Migaaa! Obrigada por tudo, por
me apoiar, aconselhar e mais... Te
adoro! Bjos!!
Beatriz, 5ºD EF
Letícia, 3ºB EF
Você é minha melhor amiga, gosto
muito de você.
Laura, 3ºB EF
Beatriz, 5ºC EF
Você é uma amiga legal, adoro você,
quero que Deus te abençoe.
Millena Piancó, 5ºC EF
Lívia 2ºC EF,
Você é uma amiga muito especial.
Gabriela O., 2ºC EF
Paula, 2ºD EF
Você é minha melhor amiga.
Sophia, 2ºD EF
Léo, 2ºD EF
Você sabe que eu sou o seu melhor
amigo no mundo.
Aiden, 2ºD EF
Maria E., 5ºC EF
Para uma amiga verdadeira, sempre
seremos amiga juntas.
Mariana Siqueira Dias, 5ºC EF

Maria Clara, 7oC
Querida, você é uma das minhas
melhores amigas. É legal
e engraçada, podia ser menos
“faladeira”. Te amo ♥♥
Raiza, 7oC
Renata, 2ºB-EM
Rê, você e sua mãe são minhas
matadoras profissionais de
tesouros! Pegaba, pegaba, pegando
goiabas! Te amo bebê!
Vitória, 9ºB
Tainá N., 7oC
Sempre vou estar aqui para você!!
Letícia P.,7oC
Helena, 2ºC EF
Você é a melhor amiga do mundo.
Isabela do Nascimento, 2ºC EF
Helena, 2ºC EF
Eu gosto muito de você.
Lívia Kobayache, 2ºC EF.
Lucimara, 7ºD
Você é a melhor amiga que alguém
pode ter! Te adoro BB...Bjss fofa!
Isabel, 7ºD
Profª Silvia
Adoro as aulas de produção textual.
Você é a melhor Profª do mundo.
Natália Pavanello, 9ºA

Jornal do
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Concluintes
2017

5A

Terceirão A

Infantil

Terceirão B

Rumo ao suce sso

5B
5C

9º Ano A

5º Ano A

5º Ano B

5D

9º Ano C

9º Ano B

5º Ano C

5º Ano D
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Boi de Mamão é manifestação típica no Sul
Os 63 alunos dos quartos anos A e B, as professoras
das turmas Alessandra Ziemer e Luciane Manske e
a professora de música Bruna Kleine ensaiaram e
prepararam cuidadosamente, por mais de dois meses,
cada detalhe da apresentação do Boi de Mamão, para
a cerimônia cívica alusiva à Semana da Pátria.

As sete músicas, o roteiro e a coreografia
foram definidas e ensaiadas pela professora
Br u na que contou com a ajuda das
professoras das turmas. Inicialmente,
cada parte do espetáculo foi ensaiada
separamente.
Os familiares ajudaram a confeccionar
o figurino e os personagens. O espetáculo
folclórico da região Sul do Brasil, encantou
nas duas opor t u nidades em que foi
apresentado.
Uma das principais manifestações
culturais do Brasil é a dança do Boi. Na
região Sul, o Boi de Mamão é tradicional
especialmente nas regiões colonizadas por
portugueses e açorianos, como é o caso de
Florianópolis.

Preparação em etapas

O primeiro aspecto trabalhado foi o
repertório musical. Composto de sete
músicas, cantigas que tratavam do tema e
personagens do enredo, as canções foram
arranjadas e adaptadas pela professora de
música.
"Usamos os recursos musicais que
tínhamos, dentro da realidade dos alunos.
E aproveitamos instrumentos e talentos
musicais que já vínhamos trabalhando nas
aulas de música", explicou a professora.
Os arranjos contaram com grupo vocal,
vozes solistas, instrumentos de percussão,
grupo de flauta e instrumentos alternativos.

Folguedo regional

O projeto interdisciplinar foi idealizado
após a viagem de estudos das turmas a
Florianópolis.
Durante a visita à capital do estado, as
professoras e alunos conheceram o Boi de
Mamão, manifestação cultural trazida pelos
colonizadores açorianos e portugueses.
O folguedo é a brincadeira mais cultivada
e também a mais apreciada dança folclórica
da região Sul.

Bruna, 4ºC EF
Você sempre foi a minha melhor amiga
e sempre será. Se eu for para manhã,
ou me mudar, não vou te esquecer.
Um beijo.
Ana Luísa, 4ºC EF
Profª Daiane
Continue sempre assim muito meiga e
querida. Te amooo muito. Você é uma
professora maravilhosa.
Ana Júlia de Siqueira, 6ºE
Gabriela, 4ºC EF
Oi, eu amo ficar com você, minha amiga
de coração, nunca vamos nos separar!
Nicole, 4ºD EF
Ana Paula, 3ãoA
Só digo uma coisa, tu é toperson.
Willian Ornelas, 3ãoA
Bruna Hager, 8ºA
Você é a melhor de todas, apesar de às
vezes eu não te aguentar.
João C., 1ºA-EM

ESTOFADOS

O espetáculo foi reapresentado arrancando aplausos do público

Sendo uma das tradições folclóricas
mais antigas de Santa Catarina e realizada
principalmente nas regiões litorâneas, entre
o Natal e o carnaval.
O folclore, a geografia e a história de
Santa Catarina são conteúdos estudados
pelos quartos anos. Assim, ao mesmo
tempo em que estudavam a região, alunos e
professoras prepararam o espetáculo.
Os alunos encenaram a história do
boi que morre e volta à vida, cantaram,
tocaram pandeiro, flauta doce e o petsom
(instrumento alternativo confeccionado
com garrafas pets).
As dezenas de vozes do coral, os
dançarinos e as personagens como o casal,
Maricota, Boi de Mamão, o fazendeiro,
médico veterinário, benzedeira, o urubu, o
cavalinho, a Bernunça e as professoras, todos
foram fundamentais para a apresentação
teatral.
“Não existe Boi de Mamão sem música,
sem figurino, sem teatro, ninguém pode
faltar na apresentação”, sentenciou a
professora Bruna, que fez o roteiro com
o objetivo de valorizar a cultura regional.
Nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, a
dança do boi recebe o nome de Boi Bumbá.

Thaysled, AngBie, 2ºA-EM
Ah! como é bom olhar a CSA de sono
de vocês todos os dias! Vocês são um
Turma 4ºC EF
Vocês sempre me ajudaram por tantos presente que 2017 me deu... obrigada!
problemas que eu já tive. Vocês são Emanuelli W., 2ºB-EM
os melhores.
Letícia e Laura Camili, 4ºC EF
Bruno, 4ºC EF
Vocês são as melhores amigas que
alguém pode ter. Um beijo.
SOP 2ºA-EM
E ai meus manos! Eu amo vocês! ♥♥♥ Maria Eduarda, 4ºC EF
Eu num sei meeeeu! Vai Flamengo!
Sofia, 6ºE
Adeus Corinthians!
Esse tempo todo nunca vi uma pessoa tão
Gabriel Hellmann, 2ºA-EM
legal, bonita, alegre...Te amo.
Raian, 6ºE
Sala inteira, 4ºD EF
Quero desejar um Feliz Natal e Revelion.
Profª Sara, de História
Fabilin Romão, 4ºD EF
A nossa professora de história faz
teatrinho para mostrar como as aulas
Matheus Bez Batti, 2ºA-EM
Thoys, ghamey, hestilo, hesbelto, the dela são legais e ela é reconhecida como
a professora mais amada no 5ºC.
amho, vhamo shale!kkk
Arthur F. Krunch, 5ºC EF
Nois lindo!
Rodrigo Lader, 2ºA-EM
Isaac, 5ºA EF
Você é o meu melhor amigo. Espero que a
Raiza, 7oC
nossa amizade dure para sempre.
Oiii, te amo tá, linda.
o
Giovanna, 5ºB EF
Maria Clara, 7 C

Boneca Abayomi é símbolo
de amor e resistência

Para acalentar seus filhos durante as
terríveis viagens a bordo dos tumbeiros
(navio de pequeno porte que realizava
o transporte de escravos entre África e
Brasil), as mães africanas rasgavam retalhos
de suas saias e criavam pequenas bonecas.
Feitas de tranças ou nó, sem nenhuma
costura, as bonecas Abayomi serviam como
amuleto de proteção e símbolo do amor
incondicional de mãe.
As bonecas ficaram conhecidas
como um símbolo de resistência.
Fábio Hobold, Coordenador
Ab ayom i , o t e r mo sig n i f ic a
Grande amigo e coordenador! Você é muito
‘Encontro precioso’, em Iorubá, uma
especial e certamente ficou marcado na
minha vida. Abraços e #acelera
das maiores etnias do continente
Vinícius N., 3ãoB
africano cuja população habita parte
da Nigéria, Benin, Togo e Costa do
Clube dos 8, 2ºA-EM
Vamos marcar um churras! Amo vocês. P.s.:
Marfim.
casa da Bruna
A pequena boneca preta, sem
Francisca, 2ºA-EM
traços de rosto, com muita delicadeza
Profª Margarete
e pureza, era muito mais do que um
Amada professora, estivemos juntos por
pedaço de pano. Carregada de amor
ininterruptos 7 anos! Agradeço por cada
traria felicidade para as crianças
conversa, cada aula e cada palavra de
carinho. És inesquecível!
que em breve teriam sua infância
ão
Vinícius N., 3 B
roubada.
A tradição africana foi revivida
Renata Cristina, 3ão
Amo você! Já tô com saudades e nossa aula
pelos estudantes dos quartos anos
tá acabando! Chega de falar “te adoro” kkkkk
que confeccionaram suas próprias
Isabela Cristina, 3ãoA
bonecas enquanto conheciam um
Sarah Stringari, 8ºC
pouco mais da história dos africanos
Passei para dizer que amei te conhecer. TMJ
e suas contribuições culturais para a
sarinha Bjos. Te amo!
construção do Brasil.
Igor Silva, 3ãoB

A menina Obax deu uma volta ao mundo
com seu amigo elefante Nafisa

Herança cultural
Os estudos sobre a herança cultural
africana incluíram ainda a leitura do livro
Obax. A história da menina que mantém a
tradição de contar histórias.
Após estudar sobre a paisagem das
savanas, suas cores e motivos da arte dos
povos originários da África Ocidental, os
alunos dos 4ºs anos fizeram a releitura de
ilustrações do livro.
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DDFs transformam colegas em amigos
Entre as atividades desenvolvidas
anualmente pelo Setor de Pastoral,
sob a coordenação da professora
Luciara Baraúna, estão os Dias de
Formação, realizados no Recanto
Nazaré.
O cronograma, temas e atividades
possibilitam a integração entre os
estudantes de uma mesma turma.
Até o final de outubro, 339 alunos
do 8ºAno ao Terceirão já haviam
participado dos DDFs.
“ Ne s t e s t e m p o s e m q u e o s
est udantes est ão conect ados o
tempo todo pela
internet. Em que
as redes sociais
aproximam
quem está longe,
mas afastam
quem está perto,
trabalhamos
valores
e
promovemos
d i n â m ic a s q u e
possibilit am a
aproximação.
Eles gostaram de
abraçar, olhar nos
olhos do colega, sentir aquela pessoa
que passa boa parte do dia do seu lado
na sala de aula”, comentou a professora
Luciara.
E continua, “eles mesmos perceberam
que precisam se aproximar mais, ter
empatia com aquela pessoa com quem
convivem, aprendem, vibram, mas com
quem se comunicam no modo automático,
geralmente por meio de mensagens rápidas
na maioria das vezes pelas redes sociais,
sem olhar para os olhos, sem apertar a mão
ou dar um abraço, mesmo estando juntos
ano após ano”.

Reconectando laços

“O dia de formação foi uma experiência
única, pois pude conhecer melhor cada colega
da sala, me aproximando mais de meus
amigos, criando relações mais próximas”,
as palavras de David A. Beltrame Pinto,
8ºA, sintetizam a opinião dos alunos dos
oitavos anos que participaram pela primeira
vez do DDF.
“A experiência do DDF foi única e
prazerosa. Trouxe a nossa sala um sentimento
de acolhimento e intimidade. Tivemos um
momento muito bonito de encontro com
Deus e de aproximação com os colegas com

Sarah Stringari,8ºC, lamentou o fato
de alguns colegas não terem participado.
“Infelizmente nem todos puderam ir. Percebi
a diferença na turma ainda no Recanto,
quando um colega chamou o outro para jogar
futebol. Foi muito importante e percebo cada
dia mais a diferença e mudança”.
“O Dia de Formação foi uma experiência
muito marcante. Lá pude ver como realmente
são as pessoas que comigo estão todos os
dias na sala de aula. Através das dinâmicas,
vi o que é bom e o que precisa melhorar
em nossa turma, nos unindo ainda mais”,
Emmanuel A. Vieira, 8ºC

Jornal do
Santos Anjos
Profª Pammella
Com certeza foste uma das
melhores surpresas desse ano.
Tua amizade e companheirismo são
únicos e caracteristicas da pessoa
maravilhosa que és!
Vinícius N. , 3ãoB

Profe Alessandra,
Quero agradecer por ser uma ótima
professora.
Manuela Sasse Salai, 2ºC EF
Eu gosto de você, mas eu não quero
que você vá embora.
Laura D., 2ºC EF

Ana Letícia, 2ºA
Quando te vejo, o meu coração para.
Você me deixa feliz e melhora meu
dia, gosto muito de você.
Yohann, 3ãoA

Terceirão B
Vou sentir saudades de vocês,
das risadas, das fotos zoadas, das
intrigas, vocês vão sempre estar
no meu coração. Melhor Terceirão!
Giulia P.Sell, 3ãoB

Luisa M., 4ºB EF
ão
Oi, estou com saudades! Vamos Turminha do Noroeste, 3 B
marcar um dia de você ir lá em casa. Eu não tenho palavras para descrever
a gratidão que sinto por vocês, por
Gustavo 4ºC EF
todo o apoio, ajudas e piadas internas
durante esse ano. Amo vocês! #UÉ
Derick Felix
ão
Que Deus te ilumine e te proteja Nahuana Borba, 3 B
Minhas
queridas, se não fosse pela
meu amor! Continue sonhando e
lutando e um dia iremos nor ver! nossa amizade não chegaríamos
até aqui. Sou grato por todos os
Ana Heerdt, 9ºA
momentos que compartilhamos.
Vinícius N., 3ãoB
Lara, 1ºE EF
Você é muito fofa, e sua irmã Obrigada por todos os momentos e
pelo melhor ano do ensino médio!
também, viu?
As manhãs serão cinza sem vocês.
Anna C. 2ºE EF
O cheirinho da aprovação, estão
sentindo?
Aliane,
ão
Mãe, gosto muito de você. Beijos. Isabelle Fernandes, 3 B
Maria Eduarda, 2ºE EF
Terceirão B
Maria Helena e Letícia S., 5ºB EF O terceirão arrasa com você, UH
Eu quero agradecer melhores TERCEIRO B, UH TERCEIRO B. Um hino
desses que nunca foi contado, bicho.
amigas do mundo. Amo vocês.
Nahuana Borba, 3ãoB
Luiza Lother, 5ºB EF
Terceirão B (o melhor)
O melhor ano, na melhor sala! OQD
desses momentos inesquecíveis que
passamos? Guardo (quase) todos
com carinho.
Beatriz, 1ºC EF
Te amo muito, prima. És um ser Isabelle, 3ãoB
especial. Com amor...
Nicolas, 2ºA EF
Isadora, 3ºA EF
Você quer ir na minha casa?
Rafael, 2ºA EF
Manuela, 2ºB EF
Desde que cheguei já sabia que Você é legal, é meu melhor amigo.
algum dia iríamos ser amigas. Agora Vitor Mahl, 2ºA EF
somos amigas como eu esperava.
Todos dos Santos Anjos
Lara, 2ºB EF
Adeus meu colégio querido. Ano que
vem não vou estar aqui, mas vou
Julia Bento, 3ºA EF
Eu desejo para você boas melhoras, lembrar de todos com muito carinho.
que você se recupere rápido pra Leôni Reis, 6ºC EF
gente poder brincar.
Meus Amigos, 6ºC EF
Pedro H.S., 3ºA EF
Obrigado por sempre me apoiarem e
me ouvirem, agradeço muito, vocês
Mamãe
Você é a coisa mais preciosa para serão meus amigos para sempre.
mim. Você sempre me ajudou nos Suzana E. Martinelli, 6ºC EF
momentos fáceis e nos momentos
difíceis da vida. Obrigada por tudo! Gabi, Soph, Vi, Ge e Maria, 7ºD
Amo vocês.♥ São as melhores!
Laura Almeida, 5ºC EF
Júlia, 7ºD
Profª Ale
Você é a melhor professora do Rafael, 2ºA EF
Oi, fiquei muito feliz porque você vai
universo!
na minha casa.
Enzo Rhoden Campara, 2ºC EF
Juliana, 2ºA EF
Gustavo, 2ºC EF,
Você é legal, Gu. É um ótimo amigo. MaNLI, 7ºD
Vocês são simplesmente as melhores
Vicenzo Almeida 2ºC EF
amigas que alguém poderia ter
(leem clichê).
Família
A minha família é muito interessante Lucimara, 7ºD
para mim. Eu adoro minha família.
Isabella Gomes, 9ºB
Arthur V. A. Mendonça, 2ºC EF
Obrigado por ser a amiga que você
é sempre escutando os meus
Dois Dedos, 3ãoB
Conhecê-las e firmar esta amizade problemas e me contando os seus.
foi uma dádiva em minha vida. Amo você xuxu #IWNFY.
Agradeço pela cumplicidade e Luiz Gustavo, 9ºB
carinho! Garanto que jamais irei
Luan, 4ºD EF
esquecê-las.
Você é o meu melhor amigo. Sempre
Vinícius N., 3ãoB
está do meu lado nas horas mais
Luis, Carlos R., Carlos E., Lincolnn difíceis, você merece tudo de bom
ão
do mundo. Feliz Natal!
e Felipe, 3 B
Apesar de conhecê-los só neste Gerson, 4ºD EF
ano. Já tenho vocês como grandes
o
amigos e que vou levar para Carol Borges, 7 C
toda a vida, assim como as boas Oi linda! Eu só passei pra dizer que
lembranças de festas e encontros. te amo muito e que vc é uma das
minhas melhores amigas.
TMJ Sempre!
Ana Carolina, 7oC
Victor Xavier, 3ãoB
Rafaela, 2ºB EF
Nunca vou me separar de você.
Sara Lidorio, 2ºB EF

quem convivemos há muito tempo”, disse
Marina Mendonça, 8ºA
Para Vitória Araldi, 8ºB, “o DDF fez
cada um de nós refletirmos sobre nossas
atitudes. A dinâmica do abraço representou a
reconciliação e o perdão. Consegui ver como
as brigas do dia a dia são muito bobas e o que
realmente importa é o carinho e a confiança
que a gente tem um no outro”.
“O DDF juntou muitas pessoas que não
conversavam... começaram a se falar...
novas amizades... foi um momento muito
bom! Nos divertimos com as brincadeiras”,
registrou Caio H. T. Copetti, 8ºB

“Uma experiência única. Graças a
ele nossa turma se reuniu e, na minha
opinião, o que mais colaborou para
isso foi a dinâmica do algodão. Ela
nos mostrou que todos na turma são
amigos, mesmo as pessoas com as
quais não conversamos muito, o que
foi muito importante para melhorar a
convivência em grupo”, Ana Clara de
Moura, 9ºA.
Para Vitória Basílio, 9ºC, o dia
no Recanto, operou um verdadeiro
milagre. “Foi muito importante. Parecia
que um milagre havia acontecido ali,
todas as coisas que afastavam nossa
turma, desapareceram. Todas as turmas
deveriam ter essa oportunidade.
Mikaela F. K. Becher, 9ºC, considerou
“maravilhoso e uniu nossa sala de uma
maneira espetacular. Esse dia foi um 'novo
começo', nos oportunizou a prática do
perdão e da felicidade”.
Opinião compartilhada pela colega
Vitória Migdady, 9ºC, para quem o DDF
significou um novo começo para a turma.
"Antes, a sala era cheia de grupinhos, bem
separada. Durante o dia nos integramos
muito, trazendo o perdão e a união de volta".
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Yasmin C.. e Letícia F., 3ãoA
Sem vocês esse ano não seria o
mesmo. Obrigado por tudo! Amo
vocês!
Arthur, 3ãoA
Renata C. E Julia Lopes, 3ãoB
Mal sei o que falar sobre vocês e
sobre nossa amizade. Porém quero
agradecê-los por tudo! Mesmo
conhecendo-as há pouco tempo,
considero vocês como irmãs de
outra mãe. Amo vocês!
Victor Xavier, 3ãoB

Brincadeiras, jogos de mesa
e de quadra, brinquedos infláveis,
exposições, oficinas de artes e escola
aberta, abertura da OLICRISA,
comemoração do Dia da Criança, o Play
Day teve diversão para todos os gostos.
O evento realizado no dia 7 de
outubro, reuniu alunos, professores,
pais, funcionários e convidados em
todos os espaços do Colégio.

Amiguinha minha, 1ºA-EM
Amo a nossa amizade! Chatinha
que me faz feliz. P.S.: De chata
não tem nada.
Amiguinha sua, 3ãoB

Alunos do Terceirão
Que Deus abençoe esta nova jornada
de vocês. Felicidades!!!
Profº. Débora Siqueira
Mamãe,
Obrigada por tudo que me faz. Eu
te amo!
Maria Eduarda Bueno, 6ºD
Luana de Oliveira, 2ºB
Mana, te adoro de todo coração.
Agradeço por estar na minha vida.
Julia de Oliveira, 9ºA
Helena, 2ºA EF
Você é fofa e divertida, amo você!
Luiza, 2ºA EF

Minha família
Pai e mãe, eu amo muito vocês.
Maria Vitória, Luana e Eliziane, 3ãoB Bernardo, 2ºA EF
Meninas, obrigada por terem feito
meu ano muito melhor, sentirei Eduardo, 6ºD
Queriay fazer uma homenagem para
saudades.♥
ele porque você é muito legal e
Liandra, 3ãoB
amigo, parceiro, etc.
Vitor D. Milak, 6ºD
Gui K., 2ºB EF
Você é um bom amigo de verdade,
de óculos azuis, tem estojo do Lucas, 2ºB EF
Barcelona, seus ólhos são azuis Você é o amigo mais legal tenho.
João Vitor, 2ºB EF
também.
Dimitri, 2ºB EF

Jornal do
Santos Anjos

Minha mãe,
Eu amo minha mãe. Ela tem muita
dedicação em tudo que faz.
Laura Paulino, 2ºC EF

Camila, 6ºD
Eu sei, talvez você me odeie, mas
quanto teve a época em que você
sentava atrás de mim, você era a
única que me dava uma mínima
atenção.
Vinícius André, 6ºD

Vicenzo, 2ºC EF
Você é meu melhor amigo.
Gustavo, 2ºC EF

Maria Clara
Quando você nasceu eu já senti que
você era especial. A pessoa que eu
mais amo é você, você é a melhor
pessoa de todas. TE AMO!
Professora Karina
Eu adoro você, é a pessoa mais gentil Amanda Sales, 3ºD EF
e amigável. Adoro quando me ajuda. Profª Fernanda Blau
Espero te ver ano que vem.
Obrigada por sempre fazer a aula
Cauê Poffo Monteiro, 5ºD EF
mais animada.
Camila, 5ºC EF
Mãe,
Te amo muito. Viva a mamãe!
Gustavo, 3ºD EF
Laura, 2ºD EF
Você é meu segundo melhor amigo,
não mude nada. Você é legal, sempre
Família,
contar com você!
Eu gosto muito de vocês porque posso
Mateus, 3ºD EF
brincam comigo.
Caetano, 2ºD EF
Mateus, 3ºA EF
Sinto saudade, queria te ver de novo.
Lívia, 2ºE EF
muito você e diz para sua mãe
Querida filha, quanto orgulho sinto Amo
estou com saudade.
de você. Obrigada por ser essa filha que
amada e principalmente por me Lucas Raphael Soares, 3ºD EF
ajudar com a Laurinha que tanto Eloisa,
amamos. Beijinhos!
Mãe, eu te amo muito e que seu anjo
Profª Elisangela
sempre esteja do seu lado.
Augusto Fernandes, 4ºA EF
Catarine, 4ºC EF
Eu gosto muito de você e fico muito Dimitrios, 4ºA EF
feliz por você ser minha irmã.
Vem na minha casa jogar bola ou
Beatrice, 2ºE EF
se chover a gente joga video game.
Rafael V.Roque da M., 4ºA EF
Profª Elizangela
Você é a melhor professora do Minha irmã Natália R.P., 2ºE EF,
mundo, eu gosto muito de você.
Eu te amo muito.Esse bilhete é prova
Sarah L.A. Bento, 2ºE EF
meu amor. Você é a melhor irmã
Obrigada por nos ensinar. A cada dia, do
mundo. Bjs de sua irmã.
a gente aprende. Beijinhos de Bella! do
Amália R.P., 4ºC EF
Isabella, 2ºE EF
Profª Ju,
Saudades! Beijos.
Léo, 2ºD EF

Amália,4ºC EF
Fico muito feliz por ser minha irmã.
Muitos beijos.
Natália, 2ºE EF
Profª Fernanda R Blau
Você é a profª mais divertida ever.
Te desafio a fazer uma live no face
desenhando.
Fernando Pinto, 5ºC EF

Felipe, Infantil 5
Oi, maninho! É a sua irmã mais chata
(como você diz). Eu só queria dizer
que eu amo muito você (apesar das
brigas). Um beijo.
Rafaela, 4ºA EF
Rinaldo,
Pai, que Deus te abençoe que
você seja feliz e consiga um bom
emprego! Te amo.
Pedro Arthur F. Gouveia, 4ºA EF

Laura, 2ºE EF
Você é um presente de Deus, é um Maria Luiza, 4ºB EF
amor, é um anjo.
Você é minha melhor amiga.
Livia, 2ºE EF
Clara, 4ºA EF
Mamãe
R., 7ºA EF
Obrigada por sempre ajudar e me Ícaro
obrigado por sempre me
dar tudo que eu queria. Eu agradeço Muito
ajudar e me incentivar.
muito, beijos!!!
Dimitrios
Raduszewski, 4ºA EF
Alexia, 3ºC EF
Clara, 4ºA EF
Família,
muito que você tá morando
Oi, família, tudo bem? Eu amo vocês! Gostei
no meu prédio. Sempre que quiser
Enzo, 2ºD EF
ir lá em casa, pode vir!
Mariana M. Cardoso, 4ºA EF
Família,
Oi mãe, oi pai, eu amo muito vocês. Vitória, 4ºA EF
Paulo H., 2ºD EF
Tu és uma preciosidade, o amor mais
puro... Tenho muito orgulho de ti!
Lucas, 4ºD EF
Mamãe
Eu te amo, mano. Beijos.
Lelys, 3ºC EF
Profª Luciane
Quero te agradecer muito, muito,
Ana Luisa, 3ºC EF
tudo. Eu sei que você pode brigar
Você é uma pessoa muito por
bastante comigo mas, eu sei que é
extrovertida.
para
meu bem.
Amabile, 3°C EF
Mariana, 4ºB EF
Eu gosto muito das suas aulas e
Marisabel, 7oC
gosto muito de você.
Obrigada por ser minha melhor Gabriela, 4ºB EF
amiga. Te adoro.
Professora muito legal.Gosto
Alice, 7oC
bastante dela.
Matheus, 4ºB EF
Guilherme K.M. 6ºE EF
Olá Gui, hoje eu quero jogar Pedro H. H., 4ºB EF
Skylanders com você e assistir Você é um amigo muito especial. E
Netflix. Te amo !!
sei que sou um amigo muito especial
Gabriel K.M. 3ºC EF
para você.
Gabriel, 4ºB EF
Nicolas Renta, 4ºD EF
Eu gosto muito de você, meu melhor Inara,
amigo de tupique.
Mãe, estou com muitas saudades
Vitor Gervasi, 3ºC EF
de você. Quando você chegar vou
ficar bem feliz.
Ana Letícia, 2ºD EF
João, 4ºB EF
Obrigada por ser minha melhor
amiga.
Ana Julia, 4ºB EF
Marina, 2ºD EF
Você é minha melhor amiga. Beijos.
Nathália, 4ºB EF
Gabriela Mueller, 4ºD EF
Eu gosto muito de você! Espero Pedro Bertolato, 4ºB EF
um dia brincar com você aqui no Adoro nossas briguinhas.Você é um
colégio. Que bom que somos da dos meus melhores amigos.
mesma família!
Lucas, 4ºB EF
Letícia Mueller, 2ºD EF
Brenda, 5ºA EF
Profª s Adenise, Gabriela, Antes eu não te conhecia direito,
Geanine e Juliana, 4º/3º/2º/1º EF mas hoje é uma das minhas
Obrigado por tudo que vocês me melhores amigas.
ensinaram e por tudo que fizeram Júlia Flores da Cunha, 5ºA EF
por mim.
Guilherme Ceha
Meus Amigos, 4ºD EF
Gosto muito de vocês. Espero
Gabriel, 4ºB EF
que possamos brincar muito nos
Você é muito legal, me ajuda quando próximos anos. Feliz Natal!
eu preciso, é um amigo de verdade. Lucas Valente Marx, 4ºD EF
Pedro Henrique Hellig, 4ºB EF

Cartas para aprender a escrever e gostar de receber
A primeira carta que os alunos do 1ºA, da professora
Andreia Lovato escreveram foi para o papai. A atividade
era uma das realizadas em comemoração ao Dia dos Pais.
Para a homenagem, foi comprada uma caixa de correio
onde os estudantes postavam as cartas e recadinhos para
o papai.
Passado o evento, a turma da professora Andreia
continuou a usar a caixa de correio para trocar
correspondências entre os alunos e seus familiares.
Os alunos do 1ºE, da professora Juliana Hanh, que
estudam na mesma sala no período vespertino, também
passaram a trocar correspondências.
As professoras perceberam que "instalar" o correio em
sala de aula, seria uma oportunidade para criar momentos
divertidos e significativos de aprendizagem.
Desde então, a troca de cartas tem ajudado muito
no processo de alfabetização e letramento dos alunos e
melhor ainda, de forma concreta e prazerosa.

As cartas
auxiliam no
processo de
letramento e
alfabetização.
Os alunos
escrevem e as
professoras
entregam as
cartas.

A carteira passa toda semana
A troca de cartas e recados escritos
pelos alunos dos primeiros anos e seus
familiares continua. As postagens
são feitas durante toda a semana, e as
professoras as entregam vestidas com
roupa de carteira.
O uniforme estilizado, semelhante
ao dos Correios, foi presente da mãe do
aluno Vinícius Hertenstein, do 1ºE.
No matutino, a entrega acontece às 6ªs
feiras. No vespertino, a carteira entrega
as cartas das crianças, pais, avós e irmãos
todas as 4ªs e 6ªs feiras.

Letícia Fassina Romão, do 7°A, conquistou
três medalhas de ouro: 50m borboleta, 100m
borboleta e 100m livre, representando o CSA,
no dia 21/10, nos Jogos Escolares de Joinville,
categoria 11/13 anos.
O desempenho garantiu à atleta vaga para
representar Joinville nos Jogos Escolares de
Santa Catarina em 2018.

Andressa Fassina Romão,
2°B EFconquistou duas
medalhas de bronze: 25m
livre e 25m costas, no
Troféu Eduardo Fischer
de natação, realizado no
Joinville Tênis Clube.

Ana Luisa, 4ºC EF
Amiga, você é a pessoa mais especial
que eu já conheci, eu amo muito você,
melhor pessoa. #BFF´s
Bruna W., 4ºC EF

JOGOS E

"As crianças estão encantadas e
esperam ansiosas para receber. Esse
momento incentivou algumas crianças
a enviarem cartas no correio de verdade
para parentes distantes", registrou a
professora.
Uma das alunas da professora Juliana
criou inclusive um correio em sua casa.
Mot iva dos, os alu nos e st ã o
escrevendo cartas para os demais
professores, direção, coordenação e
funcionários da escola.

Nicolas, Erik e João, 4ºD EF
Feliz Natal e um Próspero Ano Novo.
Obrigado por serem legais.
Lucas de Mira Theibeker, 4ºD EF

João Victor,4ºD EF
Profª Sara
Feliz Natal! Vocês são meus melhores
Obrigado por ser a melhor professora amigos, gosto muito de vocês!
do universo.
Nicolas, 4ºD EF
Pedro Henrique, 5ºC EF
Raphaela Moraes, 4ºC EF
Irmãs
Você é minha melhor amiga. Nunca
Ceci, te amo. Carina, te amo. Cá tô com vamos deixar de ser amigas. Te amo!
muita saudades, volta logo dos E.U.A. Eduarda Falk, 4ºC EF
Clara Isadora, 3ºD EF
João Vitor, 3ºC EF
Théo, 3ºD EF
A música que criamos ficou muito boa,
Obrigada por me acolher todo dia, vamos ensaiar mais vezes!
quando eu caía, você me levantava. João Pedro, 3ºC EF
Dante, 3ºD EF
Júlia, 4ºD EF
Emilly, 4ºC EF
Você é melhor amiga que eu já tive em
Sou sua melhor amiga já há 4 anos. Te toda a minha vida. Te adoro!
amo muito! Beijos.
Maitê, 4ºD EF
Beatrys, 4ºC EF
Professora Adenise, 4ºC EF
Mateus, 3ºD EF
Você sempre nos ensinou muitas
Gosto muito da nossa amizade.
coisas. Quero agradecer por tudo.
Heitor D., 3°D EF
Maike, 4ºC EF

Equipe de Vôlei Masculino é prata
nos Jogos Escolares de Joinville

Manuela Beckert, 5ºB EF
, trouxe seis medalhas do
Festival Mirim Petiz 2017,
realizado nos dias 19 e 20/8,
em Palhoça. Ela conquistou,
duas medalhas de ouro, nos
400m livre e 50m costas e
quatro de Prata nas provas de
100m livre, 50m livre e nos
revezamentos crawl e medley

S
C
O
L
A
R
E
S

Ginástica Rítmica

Alunos do 4ºC EF
Queridos alunos, gratidão pelo ano
maravilhoso que passamos juntos.
Desejo um excelente Natal e um
2018 repleto de realizações.
Professora Adenise Costa Reis

NATAÇÃO:

Renata Cuchi e 3ãoB
Quero agradecer a todo mundo por
esse ano incrível, em especial para
a minha melhor amiga. Amo vocês!
Júlia Lopes, 3ãoB
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Valentina Mathies Voltolini, 2ºA EF,
conquistou medalha de prata e Natália
Migdady, 3ºD EF, de bronze .

Rua Padre Kolb, 1485 Fone 3433 5964
www.bekosuniformes.com.br
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Talento especial para a Música

VALE A
PENA LER

Respiro música. Quando não
tenho nada, tenho a música”
“Quando estou triste, por qualquer
razão, a música me motiva a
continuar. Eu sempre digo para
mim mesma, tenho a música.
Tocar piano é uma coisa que eu
sei fazer muito bem”.
Ana Júlia Lima, 2ºA, iniciou as aulas
de piano com professora particular aos cinco
anos de idade.
Os estudos de música foram intensificados
a partir de 2008, quando ingressou na Casa
da Cultura. Atualmente, além das aulas
semanais individuais de piano e história da
música, estuda harmonia e teoria musical,
participa e ensaia na Orquestra da Escola
de Música Villa-Lobos e na Joinville Jazz
Big Band.
Em casa, Ana Júlia treina piano uma hora
por dia, inclusive nos finais de semana. Os
pais Arilton e Cilmara são seus maiores
incentivadores.
Aos dez anos de idade, a musicista
ganhou um piano. O presente foi mais uma
motificação para aumentar a convicção de
que a música entrou em sua vida para ficar.
Às vésperas de concluir o ensino médio, a
estudante em conjunto com os pais, decidiuse pela faculdade de música. Seu objetivo é
fazer o curso de bacharelado em piano, na
Escola de Música e Belas Artes do Paraná,
em Curitiba.
“O dilema diário de minha vida é decidir

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.

Recital de formatura de 2016

o que priorizar. A música me motiva a
continuar estudando, porque ninguém chega
na faculdade sem antes passar pelo ensino
médio. Então eu preciso dos dois”, lembra.
A pianista se apresenta regularmente nos
recitais e eventos promovidos pela Escola
de Música Villa Lobos, da Casa da Cultura.
E, desde que ingressou na Jazz Band e na
Orquestra, os ensaios e apresentações se
intensificaram.
Neste período do ano, quando se
aproximam os recitais de conclusão de ano,
a disciplina de estudos e administração do
tempo são suas principais estratégias.
Ao mesmo tempo, está ensinando a um
amigo que iniciou os estudos de teclado.
“Ofereci aulas de graça, porque quero
experimentar, perder o medo e começar a
desenvolver o meu próprio estilo de dar
aula”, explicou.

Aluno ensina aluno

Um projeto de
socialização de
conhecimentos
biblicos, sob
orientação da
professora Luciara
A. Baraúna colocou
os alunos do ensino
médio nas salas
dos pequenos da
educação infantil.

Ensinar os menores motivou os alunos
maiores, que prepararam encenações,
cartazes e contaram histórias aos pequenos.
Histórias sobre a família de Jesus, a
parábola do Bom Samaritano e a oração do
Pai Nosso foram os temas dos encontros
de socialização.
Enquanto se preparam, os maiores
aprendem técnicas de liderança, de
comunicação, planejamento, administração
do tempo e a trabalhar em equipe dividindo
tarefas e responsabilidades.
O s a lu n o s d o Te r c e i r ã o, a p ó s a
apresentação do Pai Nosso ao Infantil 5,
sentiram-se felizes, porque conseguiram
alcançar os objetivos.
A experiência de interagir e brincar com
os mais novos também foi gratificante para
os alunos dos 1ºs e 2ºs Anos. Eles prepraram
encenações e brincadeira e descobriram que
além de conhecimento, é preciso ter muita
paciência e carinho para trabalhar com
crianças pequenas.
Já as professoras da Educação Infantil
ficaram lisonjeadas com o desempenho dos
alunos do ensino médio. Segundo elas, os
Vinícius, Luan, João Lucas, 4ºD EF
Laura A. Gabriela, 5ºC EF
Eu tenho certeza que vocês são Feliz Natal para vocês! Que
suas famílias tenham um ótimo
minhas amigas verdadeiras!
Natal, que suas férias sejam bem
Isadora R., 5ºC EF
divertidas.
Leonardo, 4ºD EF
Meu pai
Papai, você é muito especial para
Mariana, 5ºA EF
mim, eu te amo muito.
Parabéns! Muitos anos de vida, você
Samuel, 3ºC EF
vai ser sempre minha amiga, não
importa o tempo que passar!
Mãe e Pai,
Quero agradecer por vocês serem Ágata, 5ºA EF
muito legais. Amo vocês, beijos.
Mamãe e Papai.
Letícia Casagrande, 5ºA EF
Quero agradecer por tudo. Obrigada
por me botar nessa escola
Mãe e Pai
maravilhosa. Um beijo!
Eu desejo Feliz Natal para todos.
Victória Narloch, 5ºA EF
Paulo, 4ºD EF

Jornal do
Santos Anjos

estudantes mostraram-se muito prestativos
e envolveram-se afetivamente com às
crianças, procurando responder as dúvidas
dos pequenos.
A professora Crislaine Nunes Retzlaff,
do Infantil 5B, relatou que a interação entre
os estudantes e o conteúdo foi tão forte
que um de seus alunos em casa pediu que a
família rezasse todos os dias “porque Deus
é nosso Pai”.

Cindy e Vitória, 5ºB EF
Agradeco por serem minhas melhores
amigas. Obrigada.
Manuela, 5ºB EF
Arthur Duarte, 5ºA EF
Nós dois gostamos do Futparódias original.
Mateus, 5ºA EF
Elmo Pahl
Papai, eu te amo. Beijos do seu filho.
Rodrigo Pahl, 3ºC EF
Guilherme Seder, 3ºC EF
A gente gosta de jogar futebol e tribol. Gosto
muito de ser teu amigo.
Gabriel, 3ºC EF

Nicolas, 3ºD EF
Você sempre foi meu amigo.
Sempre vou te considerar, você
é bem legal.
Henrique, 3ºD EF
Gabrielle, 5ºA EF
Obrigada por ser minha amiga
por todos esses anos, adoro
você.
Anna Julia, 5ºA EF
Luiza e Maria Helena, 5ºB EF
Muito obrigada por serem
minhas melhores amigas.
Letícia Silveira, 5ºB EF

Livro: Até as princesas
soltam pum
Autor: Ilan Brenman
Ilustração: Ionit Zilberman
Editora: Brinque Book
Laura é uma garotinha e,
como toda criança, é bem
curiosa. E uma das questões
que mais a intrigam, assim
como a seus colegas de
escola, é saber se as lindas
princesas de contos de fadas
soltam ou não pum.
É um livro que t raz ao
leitor a alegria e a
simplicidade de uma
menina com suas
curiosidades. É uma
boa leitura para ser
feita por pais e filhos
juntos transformando
o momento em pura
diversão.
Indicação: Professora
Berenice Fernandez
Livro: A Mágica da
Arrumação - A Arte
Japonesa de Colocar
Ordem na Sua Casa
e na Sua Vida
Autora: Marie Kondo
Editora: Sext ante/
GMT
Quantas arrumações
você já fez no seu quarto e
na semana seguinte tudo
voltou à posição inicial?
O mesmo acontecia com
a escritora. Obcecada
por arrumação desde os
primeiros anos de vida, a
autora desenvolveu uma
medologia de organização
de ambientes e da vida.
Para ela, somente aquilo
que t e fa z fel i z deve
permanecer em sua vida.
O objetivo de um presente,
por exemplo, já se cumpre no
momento em que é recebido.
Organizar não é arrumar.
Guardar, empacotar. Tirar
da vista, não é organizar.
A proposta é arrumar por
categoria. Jogar fora tudo
o que não é usado no dia a
dia: roupas, fios, manuais,
calçados, livros. A medida
que avança na leitura e na
organização dos próprio
espaço, o leitor percebe
que está organizando toda
a sua vida.
Indicação: Jornalista
Maria Goreti Gomes

Livro: Vai Embora, Grande
Monstro Verde
Autores: Ed Emberley e Gilda
De Aquino
Editora: Brinque Book
Utilizando das for mas
geométricas e proporcionando
uma visão construtiva da face
de um monstro, o livro tem seus
mistérios e magias. Descobrindo
a cada página, o real sentido do
faz de conta.
Indicação: Professora Ana
Flávia Simas, Infantil 3B
Vídeo Musical "O Gigante"
clipe animado do Tiquequê Era uma vez um gigante
Dentre as músicas interativas
está Era uma vez um gigante,
a qual conta a vida de forma
const r utiva de um gigante\
menino, observada e cantada por
crianças, musicalizando o que
seria um gigante na realidade.
Indicação: Professora Ana
Flávia Simas, Infantil 3B

Livro: A vida na porta da
geladeira
Autor: Alice Kuipers
Tradutor: Rodrigo Neves
Editora: Wmf Martins Fontes
O livro conta o relacionamento
entre uma mãe e sua filha. A mãe
é médica, quase nunca está em
casa e se recusa a ter um celular,
por isso, a forma que encontra
para manter contato com a filha
é por meio de alguns bilhetes
que são deixados na porta da
geladeira. Esses bilhetes não
são apenas lista de compras
ou lembretes. São também
conversas entre mãe e filha.
Conversas que não podem
ser adiadas e que, como não
acontecem cara a cara por
causa da falta de tempo das
duas, acabam indo parar na
porta da geladeira. É um
livro que nos faz pensar
sobre relacionamentos entre
pais e filhos de uma forma
tão profunda e apenas por
causa de um livro escrito
em forma de bilhetes. Com
certeza, através desta leitura
é possível mudar a forma de
pensar sobre a vida.
Indicação Prof. Daiane
Michelle - Filosofia

Jornal do
SANTOS ANJOS
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Prêmio Nacional

Aniversário:

Autores da história dos 110 anos
O livro Memórias dos 110 anos do
Colégio dos Santos Anjos contém
textos dos alunos dos sextos anos
A,B e C. Produzidos a partir de
entrevistas com a diretora Adelina
Dalmônico, a ex-aluna e professora
Edith Stöckl Simão e o ex-aluno
e padre Adenir José Ronchi,
respectivamente.
O projeto realizado em conjunto pelas
professoras de história Karyne Johann e de
português Janete Rosa é uma das atividades
em comemoração aos 110 anos do CSA.
Os textos, espécie de autobiografia,
foram produzidos em primeira pessoa, a
partir das respostas dos entrevistados.
As perguntas preparadas previamente
por cada turma, direcionaram as sabatinas
das personagens da história do Colégio.
As produções textuais foram corrigidas
e compiladas em um livro único pelas
professoras.
Após as entrevistas, surgiram novas
dúvidas, sanadas por meio de pesquisa no
acervo histórico e fotográfico do Colégio.

História de muitas vidas

A atual diretora, Adelina Dalmônico,
contou aos alunos do 6ºA que participa da
construção da história desde 1971. Naquele
ano, foi contratada para trabalhar com os
pequenos da educação infantil.
Ao longo de quatro décadas, conviveu
com mais de 40 Irmãs da Congregação
da Divina Providência, com milhares de
crianças, jovens em formação e dezenas de
profissionais que contribuíram para essa
construção durante boa parte de suas vidas.
Entre os fatos históricos marcantes
para ela, está a perda de grande parte do
espaço físico para a construção da avenida
Juscelino Kubitschek, inaugurada em 1976.
Os alunos do 6ºB registraram que a Irmã
Cléofa era a diretora, quando o ex-aluno
padre Adenir José Ronchi estudou aqui a
partir de 1980.

Edith Stöckl Simão entrevistada pelo
6ºC, iniciou sua vida escolar no CSA em
1953, como interna no curso de formação
de professoras. Formada em 1959, iniciou
sua carreira como professora da instituição,
cargo que ocupou até 2016.
Em 1957, testemunhou o retorno das
Irmãs da Divina Providência à direção da
instituição. Com as irmãs, o nome voltou a
ser Colégio dos Santos Anjos e a saia das
meninas que era azul, passou a ser bordô.

Crônicas e
linha do tempo

O projeto de resgate das
memórias dos 110 anos para os
7º s e 8º s anos, elaborado pela
professora de história, envolveu
também a disciplina de português.
Os alunos dos 7ºs anos
escreveram crônicas, utilizando
dados de entrevistas com pessoas
que fazem parte da história do
Colégio.
O Jornal do Santos Anjos
que registra os acontecimentos
há 23 anos é uma das fontes
de pesquisa dos alunos dos 8ºs
anos. Disponível na biblioteca, o
arquivo das 95 edições, servirá
como base para a confecção da
linha do tempo individual.
Em sua linha do tempo, o aluno
deverá incluir pelo menos três
acontecimentos importantes da
história do CSA.

A professora Edith Stöckl Simão vivenciou
mais de 60 anos da história do Colégio

Memória & fotos

As fotos mostram as aulas de educação física
na década de 30 (acima) e 40(abaixo).

Matheus

Bruno de Ornelas Marques, 3ãoA, foi o primeiro
colocado entre os alunos do CSA e 9º entre todos os
estudantes do Brasil, na Avaliação Educacional do
Sistema de Ensino FTD .
Bruno acertou 100% das questões de língua
portuguesa e 85% das questões de matemática.
A prova que envolveu estudantes de todo o país foi
corrigida por meio da Teoria de Resposta ao Item (TRI),
a mesma usada para a correção do ENEM.
O segundo colocado no CSA e 19º nacional, foi
Matheus Monteiro Shoji, 3ãoB, com 92% de acertos

CONVITE
Musical
de Natal

A professora de história efetivou o projeto
sobre as memórias do CSA. Os quintos anos
confeccionaram jogos de memória com pares de
fotos comparando o passado e o presente.

CSA é destaque na Avaliação
Educacional FTD 2017

Bruno

Ana Carolina Vaz, ex-aluna do CSA
e estudante de jornalismo da UFSC e seu
colega Gabriel Neves, conquistaram o
prêmio nacional de melhor reportagem em
telejornalismo na Expocom (Exposição
de Pesquisa Experimental em Comunicação), que integra a programação do Congresso Nacional da Intercom (Sociedade
Brasileira de Estudos Interdisciplinares da
Comunicação).
A reportagem “Assédio Moral – a
Doença Laboral”, produzida em maio
de 2016, para o Programa Reportagem,
problematiza a questão do assédio moral
no ambiente de trabalho revela ocorrências
da violência dentro de entidades sindicais
em Florianópolis.
Por e-mail, a estudante agradeceu “o
CSA e especialmente a profª. Edith por
proporcionar um ensino médio de tanta
qualidade e excelência. Reconheço que
tem muito de todos vocês nessa conquista”,
registrou.
Link da reportagem: youtube.com/
watch?v=_VOO2Xq335k&t=1s

Ana Paula

em cada uma das disciplinas.
Ana Paula Moreira Voigt, 3ãoA conquistou o 3o lugar, entre
os colegas do CSA e a 46ª posição em nível nacional, com 96%
de acertos em matemática e 81% em português.
A avaliação é um instrumento elaborado para que a escola
possa averiguar a aprendizagem dos alunos nos anos finais e
estabelecer melhorias com base nos indicadores de desempenho
apresentados no resultado.
Este é o primeiro ano que o Colégio realizou a prova aplicada
para os terceirões. O CSA adota somente o material do ensino
médio.

Um c o r a l c o m t o d o s
os alunos dos 5ºsAnos se
apresentará, no dia 22 de
novembro, às 19h30min, no
Shopping Cidade das Flores,
na chegada do Papai Noel.
Sob a regência da
professora Bruna Kleine, o
coral terá acompanhamento
do violinista André Ribeiro
Garcia, 9ºA, e de um grupo
de músicos profissionais.

