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FRATERNIDADE e

SUPERAÇÃO DA VIOLÊNCIA
Como parte da preparação para a Páscoa,
todos os alunos e professores do CSA e seus
familiares participaram
de celebrações.
Os pequenos da
educação infantil e dos
1ºs e 2ºs anos participaram de um momento
especial preparado pelos colegas maiores do
ensino médio, na capela
revitalizada. Os maiores
do 3ºano ao Terceirão
celebraram a Páscoa
em missa na Catedral.

2ºC

Somos todos construtores da PAZ

“O resultado e a aprovação
são construídos todos os dias,
todas as aulas devem ser bem
aproveitadas. Explorem o
máximo dos professores porque
eles têm muito a oferecer”,
garantiu a aluna
Laura E. Villwock , 3ão 2017

Inf. 3A

Sob orientação do setor de Pastoral, os estudantes do ensino médio fizeram a celebração por
turma para os pequenos.
As crianças ouviram com atenção a história de
Jesus, um dos maiores construtores de paz mundial de todos os tempos.
Por meio da história, os pequenos compreenderam também a importância de respeitar as diferenças, partilhar o pão e de perdoar para superar a
violência e construir a paz nos relacionamentos.
A multiplicação dos peixes, tema de um dos
vitrais da capela e a partilha do pão, momento
especial da celebração, reforçaram a mensagem de
que o alimento da vida é a convivência pacífica e
solidária.
O abraço do perdão, realizado ao final da cerimônia, reforçou a ideia de que "a paz no mundo
começa com um abraço".

"A ida à capela, o contato com os alunos maiores, as
músicas ensaiadas anteriormente
e cantadas no dia, tornaram a
celebração de Páscoa ainda mais
marcante para as crianças.
Eles ouviram um milagre
realizado por Jesus que falava
sobre a multiplicação dos pães
e peixes, e compreenderam a
importância de dividirmos com
os que de nós se aproximam.
No momento da partilha, uma
criança disse para os colegas que
não gosta de pão, mas que esse
pão de Jesus estava delicioso,
registrou a professora Fátima de
L. Gorges, do Inf 4C.

Infantil e PAM têm
inglês diariamente

A implantação de cinco aulas de inglês
na educação infantil e turno integral
possibilita a aprendizagem contínua
e prazerosa da principal língua da
comunicação mundial.

“Nossos sinceros agradecimentos
a todos do Colégio dos Santos
Anjos, e em especial, a todos os
professores do 3ãoB de 2017 que
com certeza, tiveram importância
decisiva para os resultados
obtidos pelo Rafael nas provas do
ENEM e vestibulares.
Nosso muito obrigado”.

Págs. 3 e 6

Elaine e Juliano, pais de
Rafael Juliano Scholtz

Págs 8 e 9

Pais na vida escolar

filhos respondem
A organização
do tempo, dos
materiais, hábitos
de estudo e a
comunicação
por escrito são
importantes para
a alfabetização
dos alunos do
1ºAno.
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Período integral

em casa o tempo é livre
Os alunos do
PAM fazem
as tarefas
e estudam
para as
avaliações na
escola. Assim,
o tempo
em casa é
livre para a
convivência
em família.

Pág.7

Jornal do
Santos Anjos

2

Janeiro a Maio 2018

Construindo Paz

Nós, professores, pais, educadores que somos,
sabemos da importância dos primeiros anos de vida
de uma criança para a construção de sua personalidade, os quais são também decisivos na formação dos
valores. São esses valores que determinam o caminho
a seguir em todas as etapas da vida.
Então, perguntamos: a quem cabe ensinar valores?
A resposta parece óbvia.
Em primeiro lugar, ensinar valores é responsabilidade da família e em segundo lugar, ensinar valores
é tarefa da escola.
Entendemos que o terreno da educação é o solo da
semeadura, aonde se vai gestando, com atos, atitudes
e projetos um horizonte ético para a sociedade.
Nessa perspectiva, iluminados pelo tema da Campanha da Fraternidade, deflagramos, já no início do
ano, um projeto interdisciplinar sobre a cultura da
paz: Construindo Paz!
Este é o lema. Queremos tornar o nosso colégio
um espaço privilegiado de paz. Espaço privilegiado de
acolhimento, cuidado, conhecimento e aprendizado.
Vemos como o mundo clama, a sociedade anseia
pela paz porque viver e conviver em harmonia, sem
medo, viver com segurança é o sonho de todos os
brasileiros e de todos os povos.
Portanto, desenvolver uma cultura de paz construída com gestos de solidariedade, na mudança de
atitudes e comportamento, despertando um mundo
de harmonia na própria vida, na vida das pessoas,
na vida da escola, nos ambientes de trabalho e na
convivência; é a grande tarefa assumida pela comunidade escolar Santos Anjos em 2018.
Além da tarefa formativa e pedagógica, o Colégio
dos Santos Anjos assume todos os anos a tarefa de
manter e renovar a estrutura física do ambiente escolar para oferecer aos educandos segurança e condições ideais para as práticas do cotidiano pedagógico.

Assim, envidamos todos os esforços para renovar
o espaço da educação infantil com a troca da grama
sintética por piso ecológico emborrachado, renovação e ampliação do parque, pintura e tratamento do
piso de todas as salas, bem como aquisição de bebedouros novos, oferecendo um ambiente estimulador
para as crianças.
Realizamos também a troca do piso do ginásio
de esportes e a respectiva iluminação, garantindo
segurança aos alunos nas aulas de educação física,
nas práticas desportivas e nos eventos que também
ali são realizados.
Com um lindo projeto do artista João Valdecir
Zabel, também revitalizamos a capela, para ser o
lugar privilegiado de oração, meditação e reunião
da comunidade educativa com as criancinhas da
educação infantil, nossos adolescentes e jovens.
Destacamos o maravilhoso ícone representando a
Sagrada Família, os vitrais, a iluminação, as cores
e novo mobiliário. Diz muito de nossa fé, de nossa
missão de educadores. É um lugar sagrado. Sintam-se todos convidados a fazer uma visita a nossa linda
capela.
Impossível citar todas as melhorias e reformas
realizadas porque uma equipe incansável de profissionais de diversas áreas trabalhou duramente o
período de férias para que tudo ficasse pronto até o
início das aulas.
Nosso Jornal registra algumas de nossas conquistas e produções dos queridos alunos, que se
esmeraram neste primeiro trimestre, auxiliados por
seus dedicados professores na construção de conhecimentos e valores para a vida.
Que em 2018 possamos encontrar a paz tão desejada em nossos corações, a paz do perdão, da palavra,
do pão repartido, no bem querer, no querer bem, na
intimidade com Deus.
		

Adelina Dalmônico
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Aos ex-alunos do Terceirão 2017 Laura Eduarda
Villwock e os gêmeos William e Bruno de Ornelas Marques, por compartilharem com os colegas do Terceirão deste
ano, as dicas de hábitos de estudos que resultaram no sucesso para conquistar a tão sonhada vaga na universidade.
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Rosângela Farias, mãe do Bruno Farias, 1ºD, pela
palestra sobre os cuidados com os dentes, no dia 20/04, para
os primeiros anos.

2018
Fevereiro
01 a 14 – Jornada Pedagógica
09 – Reunião de pais – Educação Infantil e 1ºs anos
12 – Recesso
13 – Carnaval
14 – Reunião de pais – 2º ao 6º do Ensino Fundamental
15 – Início do 1º Trimestre
				

Março
06
07
09
13
14
15
17
21
23
23
25
26
27
28
29
30

–
–
–
–
–

Missa de reinauguração da Capela às 18h30min
Reunião de pais dos alunos do Terceirão
Aniversário de Joinville
Reunião de pais do EF II Matutino (7ºs, 8ºs, 9ºs)
Reunião de pais dos alunos do EF II Vespertino (7ºs, 8ºs,
9ºs) e 1ªs séries B e C
– Reunião de pais do Ensino Médio (1ª série A e 2ªs séries)
– Integração de pais e alunos do Integral (2º ao 6º ano) no
Recanto Nazaré
e 22 – Visitas à Pró-Rim (9ºs anos ao Terceirão)
– Celebrações de Páscoa nos 2ºs anos – EF I
– Projeto Integração no Recanto Nazaré – 6ºs anos
– DDF 9ºC
e 27 – Celebrações de Páscoa na Ed. Infantil e 1ºs anos
– Prova de 2ª chamada
– Missa de Páscoa às 8h30min e às 15h
– Recesso escolar
– Paixão de Cristo				

Abril
01 – Páscoa
05 – Teatro “Em busca do sonho” (2º ao 5º ano)
07 – Sábado letivo para o EF I (2º ao 5º ano) EF II e EM – Mat.
13 – Passeio de estudo ao Recanto Nazaré – 1º anos EF I
14 – Sábado letivo para o EF I (2º ao 5º ano) e EF II – Vesp.
21 – Dia de Tiradentes
23 – Dia Internacional do Livro
23 e 24 – Feira do Livro no colégio
24 – Prova de 2ª chamada
24 – Passeio de estudo em São Francisco do Sul – 5ºs anos
26 e 27 – Simulado do Ensino Médio
26 – Visita, palestra e autografia do livro "O mundo Mágico das
Cores" pelo autor Valério Matos para os alunos dos 2ºs anos.
30 – Recesso escolar

Maio
01 – Dia do Trabalhador
02 – DDF 9ºC
04 - DDF 9ºD
05 – Homenagem às mães – Educação Infantil e 1ºs anos
07 a 11 – Reavaliações
08 – Prova de 2ª chamada
08 – Homenagem às mães – 2º ao 5º ano Matutino
10 – Homenagem às mães – 2º ao 5º ano Vespertino
13 – Dia das Mães
14 – Início do 2º Trimestre
14 a 18 – Conselho de Classe – EF I (2º ao 5º ano)
16 – Conselho de Classe – 1ºs anos EF I
18 – OBA
22 – Conselho de Classe EF II Matutino
23 – Conselho de Classe EF II Vespertino
24 – Conselho de Classe EM
28 – Entrega dos boletins para o EF II
29 – Prova de 2ª chamada
29 – Entrega dos boletins para o EM
30 – Passeio de estudo no Memorial do Descobrimento em
Araquari – 4ºs anos
31 – Corpus Christi			

Junho
01 – Recesso escolar
04 a 08 – Entrega dos boletins para o EF I
05 – OBM
05 – Passeio de estudo Cavernas de Botuverá e Observatório de
Brusque – 6ºs anos
05 – Passeio de estudo ao Rancho Alegre – 2ºs anos C, D e E
07 – Passeio de estudo ao Rancho Alegre- 2ºs anos A e B
07 – Entrega das avaliações para os 1ºs anos
08 – Passeio de estudo Eco do Avencal Porto Belo – 7ºs anos
08 a 17 – Feira do Livro de Joinville
09 - Retiro dos professores e colaboradores
11 e 12 – Simulado do Ensino Médio
12 – Simulado 9º ano
12 – Prova de 2ª chamada
13 – Passeio de estudo em Pomerode – 3ºs anos
15 – Passeio de estudo Eco do Avencal - Porto Belo – 8ºs anos
15 – Passeio de estudo Observatório de Piçarras – 2ºs anos
16 – Confraternização Junina

Julho
03
07
09
13
16
30

– Prova de 2ª chamada
– Abertura da XLIV Olimpíada do CSA/Escola Aberta
a 13 – XLIV Olimpíada do CSA
– Entrega das avaliações da Educação Infantil
a 29 – Recesso escolar
– Reinício das aulas
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Manutenção e melhorias
Como acontece todos os anos, durante as férias
escolares, foram realizadas as obras de prevenção,
manutenção e melhorias da estrutura física e tecnológica do Colégio.
O aumento do número de alunos e a implantação, atendendo a pedido dos pais, do turno
integral para o 6ºano, levou à ocupação de 100%
do espaço físico.
A revitalização da capela, do parque infantil e
do ginásio de esportes são algumas das obras de
maior impacto no cotidiano escolar e no acolhimento e segurança dos alunos.
"Se o aluno está num espaço bonito, seguro e
esteticamente organizado, ele também terá um
comportamento diferenciado", afirmou a diretora
Adelina Dalmônico.
"As manutenções e melhorias são necessárias
para que o Colégio tenha sempre atualizada sua
competência técnica, pedagógica e física (estrutura). Todas as obras são planejadas até o mês de
outubro. Agora já estamos levantando as necessidades para 2019", lembrou a Irmã Sandra Roaris.

CAPELA - Revitalizada seguindo ao projeto do artista
João Valdecir Zabel, pai da Sofia, 2ºC e da Ana Júlia, 6ºD.

Professores também se
preparam para o ano letivo
Assim como a estrutura
física é preparada para
acolher os alunos
com mais conforto,
os coordenadores e
professores preparamse pedagógica e
espiritualmente para mais
um ano letivo.

MINICIDADE - Construídas caixas de areia

No período que antecede o
início das aulas é realizada a
Jornada Pedagógica no CSA.
Além da programação local, os
docentes participam de cursos
em Florianópolis: a Jornada Pedagógica da
Rede Divina Providência, que este ano teve
a participação do CSA na organização; e em
evento promovido pelo SINEPE/SC.
O planejamento anual com atividades interdisciplinares é definido em conjunto e sempre
inclui o tema da Campanha da Fraternidade.
Neste ano, o tema Fraternidade e Superação
da Violência gerou o tema norteador do CSA
é Construindo a Paz.
Durante as duas primeiras semanas de
fevereiro, os professores participaram de
capacitações por áreas de atuação, sobre os

GINÁSIO - Reforma do piso, iluminação,
novos equipamentos, pintura da quadra e
arquibancadas...
Meus amigos, 7ºC, B
Quero agradecer por estar sempre
ao meu lado, mesmo depois de
brigas. Amo muito todos, quero
sempre ter sua amizade e nunca
quero perdê-la. ♥
Suzana E.M., 7ºC

semear e cultivar a paz
Este é o ano de buscar,
PARQUE - Substituição da grama sintética por um piso ecológico
emborrachado que absorve mais o impacto e novos equipamentos.

Entre as inovações pedagógicas de grande
impacto na aprendizagem, está a implantação
de cinco aulas de inglês por semana, nas turmas do período integral - PAM e na educação
infantil.
A medida pode ser considerada um primeiro passo para o projeto de escola bilíngue.
"Queremos continuar a ser referência regional
em educação", lembrou Adelina.
Para atender a demanda por novas vagas e
ampliar o período integral para o 6º ano, foi
preciso reformular a estratégia de ocupação
dos espaços.
O arquivo de alunos, que deve ser guardado
por 100 anos, foi transferido para o sótão do
prédio da administração. A obra está reutilizando a madeira retirada do ginásio de esportes.
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Durante as aulas de inglês, os alunos do PAM
cantaram e pintaram o 'yellow bus'. A aula foi
na sala de artes.

Maitê e Isabelly, 5ºD
Obrigada por me ajudarem, me
apoiarem e por serem as melhores
amigas que eu já tive!
Júlia, 5ºD

Maria Helena e Luiza, 6ºB
Muito obrigda por serem minhas
Vovo
Eu adoro ir na sua casa. Queria amigas!
Letícia Silveira, 6ºB
ir mais.
Sophia, 3ºD EF
Mãe Jaqueline
Você é muito especial para mim e
Vinicius Karmelo, 6ºB
te amo. Beijos
Você é um bom amigo. Saudade eu
de nós jogando juntos. #BFF ♥♥ Isdabelle, 3ºC EF
Henrique, 6ºA
Eduarda, 4ºC
Você é muito bonita, legal e divertiMinha mãe
Te amo melhor amiga.♥
Querida mamãe! Te amo muito e te da.
desejo um feliz aniversário. Beijos Bruna, 4ºC
de sua filha.
Mãe
Amanda, 5ºA
Eu te agradeço por ter me colocado
nesta escola maravilhosa. Muito
Nicole, 4ªA
Eu te conheço há pouco tempo, obrigado.
mas é uma das minhas melhores Letícia, 2ºB EF
amigas.
Minha mãe
Angelina, 4ªA
Você é muito legal. É a melhor mãe,
mesmo que você faça algo errado.
B,M,H,H, 8ºA
te amarei. ♥
Esse é o malha funk tut tut kkkk Sempre
Bruno, 5ºC
amo vo9cês 15 da coppieters
Lais Prazeres, 8ºA
Pedro Luiz
Pão de queijo, amo você. É uma
Valentina, 3ºB EF
♥
Eu amo brincar com você. Você é fofura
Ana Louise, 2ºC EF
muito legal!
Manuela, 3ºB EF
Profª Fernanda Sayão
Você é a mellhor! Realmente, a
Sofia, 5ºC
Estou muito feliz por ter
Eu te conheci esse ano mas já te melhor!
como regente. Te adoro!!
considero como minha melhor você
Maria
Helena
6ºB
amiga. Você sabe tudo sobre mim. Te amo muito,Lima,
Eu só tenho a agradecer a você. Kenzo, 6ºB professora!
Te amo.
Emilly, 5ºC
Francisco,
Meu irmão, você é a inspiração da
Gabriel K.M., 4ºC
vida e sempre vou te amar,
Obrigado por ser esse irmão muito minha
porque irmãos são para a vida toda.
bom, continue assim!
Miguel, 5ºC
Guilherme K.M., 7ºD

OFICINA - Professores participaram de oficina
de música para o projeto Escola Cantante.

novos materiais didáticos, a Campanha da
Fraternidade e receberam orientações sobre a
tendência de escolas de viabilizarem o ensino
bilíngue.
Os docentes da educação infantil e séries
iniciais do ensino fundamental participaram
de uma oficina ministrada pelos professores
de música Bruna Kleine e Richard Souza.
O objetivo foi prepará-los para incluirem a
música no cotidiano de seus alunos, implantando o Projeto Escola Cantante.

Lucas B., Felipe A, 3ãoB
OQD da hipnose, é muito top!!!
Filipe F., 3ãoB

Isabeli Aparecida, 5ºC
Quando não te conhecia não gostava muito de você, mas você
mudou e graças a você hoje sou
sua best friend.
Felipe Fernandes, 9ºB
“Só queria avisar que o Filipe é um Camilly, 5ºC
VOT no CS:GO”.Acho que deveria
Sofia, 6ºA
voltar ao Minecraft.
Gosto de ver você tirando notas boErick Hoffmann, 9ºB
as aqui, neste nosso colégio novo.
Heitor, 2ºA EF
Amália, 5ºC
Obrigada por tudo que fazemos
juntas e com a Laura também. Letícia, 2ºB EF
Eu quero muita saúde e te dar
Amo você.
muitas bênçãos de Deus.
Beatrys, 5ºC
Isadora, 2ºB EF
Beatriz, 2ºE
Queria te agradecer por sempre Kamylie, 7º
fazer as zoeiras mais legais amigo. Te amo muito, ♥♥ Você é legal,
inteligente, carinhosa, bonita...♥
Te amo.
Ana Júlis, 7º
Theo, 7ºD
Ana e Camile, 6ºD
Tem uma coisa que nos une além
da amizade...somos doidas. Quando
conheci vocês nunca mais quis
mudar de colégio! Adoro vocês.♥
Bruna, 4ºD
Você é muito legal. Queria te encon- Carolina, 6ºD
trar de novo.
Anthur Luiz, 4ªA
Monique, 2ºA EF
Te conheço há 2 anos e sou muito
seu amigo. Já fui na sua casa 4
Bia, 7ºA
Espero que sempre sejamos amigos, vezes. Abraços.
e que você sempre seja uma pessoa Otávio, 4ªA
muito boa igual você sempre foi!
Meninas da tarde, 8ºC
Bruno Z., 7ºC
Amo muito vocês e estou com
saudades, 2 beijos de luz.
Raika, 1ºB EM
Não deixe que os postes nos se- Maria Clara, 8ºA
parem.
Bruna, 7ºD
M,ikaela, 1ºB EM
Sempre fico te olhando e te admirando... Te amo muito mesmo!
Hugo, Inf 3
Eu te amo e vou te amar para Anônimo, 7ºD
sempre.
Lara, 8ºA
Iris, 2ºA EF
As ndorinhas voltaram e eu também.
Helena, 8ºA
Mano, você é incrível. Eu te amo Arthur, 8ºB
demais e eu quero te agradecer
pela sua companhia em todas as Simone
horas. Obrigado por ser a melhor Mãe, eu te amo porque você me
cuidou.
amiga de todas!
Klaus, 2ºB EF
Matheus, 9ºC
Fernanda Blau
Chorra Palmeiras. #sem mundial
Anônimo, EM

Jornal do
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Maria Paula e Manoela, 8ºD
Vcs tem sido ótimas amigas e eu
amo mto vcs ♥♥♥ .Quero me
aproximar mto mais ainda...Suas
fofas ♥♥♥
Lita Mendes, 8ºD

Camilly, 5ºC
Sempre fomos melhores amigas
desde o 2ºAno e sempre vamos
ser amiga sua louca.
Isabeli, 5ºC

Vitor Mähl, 3ºA EF
Todos do 9ºA
Você é muito legal!!!
Oi mãe! Estou no jornal da es- Rafael Pimentel, 3ºA EF
cola!!! Huhu!
Gabriel Kasten, 9ºA
João Vitor, 8ºC
Eu te amo Pedrão!
Guilherme, 5ºC EF
Pedro Henrique, 8ºC
Eu sei que brigamos bastante,
mas eu te amo muito.
Anitta, 5ºA
Amanda, 2ºC EF
Você é minha melhor amiga
desde alguns anos. Você lanJulia e Isabelly, 5ºD
cha comigo quando tô sozinha.
Vocês são as melhores amigas Por mais que somos de séries
que eu tenho. Adoro vocês. Jun- diferentes, você sempre será
tas, sempre amigas. Somos um minha BFF.
trio incrível.
Brenda, 6ºB
Maitê, 5ºD
Les e Maria Helena, 6ºB
Vicenzo, 3ºC EF
Adoro ter vocês do meu lado.
Você parece uma rosa no verão. Amo vocês.
Você me ajuda no basquete, por Luiza, 6ºB
isso gosto muito de você.
Pedro, 3ºC EF
Guilherme Aguiar, 3ºB EF
Você é o meu melhor amigo e
Maria Eduarda,
sempre será porque você sempre
Gosto de você como amiga. Adoro me ajuda, me acompanha. Obribrincar e lanchar com você. Eu te gado por ser tão legal. Eu gosto
adoro muito! ♥ Beijos
muito de você! ♥
Alexia, 4ºC
Guilherme Krause, 3ºB EF
Toperas Lokas, 6ºB
Amo vocës suas lokonas, melhores pessoas. #trioteto
#Abacate!!!!Bjsss ♥♥♥☺
Natália, 6ºB

Artur, 1º EM
Eu te amo. Você é lindo, muito
legal.
Amanda, 3º EF

Isa e Camylly, 5ºC
Amo vocês. Vocês sempre me
apoiaram em qualquer momento.
Amo vocês.
Raphaela, 5ºC

Profª Gabriela
Quero te agradecer por ser
uma ótima professsora. Te amo!
Beijocas da Manu! ♥
Manuela Sasse, 3ºC EF
Você é minha professora querida.
João Vitor, 3ºC EF

Lucca, 2ºD EF
Quer vir na minha casa?
Gabriel Santana, 2ºD EF

Rafael, 3ºA EF
Bora jogar castle crashers, Rafinha.
Vitor M., 3ºA EF

Théo, 7ºC
Eu queria dizer que você é meu
irmão favorito.
Ana Luíza, 4ºC
Beatriz, 2ºE EF
Você é minha melhor amiga
sempre está do meu lado quando
Isis Victhória, 6ºB
preciso. Te adoro. Bjos.
Querida, nós já fomos super ami- Ana Carolina, 4ºC
gas e eu não me arrependo de
ter sido sua BFF ano passado. Só Família
sei que agora estou mais sozinha, Eu amo vocês
mas mesmo assim, obrigada por Ana Letícia, 3ºD EF
ter sido minha amiga.
Giulia Fernandes, 6ºB
Pedro Schramm, 2ºD EF
Vamos lanchar juntos amanhã?
Bel e Rafa, 8ºC
Alexandre, 2ºD EF
Amo vocês! Espero que nossa
amizade dure muito! Beijos.
Joana, Inf 4A
Alice♥, 8ºC
Esses colinhos são bons. Você tem
que colocar os bracinhos pra cima
Desconhecidas, 8ºA
porque senão é mais difícil.
Eu não perdi, eu me livrei!kkkk Ricardo, 3ºB EF
Amo vocês! #15 da coppieters
Helenadas, 8ºA
Bruno, 2ºE EF
Você é meu melhor amigo. Meu
Família
parceiro. Você é muito legal.
Eu amo vocês. Pai e mãe são Muito incrível, maneiro e muito
meu coração.
especial.
Bernardo, 2ºE EF
Davi, 2ºE EF
Mãe Volnete
Desejo para você muita saúde,
amor, paz e muitas outras coisas.
E para o meu pai e meu irmão
também.
Isabela Cristina, 3ºC EF

Família
Eu amo vocês
Enzo, 3ºD EF

Cindy Gesser, 6ºB
Te amo!! Te acho muito linda,
caprichosa, inteligente e ótima
Marisabel e Alice, 8ºC
amiga! #AmigasPraSempre. TeVocês são minhas melhores mos que se falar mais!Te adoro!!
amigas. Não trocaria vocês por Heloisa Rocha, 6ºB
ninguém. Amo vocês! Beijos!
Rafaela, 8ºC
Gustavo Henrique, 3ºD EF
Eu quero que você sempre esteja
Mãe Carmem
brincando comigo.
Você é uma mãe incrível.
Enrico, 3ºD EF
Davi, 3ºC EF
Ivanete, 3ºA EF
Vinicius V., 3ªD EF
Você é uma ótima professora.
Espero que você tire ótimas Tomás, 3ºA EF
notas.
Lucas Valente, 5ºD
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A participação dos pais na vida escolar dos filhos
influencia diretamente em seu desempenho
No início de cada ano letivo,
as aulas reiniciam não somente
para os alunos. Os pais também
retornam à escola. Isso acontece
porque a participação dos pais na
vida escolar dos filhos influencia
total e diretamente em seu
desempenho.
A participação ativa dos pais contribui
para melhores resultados, pois dá segurança
ao estudante e o motiva a estudar.
Desde o primeiro ano, aspectos como
a pontualidade nos horários de chegada e
saída, entrega de trabalhos e tarefas, bem
como a organização do material escolar são
importantes para a aprendizagem.
Estabelecer um local, horário e rotina de
estudos e supervisionar, enquanto o próprio
estudante faz a sua parte, é importante para
criar o hábito de estudos.
Acompanhar os filhos não é fazer as tarefas, nem os trabalhos escolares e pesquisas
por eles. Independentemente da idade e série em que a filha ou filho estiver estudando,
os pais devem mostrar que acompanham
tudo de perto e sabem exatamente o que se
passa na escola.
Devem ter em mãos o calendário de
provas e trabalhos e ajudar na organização
da agenda de estudos.
À medida que vai superando as fases, o
estudante desenvolve mais autonomia até o
momento em que seja totalmente responsabilizado pela organização da própria rotina
de estudos e aprendizagem.
“Quando os pais acompanham os filhos
desde pequenos, incentivando os hábitos de
estudo, eles chegam ao ensino médio disciplinados. Então, tudo é muito tranquilo,
as coisas fluem naturalmente”, afirma o
coordenador Fábio Hobold.

Pais do turno integral participaram de
encontro de integração no Recanto Nazaré

Reuniões de pais

Agenda e jornal

Ao visitar o CSA, antes mesmo de matricular seu filho, os pais e futuros alunos são
recebidos pela coordenadora ou coordenador de ensino que apresenta a metodologia
de ensino e a estrutura física.
Na reunião realizada no início de cada
ano letivo, os pais conhecem os professores
e professoras, o calendário anual, os eventos
e o tema norteador, que será trabalhado ao
longo do ano com todas as turmas. Em 2018,
o tema é Construindo Paz.
Além desta reunião, são realizados pelo
menos outros três encontros com os pais
para a entrega dos boletins.

O principal meio de comunicação entre
pais e escola é a agenda escolar. Nela são registradas as autorizações de chegada tardia
ou saída antecipada, tarefas não cumpridas,
recomendações e enviadas as autorizações
para viagens de estudos, por exemplo.
Na agenda dos menores são registradas
também as tarefas escolares, as orientações
sobre provas e trabalhos, viagens de estudos
e eventos.
Publicado trimestralmente o Jornal do
Santos Anjos é outro vínculo entre escola
e família.

Projeto evidencia que há notícias de PAZ
A proposta do projeto idealizado pela professora
de história Karyne Johann, e realizado de forma
indisterdisciplinar por vários professores, era que os
alunos dos 7ºs, 8ºs e 9ºanos trouxessem para a sala de
aula boas notícias, relacionadas à construção da paz,
tema da CF-2018.
Seguindo um cronograma, diariamente, dois alunos
de cada turma, apresentavam a notícia pesquisada em
jornais, revistas ou meios digitais aos colegas da turma.
Depois da reflexão sobre o tema, a notícia era colada
no mural da sala de aula. A atividade ocupou cerca de
15 minutos de uma das aulas do dia.
O projeto foi iniciado nas aulas da professora Karyne
com a leitura e análise dos Mandamentos da Paz e, ao
final, as notícias da paz foram compartilhadas com a
comunidade escolar em exposição.
Além de incentivar o hábito de acompanhar os
acontecimentos diários e reconhecer a importância
dos periódicos como fontes históricas, os alunos deveriam relacionar o tema da campanha com o contexto
histórico atual.

Os alunos do 7ºC colaram o símbolo da PAZ- as pombas,
no mural de notícias confeccionado coletivamente.

Rua Padre Kolb, 1485 Fone 3433 5964
www.bekosuniformes.com.br
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O mundo maravilhoso das letras e números
Uma das etapas mais importantes da vida
escolar tanto para os pais, quanto para as
crianças, é o primeiro ano. São os primeiros
passos da caminhada ao mundo das letras e
números.
Nessa fase de transição entre a educação infantil e o ensino
fundamental, é importante cumprir os horários de entrada e
saída e estabecer uma rotina em casa que inclua um tempo
e local para que a criança faça suas tarefas escolares e desenvolva hábito de estudos.
Na rotina escolar, passa a ser mais rigorosa a cobrança da
organização do material, dos cadernos e livros, do uniforme
e dos horários de entrada e saída.
A professora do primeiro ano, Paula Duarte, enfatiza que
nesse momento é importante os pais e a escola manterem
contato frequente, porque inicia-se uma dinâmica mais
rigorosa de estudos para conseguir sucesso no processo de
alfabetização.
"Temos uma organização das atividades que se a criança
chegar ou sair cinco minutos antes, ela vai perder atividades
e tarefas que deveriam ser realizadas em grupo na sala de
aula. E que são importantes para o seu desenvolvimento, para
a aprendizagem. Então se ela chegar atrasada ou sair antes,
estará perdendo", reforça.
Durante a reunião com os pais, realizada no início do ano
letivo, as professoras fizeram uma dinâmica que deu uma
ideia aos pais de como é a rotina dos filhos em sala de aula.
Com base no tema da Campanha da Fraternidade 2018, os
pais deveriam resumir, em uma palavra, o seu maior desejo
para se tornar um construtor da paz.
A palavra foi escrita na pomba confeccionada com a
técnica de dobradura. 'Os desejos dos pais' foram reunidos
num mural fixado na sala de aula.
“Os alunos ficaram surpresos e curiosos quando souberam
que seus pais tinham feito a atividade. Queriam saber qual era
a palavra de sua mãe ou de seu pai e isso os motivou a fazer
a atividade também", contou a professora Andreia Lovato.

1ºAnoA

Mensagens na agenda para

alfabetizar

A professora Juliana H. Baldissera, do
1ºD, orienta seus alunos a escreverem

mensagens na agenda.
No dia da mulher, por exemplo, ela usou
a atividade para incentivar o uso da agenda
como meio de comunicação entre a escola

Escrever mensagens na agenda é uma
maneira de aprender de 1ºAno.

e a família.
A atividade concreta de uso da escrita
incentiva e motiva a alfabetização. Afinal, é para comunicar-se por escrito que
as crianças aprendem a ler e escrever.

Atividades sã
o
direcionadas
cada vez
mais para a es
cr
Nesta atividad ita.
e, os
alunos homen
ag
os construtore earam
s de paz

Escola & família parceria de sucesso
A adaptação dos estudantes do primeiro
ano à nova rotina escolar é mais rápida
quanto maior for a aproximação da família
com a escola.
A qualquer momento, os pais têm liberdade para chamar reuniões individuais com
as professoras.
“Nós gostamos quando os pais nos chamam para conversar, porque a cada contato
com a família, vamos estreitando os laços
e a confiança mútua vai aumentando", reafirmou Paula.
Estes são encontros produtivos para
propormos atividades de reforço para superar dificuldades da criança, por exemplo”,
completa.
Todas as reuniões com os pais e os
assuntos tratados são registrados na ficha
individual do aluno.
“Para que o aluno aprenda, não podemos
ficar a escola de um lado e a família do outro.
A gente trabalha junto, por isso chamamos
e orientamos a família quantas vezes forem
necesssárias”, salienta a professora.
“A experiência nos mostra que a criança
sempre terá sucesso se tiver acompanhamento familiar”, finaliza.

Eduardo, 3ºD EF
Eu gosto muito de você. É um
amigo muito legal porque você
divide o lanche às vezes, quando
eu esqueço o lanche.
Lorenzo, 3ºD EF

Amanda Liz, 4ºB
Você é muito legal. Você é minha
amiga desde o segundo ano,
você faz eu rir. Você é uma boa
menina.
Gabriela, 4ºB

Letíca M., 6ºA
Você esse ano é minha melhor
amiga. Legal, fofa, tudo de divertida. Te amo.♥
Gabrielle V, 6ºA

Nicolas, 5ºD
Você é meu melhor amigo. E
continue sendo um deles.¨)
Erik Sasso, 5ºD

Maria Ruth
Oi vó, fico muito feliz de estar
fazendo o recado para o Jornal
Santos Anjos. Fico muito feliz que
você sempre está comigo.
Guilherme Comper, 4ºC

Maria (EM) e Juliana (EF)
Maria às vezes é meio louquinha,
mas eu gosto dela. A Juliana é
minha melhor amiga. Gosto de
você. É fofinha e bondosa.
Elisa Vacholz, 4ºD

Bruno Lucio do Santos, 5ºC
Oi tudo bem. Queria falar um oi
Rafaela, 3ºB EF
Você é muito legal, fofa e bonita. mesmo. (_)
André, 5ºC
Você é uma ótima amiga.
Beatrice, 3ºB EF
Camila e Julia, 4ºB
Vocês são minhas melhores
Família
Eu amo todos, cada um do seu amigas, sempre vão ficar no
jeito. Por isso, fiz esse recado meu coração.
Lais, 4ºB
para vocês!
Lara, 2ºD EF
3ºD EF
Ei gente, como tá aí à tarde, tô
Mylena e Natalhia, 7º
Gosto muito de vocês. Vocês sentindo falta de vocês.
lancham comigo. É muito legal. Leo Rodrigues, 3ºB EF
Otávio, 3ºA EF
Família
Adoro vocês. Gosto de brincar, de
Mamãe
Eu te amo muito. Beijos de sua ir na piscina com vocês.
Caetano, 3ºD EF
filha.
Anna Clara Leal, 2ºE EF
Ana Júlia, 4º
Você é minha melhor amiga. Eu
Prima Yasmin,
Você é uma prima que eu nunca gosto de você. Brincarei com você
todos dias.
vou esquecer. Beijos. ♥
Júlia, 4º
Beatriz, 3ºD EF

Isabela, 3ºA EF
Gustavo, 3ºC EF
Você é o melhor amigo do mundo. Gosto muito de você, porque você
é muito legal.
Amanda, 3ºC EF
Laura S. 3ºA EF
Guilherme C, 9º EF
Quando eu preciso você me dá Léo, 2ºD EF
e você é um amigão e amigo de Você foi um amigo especial.
Anthur Pizzato, 2ºE EF
todo mundo.
João V., 9º EF
Laura, 6º
Querida irmã. Obrigada por
Alunos do 3ºD EF
Amo ir para a escola para encon- sempre estar do meu lado desde
trá-los. Vocês são uns alunos en- pequena até hoje. Te amo.
cantadores. Que Deus os abençoe Juliana, 4ºD
sempre. Beijinhos
Todas as meninas, 8ºC
Profª Elisangela, 3ºD EF
Amo muitos vocês, suas lindas.
Com vocês a nossa turma fica
Guilherme K. Milani, 7ºEF
Gosto muito de você. Quero fazer melhor, XOXO
uma guerra de Nerf hoje, depois Mabelle, 8ºC
da aula. Vamos nos divertir muito!
Amanda, 8ºD
Gabriel K.M, 4ºC
Oi sua fofa! Gosto muito de você.
Espero que nossa amizade dure
Profª Sirlei, 4ªA
muito mesmo!
A melhor profª da escola.
Isabel G., 8ºD
Felipe Biscaia, 4ºA
Todos, 5ºA
Sigam seus sonhos pois não
existem limites. Que a felicidade
sempre fique com vocês que
estão lendo isso. Enfim, não e
nunca desista de nada, pois tudo
é possível!
Anita, 5ºA

Kasten
Te desejo um ótimo ano e que
estude muito.
Gabriel Vitório, 9ºA
Pai
Eu gosto quando você joga ping
pong.
Bernardo, 3ºD EF

Manuela, 3ºB EF
Você é minha melhor amiga. Gosto João G., 4ºD
Meu melhor amigo que sempre
muito de você. Beijos.
me apoiou e ajudou. Obrigado
Valentina, 3ºB EF
pelo seu apoio.
Lucas R., 4ºD
Julia, 1ºAno EM
Muito obrigada por tudo Juja. Amo
Mãe e pai
você mana!
Amo todos vocês dois e vocês são
Luana, 3º EF
a minha razão de viver.
Thamily, 2º EF
Ange, Malu e Carol, 4ªA
Vocês são minhas amigas faz tempo. Amo vocês demais. Sempre Catharina, 7º
serão minhas amigas haja o que Eu te amo muito. Sempre vou te
irritar, mas também vou apoiar
houver. Beijos
quando você precisar. Bjos.
Helena, 4ªA
Anita, 4ºD
Eliane
Eu adoro a mamãe e amo muito Família
Eu amo vocês. Beijo.
ela.
Bianca, 2ºD EF ♥
Laura, 2ºC EF

Aceitamos cartões de crédito e débito
Aberto de segunda a sexta das 7 as 18h30 Almoço das 11h as 13h45.
Para horário diferenciados ligue: 3025 1145 ou 98832 4487
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Exposição sobre a
Irmão Eron
Meu querido irmão. Eu amo você. Vocé é especial para mim: beijos de sua irmã.
Alanis, 2ºE EF
Luis Otávio, 5ºA EF
Eu te amo muito. É a luz da minha vida.
Natália L., 4ºD

Eloiza, 5ºA
Oi Elo, Tudo bem? Então, eu te acho super legal,
querida e divertida. Podíamos combinar da
gente brincar qualquer dia. ♥
Maria Luiza, 5ºB
Mãe e pai
Vocês são muito especiais. Eu amo muito, muito
vocês. Beijos
Beatriz, 2ºD EF

Isadora L., 6ºC
Eu gosto muito de ti. Você é muito legal e um
Gustavo, 4ºB
pouquinho louca. Te amo muito.♥
Meu irmão só queria torcer para que passe de
Vicky D., 6ºC
ano, te amo. Tchau...
Felipe, 5ºB
Mamãe
Adoro quando você faz bolo para mim, com
Evelin, 5ºA
sorvete. Chau. Te amo!!
Te conheci não faz muito tempo, mas você
Francisco, 3ºD EF
é uma amiga muito legal. E companheira,
divertida e engraçada. Beijos. ♥
Mãe
Desculpa pelas coisas que eu faço no dia a dia Maria Júlia, 5ºA
que são erradas.
João Pedro Maes, 1º EM
Vinicius A, 6ºA
Você é o meu melhor amigo. Eu te amo demais,
afinal é meu irmão, mas eu gosto muito de
Minha sala, 5ºD
você. Eu daria o mundo inteiro para te ver bem.
Eu desejo que tirem boas notas
Mateus Maes, 5º
Fábrilin Romão, 5ºD
Laura Sarmento, 3ºA EF
Você é muito especial. É minha melhor amiga.
Beijos.
Isabela, 3ºA EF

Arthur Felipe, 6ºC
A comunidade da escola dos Santos Anjos me
faz andar pelas paredes.
Victor Hugo, 6ºC

Rafa, Isabeli Pa, Isabeli A. e Camili, 5ºC
Vocês são amigas ótimas que me ajudam.
Sempre tão no meu lado e ficam sempre
comigo. Obrigada.
Gabriela, 5ºC

Thiago Mattos, 1ºEM
Você é muito chato, mas no fundo, bem lá no
fundo, eu te amo. Larga seu celular e fala e
brinca mais comigo.
Sophia Mattos, 5º

Enzo Rafael, EF 2
Meu irmão, obrigada por tudo que você me
ajudou, brincou comigo e tudo. Você vai estar
sempre no meu coração. Feliz aniversário..
Maria Eduarda, 4ºD

Lucca, 2ºD EF
Me segue no twiter. Meu twiter é portal
nerdinho, não é Gustavo por que eu tenho um
canal no youtube e quero que meus inscritos
me sigam no twiter, tá.
Gustavo, 2ºD EF

Ayume, 2ºA EF
Oi, eu queria te desejar um feliz ano para você. Mateus Maes, 5ºA
Você é um ótimo amigo. Obrigado por me
Luiz F., 2ºB EF
ajudar e por sempre me acompanhar. Obrigado mesmo.
Volnei
Luiz Fernando, 5ºA
Pai, eu te amo.
Luise, 2ºC EF
Maria Eduarda, 3ºEF
Mana, me perdoa pelas nossas brigas. Eu amo
Pais
Pai e mãe, quero um mundo melhor e também você, muito obrigada por ser minha irmã.
não vou jogar, mais tanto vídeo game. É isso. Evelin, 5º
Eu amo muito vocês.♥
Ana Luísa, 7ºA
Ian 4º
Queria te dizer que eu te amo muito, tô com
saudades de ti! Enfim.... é isso. Beijo!
Heloisa, 6ºB
Eu quero que você tire notas boas nas provas. Gustavo W. , 7ºD
Gabriela, 2ºA EF
Eduarda
Amo muito você. Obrigado por estar comigo
Vitor e Guilherme, 7ºD
Muito obrigado por serem tão legais e en- todos os dias. Te amo.
graçados. Vocês são meus melhores amigos. Raian, 7ºD
Anttonio, 7ºD
Francine
Mãe, eu te amo.
Minha mãe
Obrigado por sempre me dar carinho e me Arthur Ratim, 2ºC EF
ajudar em tudo. Amo muito você. Sempre me
ajuda a estudar até de noite. Amo muito você. Minha irmã Natália, 3ºE-EF
Quero agradecer por todo o amor que você
Lucas De Mira, 5ºD
me dá e pelo carinho, mesmo quando nós
brigamos. Eu te amo. Beijos.
Profª Sílvia
Obrigada por sempre estar ao meu lado. Amália, 5ºC-EF
Beijinhos.
João André, 5ºB
Vitória, 5ºA
Você é muito top. Às vezes me incomoda, mas
eu também te incomodo. Você é o cara!
Beatriz Quadros, Amanda, 1ºB EM
Lucas Miguel, 5ºB
Te amo sua linda. Skere,10 Skere.
Pedro Petres, 1ºB EM
Julia e Maitê, 5ºD
Eu quero dizer que vocês são as minhas
Fernanda Sayão
melhores amigas para sempre.
Palmeiras não tem mundial
Isabelly, 5ºD
Anônimo, EM
Luan, 5ºD
Eu quero te falar que Jesus te ama e você é um
amigo de verdade. Muito obrigado por tudo.
Gerson, 5ºD

Anita, 5ºA
Você é uma amiga que eu vou querer para
sempre, você é muito legal.
Camilly W., 5ºA

Gustavo, 5ºC
Me chama pra jogar roblax uma vez por
semana no mínimo, senão eu fico muito triste. :(
Guilherme, 5ºC

Profª Juliana H., 1º EF
Mãe, obrigado por sempre me apoiar. Eu te amo
muito, muito mesmo! Obrigado.
Gustavo Luiz, 5ºC

Fábio A. L. , 3ºA EF
Você é muito legal, lembre disso. Eu queria
assistir um filme com você de noite. Por que
você nunca convida?
Ivana Lehn, 3ºA EF

Lucas, 5ºA
Não esqueça: faça as tuas provas com bastante
atenção e capricho.
Gabriel, 2ºA EF
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escravidão Turno integral
em Joinville

A exposição “Negras Lembranças” solicitada pela professora de história
Karyne Johann, ao Museu Nacional de Imigração e Colonização,
permaneceu no Centro de Pastoral e Cultura de 5 a 27 de março.

A rotina dos escravos em Joinville surpreendeu os estudantes

Composta por banners contendo
informações sobre a escravidão na
região de Joinville, inicialmente,
a exposição seria fonte de estudos
somente para os alunos dos 8ºs anos,
pois está relacionada ao tema “Africanos no Brasil”. Os alunos deveriam
analisar as informações e comparar
com a escravidão no Brasil.
A riqueza do conteúdo motivou
diversos professores a levarem seus
alunos. Os visitantes contaram com
a monitoria da professora Karyne.
Entre as descobertas, o fato de ter
havido escravidão em Joinville.

A professora de filosofia, Daiane
Shiniki, levou sete turmas do ensino
médio, pouco mais de 250 alunos,
com o objetivo de analisar a importância dos escravos na construção da
cidade de Joinville.
Entre os aspectos que despertaram a curiosidade dos estudantes,
estão as profissões de barqueiro e
parteira, muito importantes na época
e que eram exercidas por escravos.
Informações sobre o destino dos
escravos e sua organização social
após a alforria também surpreenderam os alunos.

Aulas-passeio

As turmas do Infantil 2
vespertino realizaram, no dia
16 de março, uma aula passeio até o Centro de Pastoral
e Cultura. A caminhada teve o

objetivo de iniciar os trabalhos e vivências do projeto
de leitura do 1º semestre,
com o livro “Depois do
Dilúvio”.

Alunos e pais ganham mais
tempo para ficar juntos em casa
Necessidade e vantagens

A quase totalidade dos pais matricula seus filhos
no Período Integral por necessidade, mas com 'o
coração apertado'.
Em poucas semanas eles percebem que mais importante do que a quantidade de tempo de convivência
familiar, é a qualidade desse tempo.
Este ano, atendendo à solicitação dos pais, foi
implantado o Período Ampliado-PAM para os alunos
do sexto ano.
A maioria dos estudantes desta turma é aluno do
Integral desde a educação infantil.
Entre as atividades cotidianas do PAM está o tempo

Inglês diário e prazeroso

As cinco aulas semanais de
inglês nas turmas da educação
infantil e do período integral
são ministradas por meio de
atividades lúdicas.
As crianças participam de
atividades como brincadeiras, jogos, músicas, filmes e
artes, aliadas à introdução do
vocabulário específico a ser
trabalhado.
A implantação da disciplina
nestas turmas visa a estimular
a aprendizagem da principal
língua da comunicação mun-

dial, oportunizando aos alunos
uma vivência rica e prazerosa,
voltada para compreensão da
língua inglesa e do mundo.
Música e livros são o ponto
de partida de todas as aulas das
professoras Sonia Regina Reis
e Jessica B. Marcos.
Já os alunos do integral do
ensino fundamental, do 2º ao
6ºano, estudam a linguagem e a
gramática conforme o método
proposto pelo CEFRL (Common European Framework of
Reference for Languages).

para fazer tarefas, revisar os conteúdos, ler e estudar
para as avaliações.
Desde modo, quando chega em casa, a criança
pode usar o tempo livre para o lazer ou para ficar com
os pais, irmãos e demais familiares.
Os cerca de 90 alunos matriculados no Intergral do
2º ao 6º do ensino fundamental, frequentam as turmas
regulares pela manhã e, após a aula, seguem direto para
o encontro com a professora do PAM. Os pais podem
almoçar com os filhos na cantina.
Já para os pequenos da educação infantil há Período
Ampliado em ambos os turnos.
A implantação de aulas diárias de
inglês em todas as turmas do PAM é mais
um diferencial na formação dos alunos.
Durante o período em que estão nestas turmas, os alunos são auxiliados nas
tarefas escolares e na preparação para
as provas.
As professoras Marla Kamradt Teixeira, Angélica A.M. da Rosa e Vera
Lucia da Maia recebem os alunos na
sala de aula e após a oração e higiene,
acompanham os alunos no almoço. A
rotina inclui um horário de descanso e
relaxamento após a refeição.
Todos os estudantes têm horário pré
estabelecido para fazer as tarefas, estudar
para as provas, ler na biblioteca e inglês,
além das atividades extras de dança, artes
e esportes.
A dinâmica da sala de aula e o relacionamento professora x alunos é bastante
diferenciada.
A disciplina é alcançada por meio da
colaboração e combinados. Como ficam
juntos todo o dia, os laços de amizade
entre os colegas são fortalecidos.

“No começo a Isadora
veio por necessidade,
tínhamos que trabalhar,
mas hoje vemos com
bons olhos. Ela se tornou
uma criança muito bem
resolvida nos relacionamentos e independente.
Não precisamos mandar estudar, é sempre
educada. A abordagem
que as professoras, dão,
a revisão da materia e os
estímulos com as aulas de
dança, música e agora com o
inglês, são importantes para
o desempenho dela”, dispara
Juan D. T. Hevia Júnior,
pai da Isadora, 4ºA.
O pai geralmente almoça
com a filha e se reveza com a

INTEGRAÇÃO - No
dia 23 de março, os alunos dos 6ºs anos fizeram
uma integração no Recanto Nazaré. O objetivo foi
possibilitar momentos de
confraternização com os
novos colegas de turma.

SÃO FRANCISCO & TONINHAS
Conhecer um dos principais
projetos de preservação da faúna
da Baia Babitonga, o Museu do
Mar e o centro histórico da 3ª
cidade mais antiga do Brasil, São
Francisco do Sul, foi o objetivo da
viagem de estudos dos 5ºAnos,
realizada no dia 24 de abril. Os
estudantes visitaram também o
projeto Toninhas, na Univille.

Antes de transferir a filha para o CSA,
Greice Warmeling, tinha muitas dúvidas
sobre como seria a comunicação com os
professores e coordenadores, pois Nicole
W. Ramos, 4ºA, até o ano passado, estudou em uma escola bem pequena.
“Por se tratar de um colégio muito
grande, eu pensei que seria mais difícil o
acesso às professoras e coordenadoras,”
contou.
Durante o processo de adaptação de
Nicole, que durou pouco mais de um mês,
os contatos com as professoras da turma,
do PAM e com a coordenadora de ensino

Lar doce lar

mãe na tarefa de trazer e buscar
a filha na escola. Ele conta que
duas vezes por semana os dois
vão à pé para casa.
“Venho almoçar e caminho
com ela porque queremos dar
a ela algo que vai ficar para
sempre, a qualidade do relacionamento familiar", reforça.
“O Arthur Luiz, 4ºA e Sophia, 5ºA recebem orientação
nas tarefas e estudos e são incentivados para a prática esportiva,
lazer e cultura. Para nós foi uma opção segura e confiável, pois
sabemos que nossos filhos estão acompanhados por profissionais qualificadas, comprometidas e princialmente afetuosas”,
registra a mãe Cátia C. Borges.

Os estudantes também gostam da ajuda
orientada das professsoras nas tarefas e nos
estudos de reforço.
Chegar em casa com o dever cumprido e
ter o tempo livre para o lazer e a convivência
com os pais, irmãos e demais familiares é
sem dúvidas, um dos maiores benefícios.
“Se não ficasse no integral iria esquecer
a maioria das tarefas”, afirmou Vinicius
A.Coleho, 6ºA que está no integral desde
o Infantil 5.
Outros alunos, a exemplo de Brenda
L.Abrunhosa, 6ºA, garantem que a intensidade das amizades entre os colegas do
integral é maior.

Idade em que brincar é aprender
Os pequenos do período
integral do Infantil e 1º ano
têm uma rotina totalmente
lúdica.
As atividades como música, dança, lazer no parque,
na minicidade, na sala informatizada e de leitura e integração ocupam praticamente
todo o período de aulas.
As necessidades básicas
de alimentação, higiene,
descanso e bem-estar para
os menores e o auxílio na
realização das tarefas, para
os do 1ºAno, são algumas
das atividades direcionadas.
O almoço é no refeitório e
as crianças fazem o próprio
prato.
Após o almoço, as crianças podem descansar. Nesse
momento, podem ficar junto

Comunicação é rápida e eficaz

As professoras Sara Zillmer,
Maísa, Laísa B. Zanella e Ana
Paula orientaram os alunos.
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com os irmãos, mesmo que
estejam em turmas diferentes.
As atividades de integração entre as turmas desta
faixa etária são diversas. O
objetivo é manter os vínculos
familiares no caso de irmãos
ou de amigos com quem
estudavam juntos em anos
anteriores.
“Como tem muita mudança da faixa etária, alguns
colegas que estudaram juntos no ano passado, este ano
mudam de turma. Então
programamos atividades
em conjunto”, explicou a
professora Laila Tomazoni,
PAM 4.
É priorizado o desenvolvimento da autonomia, intelectual e social das crianças.

Hiêda foram constantes. "Sempre que
preciso é muito fácil e rápido".
“Agora ela já está adaptada com a
nova escola, superou as dificuldades
com a metodologia, de relacionamentos
e conteúdos e até melhorou no capricho
com o caderno”, registra a mãe, satisfeita.
“Minha filha estava acostumada a
estudar com um pequeno grupo. Aqui é
tudo enorme, desde a estrutura física, até
a quantidade de alunos.
A ansiedade era grande. Mas no Integral tem 'os anjinhos' para ajudar. Assim,
tudo ficou mais fácil. As meninas a acompanharam todo o tempo", contou.

Vitor e Manoella,
Vitor, você é um amigo legal apesar
de eu ser chato com você e você
comigo. Manoella, você é uma irmã
muito legal e linda.
Marcos, 7ºD

Irmão Lucas, EM
Querido irmão, eu adoro quando
você vem me visitar. Te desejo
boa sorte aí nos Estados Unidos.
Um beijo de seu irmão querido.
Saulo, 4ºB

Turma, 6ºC
Obrigado por todas as coisas!
Beatriz, 6ºC

Fabilin, 5ºD EF
Minha irmã do coração. Eu nunca
vou esquecer de você.
Valentine, 2ºD EF

Alice e Rafaela, 8ºC
BFF, obrigado por sempre estarem
comigo. Obrigado por me visitar
quando fiz a cirurgia. BSS
Marisabel Mendes, 8ºC

Anônimo, 8º
Não quero votar seu nome, mas
quero falar que estou com uma
“queda” por você, pois você é
sincero, amável e simplesmente
Mãe Adriana
incrível.
Eu te amo muito, pérola linda, João Pedro Molvi, 8ºC
diamante poderoso.
Rafaela, 2ºC EF
Sophia M.V.N, 6ºA
Amigona, estou muito feliz por
Minhas vidas, 7ºs
você estar estudando aqui. Te
Lari Sell, Ana Clara, Dudda Ses- amo!
trem, Lê, Emanu, Guh, Savi, Milak, Anna Júlia, 6ºA
Altrak e Amanda amo muito vocês
e podem ter certeza que sempre Lais, 4ºB
estarei aqui por vocês.
Queria mandar um beijo para a
Maria Eduarda, 7ºD
minha melhor amiga. Eu gosto
muito de você!
Eloisa, 5ºA
Luiza, 4ºB
Você é muito importante para
mim. Gosto muito de você. Quero João Gabriel, 4º
que a gente tenha uma amizade Oi. Vida loca loca. Você é meu
muito longa!
melhor amigo !!!
Mariana, 5ºA
Nicolas, 4º
Isadora Lopes, 6ºB
Obrigado por me receber com carinho. Amo você! Eu adoro quando
você é louquinha.♥
An Cristina, 6ºB

Ana e Carol, 6ºD
Vocês são incríveis e muito importantes em minha vida! Amo
vocês! S2
Camile, 6ºD

Humberto, 9ºB
Palmeiras não tem mundial.
Murilo Adão, 9ºB

Mãe Alessandra
Você é muito legal com seus alunos
e muito amada por todos. Eu amo
muito você.
Pietra, 4ºA

Igor, 3ãoB
Boa sorte nas olimpíadas e tomara
que consiga acalmar seus nervos. Profª Fernanda
Você é a melhor professora do
Vitor, 2ºB EM
Colégio. A mais divertida.
Sávio, 6ºC
Mas, Bah e Bia, 1ºB EM
Amo vocês suas chatas!
Rafaela, 5ºA
Amanda, 1ºB EM
Você é uma irmã muito especial,
querida e amiga de todo mundo.
Ali, 5ºC
Acho você muito legal. Nosso Um beijo.
projeto de ciências vai ser show!! Camila, 4ºB
Vinícius Daniel, 5ºC
Giovanna, 2º EM
Você é a melhor irmã do mundo.
Aline, 8ºD
Clara, 5ºA
Te amo rapariga!♥
Kendra, 8ºD
Topersons, 6ºC
Eduarda G., Pedro, Bruno e Adriano Obrigada por tudo amigos (as):
Vocês são pessoas muito especiais Isadora, Marina, João e Felipe.
para mim. Não sei o que seria da Adoro muito vocês! Formamos um
minha vida sem a presença de grupo muito top mesmo.
Laura Almeida, 6ºC
vocês nela. Amo vocês.
Camila, 9ºA
Sofia Oliveira, 3ºA
Prima! Te amo, tu é maravilhosa,
Ana Júlia
Queria que você soubesse que amiga de verdade, espero um ano
com alegria, paz e diversão. Só não
te amo.
esqueça de estudar, hein!
Sofia, 2ºC EF
Amanda Liz, 4ºB
Bruno, 6ºD
Que bom que eu consegui fazer Beatriz d Art, 2º EF
amizade com você bem rápido. Você é um amor prima. Bj.
Você é um bom amigo. Gabriel, 6ºD Isadora H., 4º
Amigos, 5ºC
Obrigado por tudo que vocês
fizeram. Vocês são muito legais.
Abraço.
Ali, 5ºC

A espiritualidade, aprendizagem, o desenvolvimento
da autonomia, os hábitos de higiene e a interação
entre irmãos fazem parte da rotina dos pequenos.

O objetivo do turno integral é suprir as necessidades básicas de cada criança e, ao mesmo
tempo, possibilitar o desenvolvimento de valores
pessoais, promovendo a autonomia, a integração
e a consciência cidadã.

Profº, Valter
Nesse ano você é o nosso regente,
mas eu queria que você sempre
fosse o nosso regente.
JoãoBorges, 6ºD

João, Vitor, Gabri e Lucas, 6ºD
Obrigado por estarem comigo esse
tempo todo! FLW!!☺
Felipe, 6ºD
Cris, 2ºC EF
Eu te amo.
Luíse, 2ºC EF

Lucas Klug, 7ºA
Muito obrigado por ser um amigo
tão bom, sempre está ao meu lado
Meus amigos, 6ºB
Vocês são os melhores que eu fazendo brincadeiras, me animanpoderia ter. Valeu por serem do e me fazendo rir. Abraços,
Hector A.,7ºA
meus amigos.
Vinnicius C. Mello, 6ºB
Maria Luisa e Maria J. , 5ºA
Oi, queria dizer que vocês são
Camila O. M, 2ºA EF
Amo você caca ♥. Gosto muito de minhas melhores amigas e sei que
nunca vão me abandonar. Bjos. ♥
brincar com você!
Gabriela, 5ºA
Gabriela, 2ºD EF
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"Sendo mãe de uma filha recém ingressa
na UFSC, motivo de orgulho para toda a
família, quero deixar registrado os nossos
agradecimentos ao Colégio dos Santos
Anjos por fazer parte dessa conquista.
Agradecer todo o apoio dessa grande
família que durante nossa caminhada de 15

anos, nos momentos difíceis, nos proporcionou
a continuidade e a permanência para concluir
os estudos. E como retribuição, tivemos o
resultado positivo na aprovação nos cursos
de Economia - UDESC e Engenharia - UFSC.
Que Deus continue a derramar graças
sobre todos nós!
Lucilena Michelutti, mãe da Maria Vitória M. Moreira

"Minha família toda estudou
em Pelotas/RS e eu também
estou indo pra lá.
É a realização de um sonho".

Jornal do
SANTOS ANJOS
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Lais, 4ºB
Obrigado por sempre me ajudar
quando eu preciso e por ficar
comigo sempre.
Julio Bento, 4ºB

Lucas F.
Amigo, valeu por todos os bons
momentos do ano passado. Por
favor, volte para o nosso Colégio.
Alex N., 7ºA
Mallika, 8ºA
Oi. Estou com muitas saudades
de você. Beijo tchau!
Sara, 4ªA
Pessoal da tarde, 7ºD
Joguem tênis de mesa nas olimpíadas, quero minha revanche do
ano passado.
Luiz Korb, 7ºA
Profª Fernanda S.
# Melhor Profª do muuundo.♥♥
I love you!♥♥
Sophia Louise, 7º
Para a minha prof preferida,
linda, amada, cheirosa, etc...
Bruno Moota, 7º
Professores
Obrigado por nos ensinar todo o
conteúdo necessário.
Vitor D. Milak, 7ºC
Mãe e Pai
Obriga por me amarem e sempre
quererem o melhor para mim.
Amo Vocês.
Natalia, 4ºB
Gabriel P. 7ºA
Quero dizer que você é um amigo
muito especial. Nós somos pegadores.
Felipe S, 7ºD

Família
Obrigada por vocês sempre me
ajudarem em tudo! Amo vocês!
Lucas, 5ºC
Professora Maria Elisa,
Eu queria te agradecer por ter
me dado uma chance para ir
no passeio.
João, 5ºB
Amália, 5ºC
Quero te falar que você é minha
melhor amiga BFF. Eu te amo
muito demais.
Laura, 5ºC
Família
Oi, eu amo vocês. Vocês me
deram a luz e me dão todo o
carinho do mundo.♥.
Gabriel Anjos, 4ªA
Dudinha (naja), 2oB EM
Oi miga!! Manda bj pro dor de
cotovelo que não aceita um
não! Bjuu
Ana Carolina O., 2ºB EM
Mikaela, 1ºB EM
Não deixe que os postes nos
separem.
Raika, 1ºB EM

Daniel e Silvério, 4ªA
Nas partidas que jogamos separados temas que pensam em
ganhar não se divertir rsrsrsrs
huahua!
Ileusy
Vinicius, Gonz, 8º
Você é legal, cara. É nois hehe
Igor Luiz, 8ºB
Luiza, 8ºC
Quero lhe falar que podes contar
comigo e qualquer coisa que der
na sua casa me liga que eu irei
te buscar e irei te ajudar!
João Pedro, 8ºD
Sofia, 7ºD
Obrigada por estar sempre ao
meu lado. Amo você!
Ana Julia de S., 7ºD
Mari Lopes, 8º
Pode parecer um pouco óbvio,
mas você é a melhor amiga que
alguém poderia ter!!! Obrigada
por ser assim♥ te adoro.
Manuela Catelam, 8º
Ana, Luisa, Duda e Maria, 9ºA
Suas doidas do meu coração, amo
vocês. Sempre vou protegê-las.
Um grande beijo. Júlia, 9ºA
Trio Maralindas, 9ºB
Nossas sextas são as melhores,
amo vocês! (Apesar da gente só
passar vergonha... hahaha)
# tá mas e domingo@ M.AS♥
Vitória Araldi, 9ºB
Meus amigos, 7ºD
Obrigada por vocês fazerem
parte da minha vida. ♥ Vocês
são incríveis *XOXO
Sofia, 7ºD
Laura, Vitória , Mani, 6ºB
Amo vocês! Obrigada por estarem sempre comigo! Sei que
posso contar com vocês! Amo
vocês! ♥
Cindy Gesser, 6ºB
Pai Roberto
Te amo! Você é o melhor pai do
mundo. Beijo!!
João Roberto, 3ºC EF
Pai e mãe,
Eu amo vocês dois. Obrigado
por tudo que vocês me deram.
Obrigado por tudo.
Rodrigo Pahl, 4ºC
Laura B.C., 4ªA
Você é a melhor amiga do mundo.
Eu te adoro. Muito obrigado por
ser minha amiga.
Sofia Lemos, 4ªA
Laura, Cindy, Vitória e Manu, 6ºB
Adoro vocês. Considero minhas
melhores amigas. Obrigada por
fazerem parte da minha vida.
Letícia B. 6ºB
Davi
Você é meu melhor amigo. É
muito legal e muito meu parceiro.
Bruno, 2ºE EF
Meus pais
Obrigado por serem os melhores
pais do mundo. ♥
Júlia F. da Cunha, 6ºA
Bernardo, 3ºA EF
Eu gosto de jogar bola com você.
Augusto, 3ºA EF

O talento comprovado para a dança já provocou mudanças na vida de Julia
Gerlach, 6ºC, Ana Clara Braga, 9ºD e Ana Clara Avila, 9ºB e suas famílias.
Desde que foram selecionadas para ingressar no Escola do Teatro Bolshoi
no Brasil e passaram a residir em Joinville, as estudantes e suas famílias
vivem a dança como opção de vida.

O sorriso no olhar, o caminhar suave, a
disciplina, a certeza sobre o futuro profissional e a postura de quem sabe exatamente
o que quer e precisa fazer para chegar lá,
são características comuns às três alunas
do CSA que enfrentam a rotina pesada de
aulas e ensaios, na mais conceituada escola
de dança do Brasil.
Além das características visíveis no dia
a dia, as meninas têm em comum o fato de
a família ter mudado de vida e de cidade,
para acompanhar o sonho delas de serem
profissionais da dança.
Julia de Souza Gerlach, 6ºC, começou a
dançar aos três anos de idade, em Brasília.
Mudou-se para Joinville com a mãe e a irmã
Nathália (formada no CSA em 2017), que
atualmente mora em São Paulo onde é modelo. O pai continua morando em Brasília,
onde é funcionário público.
Seu dia começa às 6 da manhã e termina
somente por volta das 22horas. Pela manhã,
cursa o terceiro ano do técnico de dança no
Bolshói, onde precisa estar às 7 horas, para
fazer o aquecimento e chegar às 8h na sala
de aula.
Julia terá esta rotima por mais cinco anos.
Apesar de estar estudando para atuar em
várias áreas da dança, já decidiu seguir a
carreira de bailarina. Quer integrar o corpo
de ballet de alguma companhia internacional, pois no Brasil as opções praticamente
inexistem.
Ana Clara B. Barbosa, 9ºD, também cursa
o 3º ano no Bolshói. Começou a dançar aos
três anos, em Varginha, Minas Gerais. Aos 11,
passou na seletiva para o Bolshói. Em 2016,
mudou-se para Joinville com a mãe, o pai
veio em 2017.
"Quando estou dançando parece que estou
noutro mundo, consigo mostrar o que estou
pensando. No palco sou muito extrovertida.
Nos outros espaços sou tímida. Na escola
tenho vergonha de apresentar trabalhos, de
falar em público", conta.
Sua musa inspiradora é Amanda Gomes,
ex-aluna do CSA, a bailarina brasileira, formada no Bolshói do Brasil, que aos 22 anos
é a primeira-bailarina do Ballet da Ópera de
Kazan, na Rússia e indicada ao Benois de La
Dance 2018, o “Oscar” do balé, como melhor
bailarina em 2017. A estudante pretende dançar ao lado da musa na Kazan.
Os benefícios são múltiplos. "Com os passar
dos anos fui ganhando disciplina de estudos
e ficando mais centrada, agora já consigo
programar melhor as coisas. No primeiro ano
foi mais difícil", lembra.
"Quando tinha que acordar cedo, eu não
queria, mas então, lembrava, 'é por causa do
meu sonho. Cada ano que passo no Bolshói é
uma conquista muito grande", registra.

A família se reúne de dois em dois meses e
nas férias escolares revezando-se entre uma
das três cidades.

As tarefas e trabalhos escolares, bem como
os estudos são feitos à noite e nos finais de
semana.
"Temos que ter notas acima de sete aqui no
Colégio. O Bolshói acompanha nosso desempenho. Lá a maior exigência é no aspecto físico
da dança", conta.

AnaBarbosa_Foto: Vanderleia Macalossi

Igor, 3ãoA
Boa sorte nas olimpíadas!!! Paciência é o segredo para a vitória!!!
Importante não tiltar!!!XD XD
Walter, 2oB EM

Carlos, 8ºA
Ah seu vo!
Bruno VL, 8ºB

Talento especial para a DANÇA

Julia_S_ Foto: Cleber Gomes

Marcella, 9ºB
Mah, tu é muito especial pra mim.
Somos melhores amigos desde
os 3 anos. Esse é teu último
ano comigo. Vamos aproveitar
muito. Te amo!
Ana Clara H., 9ºB

Cauê, 9ºC
Tu é muito especial na minha
vida. Sempre me ajuda nas coisas
que preciso. Um abração.
Felipe, 8ºA

Ana Clara B. Barbosa, 9ºD

A MAIOR REDE DE INTERCÂMBIO E TURISMO DO PAÍS

ESTÁ BEM PERTO DE VOCÊ.
SAIBA MAIS EM CI.COM.BR/JOINVILLE
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Amanda e Vitor A., 7ºB
Amo muito vocês, somos os
melhores trigêmeos.
Ana Clara, 7ºD
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Ana Clara A. Avila, 9ºB, estuda há cinco anos no Bolshói, onde ingressou com
apenas 9 anos. Ela dança desde os 4 anos
de idade. Sua professora de ballet de Volta
Redonda (RJ) foi quem indicou a seletiva
do Bolshói.
Aos 14 anos, Ana Clara mora com uma
mãe social e gerencia a própria rotina.
Disciplinada, encontra a mãe e, às vezes, os
pais, a cada quinze dias. A família continua
morando em Volta Redonda.
Diariamente prepara a bolsa, com o
uniforme do Bolshói e material escolar.
Vem para o CSA e, após o almoço, segue
diretamente para as aulas de dança.
A rotina pesada de aulas e ensaios é ainda
mais rigorosa nos meses que antecedem
as apresentações. O período dos ensaios,
diários, realizados das 18h às 20 horas, tem
duração de um a dois meses, depende do
espetáculo e do papel que desempenhará.
Ana Clara se dedica ao máximo, pois seu
desejo mais imediato é entrar na Companhia Jovem do Bolshói Brasil. Composta
por bailarinos selecionados entre os egressos da própria escola.
E, assim como as colegas, fará aplicações
para companhias internacionais de ballet
clássico. A estudante explica que o próprio
Bolshói auxilia nesta busca.
Os fins de semana são usados para estudar
para as provas da semana toda. Os conteúdos ministrados em sala são revisados
diariamente. E a disciplina conquistada
com a dança é aplicada a todos os aspectos
da vida.
A mais experiente das três bailarinas já
perdeu a conta do número de apresentações
oficiais de que participou.
Sua dedicação, altivez e postura típicas
de profissionais de alto desempenho, transparecem em poucos minutos de contato.

CI JOINVILLE
Rua Max Colin, 2406
sala 2
tel: 3025.1313
99277.5026

ci.com.br

INTERCÂMBIO E VIAGEM

3/6/18 9:10 AM
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Meu primeiro empréstimo
Uma das atividades previstas no
programa instituicional de incentivo à leitura do CSA, é a iniciação
dos alunos do 2º Ano do ensino
fundamental ao mundo dos leitores
autônomos.
Embora já familiarizados com a
biblioteca, desde a educação infantil, todos os anos, assim que recebem
a carteirinha, os alunos dos
segundos anos são levados
à biblioteca para conhecer o
passo a passo para o empréstimo de livros, a organização

Jornal do
Santos Anjos

VALE A PENA
LER E ASSISTIR
Livros e filmes que valem a pena ser indicados! Participe nas próximas edições.
Entregue uma pequena resenha para um dos coordenadores de ensino.

Turma 2ºA - Professora Karin Kricheldorf

Incentivo à leitura: 2ºs anos
conhecem a estrutura da
biblioteca

Turma 2ºC - Professora Elisângela Agostinho

Turma 2ºB - Professora Alessandra Ziemer

e disposição dos livros recomendados para
cada faixa etária, os periódicos e demais
publicações.
Trata-se de uma espécie de ritual de
passagem da leitura dirigida para a nova
realidade de leitor autônomo. Neste ano,
nos dias 13 e 14 de março, cada professora,
levou sua turma à biblioteca.

Após a contação de história de uma das
obras do acervo, os alunos recebem orientações da coordenadora da biblioteca, Eliete
Poffo, sobre como encontrar os livros nas
prateleiras e o empréstimo de livros.
Além dos alunos, a iniciação objetiva
incentivar a leitura em família.Com a carteirinha, os alunos ganham autonomia para
pegar o livro na prateleira e levá-lo para casa.
O status de leitor autônomo vem no
mesmo momento em que mudaram de coordenação, passaram a estudar no primeiro
andar e, estão na segunda fase do processo
de alfabetização.

Feira e troca-troca de livros
Nos dias 23 e 24 de abril foi realizada
a Feira do Livro. O evento comemorativo
do Dia do Livro é mais uma iniciativa
do programa institucional de incentivo à
leitura do CSA.
Durante os dois dias os leitores puderam comprar livros a preços especiais
e participar do troca-troca de livros de
literatura, organizado pelos alunos dos 9ºs
anos, sob a coordenação da professora de
português, Rosana Tondo.
Os estudantes doaram livros para iniciar as trocas e revezaram-se nos dois dias
de feira no período oposto, para atender
aos colegas.
Nas semanas que antecederam à feira,
divulgaram nas salas e por meio de cartazes. Além disso, recolheram livros e deram vale para quem trouxe o livro antes
da feira.
Alice de Moura, Eduardo Mafra e Alice
Meneghetti L. Bastos, Inf.5B saíram
satisfeitos com a troca que fizeram.

Livro: “Sete Cachorros Amarelos”
Autora: Silvana Rando
Editora: Brinque-Book
Todo colorido, de fácil leitura, é indicado
para crianças a
partir dos dois
anos de idade.
A mãe de Teodoro criava galinhas, mas ele
de tanto olhar
para os cachorros da vizinha,
não percebia
o que estava
acontecendo
em seu próprio
quintal.
Aborda como tema principal a valorização
de cada um na sua singularidade, pois, até
podemos ter características físicas parecidas,
mas nossa maneira de agir nos torna únicos e
especiais.
Em muitas situações vemos a felicidade
apenas no que os outros possuem, esquecendo de olhar para a beleza que temos em nosso
próprio quintal. Vale reforçar a importância de
não mexer no que é do outro.
Indicação: Professoras Fatima, Fernanda e
Leila, Inf 4.
Livro: Dorminhoco
Autores: Michael Rosen e Jonathan
Langley
Editora: Brinque=Book
Tudo está
em silêncio
na fazenda,
até que o
cão começa
a roncar! A
vaca, o gato,
o carneiro, a
porca e todos os porquinhos são
acordados
pelo barulho
e não conseguem voltar a dormir. Só há uma solução:
Fazer o cão parar de roncar.
Livro em caixa alta, o que facilita a
identificação das letras pelas crianças,
assim como é indicado para os que estão
em processo de alfabetização.Os animais
fazem parte do imaginário dos pequenos,
que reproduzem com muita facilidade seus
sons e movimentos.
A história se passa numa fazenda e
aborda a importância do sono e o horário
que devemos dormir e acordar. Indica-se
ao leitor que reproduza com as crianças os
sons dos animais que aí aparecem.
Indicação: Professoras Fatima, Fernanda e Leila, Inf 4.

Filme: O Extraordinário
Direção-Roteiro: Stephen Chbosky
Imperdível! Emocionante, para rir e
refletir. Bom para todos, pais e filhos,
educadores... É
daqueles filmes
que você precisa assistir. Confesso que este
filme superou as
minhas expectativas. Ótimo.
Desde o começo, prende a sua
atenção o tempo
todo. Leva a refletir sobre a sua
vida, seus valores e maneiras
de agir com o
próximo. O filme explora de maneira leve,
sem exageros e sem sensacionalismo, temas
como amor, perdão, amizade, humildade,
respeito, preconceito explícito e velado,
entre outros.
Indicação: Coordenador Fábio Hobold
Livro: O SOL É PARA TODOS
Autor: Harper Lee
Um clássico da literatura mundial narrado pela sensível e inquieta Scout, filha de
um advogado
que defende um
homem negro.
História que
traz o tema tolerância e conceito de justiça.
I n d i c a ç ã o:
Prof ª e Coordenadora Berenice Fernandez

Filme: Um laço de amor
Direção:Marc Webb

Um homem
solteiro que
cuida da sua
sobrinha com
h a bi l id a d e s
especiais e
que encontra
dif iculdades
de adaptar a
menina na sociedade, pois a
avó da menina tem outros
planos para a
vida dela.

Indicação: Profª e Coordenadora Berenice Fernandez

Jornal do
SANTOS ANJOS
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PÁSCOA SOLIDÁRIA - Palavras amigas e
cartas motivam a luta pela vida

Como parte do projeto Páscoa
Solidária, os alunos do 9º ano ao
Terceirão, prepararam e entregaram
presentes e cartas aos pacientes de
hemodiálise da Pró-Rim.
Ao som de canções de amor e
solidariedade, estudantes, professores
e familiares entraram nas salas de
hemodiálise levando uma mensagem
de incentivo, alegria e esperança.

Por cerca de 20 minutos permaneceram com
os pacientes. Neste período, entregaram o presente, leram as cartas e ganharam a emoção e o
agradecimento sincero dos pacientes que compartilharam um pouco de suas histórias de vida.
A visita alegra tanto aos pacientes, quanto aos
visitantes que saem fortalecidos e com a certeza
de ter tornado aquela vida, ou pelo menos, aquela
sessão de hemodiálise, melhor.
Os 390 pacientes da fundação Pró-Rim receberam das mãos dos alunos do 9º e do 1º Ano ao
3º Ano do Ensino Médio, uma carta de incentivo
a continuar lutando pela vida e um saquinho
costurado pelas voluntárias da Pró-Rim, pintado
e recheado de biscoitos e doces especiais pelos
alunos do Santos Anjos.

A paciente Marilene Scheilla Vick, que conversou com o estudante Guilherme Maitan, 1ºC,
ficou especialmente feliz com a visita.
Este é o terceiro ano que ela recebe o presente
e a carta.
“Muito obrigada. É muito importante isso que
vocês fazem. No dia de Páscoa, eu leio a carta para
os meus netos. Guardo todas. Estou muito feliz,
pensei que não ia chegar aos 70 anos, mas estou
aqui e vou continuar lutando pela vida. É muito
lindo isso que vocês fazem por nós”.

Cartas incentivam os pacientes a persistirem no tratamento

Estudantes do 9º ao 3ão fizeram a campanha
para arrecadar fundos, pintaram o saco
com o pomba da paz, escreveram as cartas
manualmente, prepararam as músicas e orações
e conversaram com os pacientes durante a visita.

Solidários
na emoção
“Participar do projeto e da visita aos pacientes
de hemodiálise, foi uma experiência única e
especial. “O dia ficará marcado nos corações
e na vida dos jovens que participaram, para
sempre”, registrou Cleide Konz, mãe da Ana
Carolina Konz, 9ºD.
Primeiro, por poder ver de perto aquilo que
sempre me motiva a ter minhas filhas neste Colégio, a valorização do amor ao próximo. Vi em cada
olhar dos alunos o respeito, o carinho ao próximo”.
Para os pais que tiveram a oportunidade de
participar ativamente do projeto, a experiência
é ainda mais marcante e indescritível.
“Não consigo usar palavras para descrever
o quanto foi gratificante poder estar lá com os
pacientes. A palavra amiga é um carinho para
eles...”

A proposta é ser solidário e fazer o
bem sem olhar a quem. Deste modo, sem
conhecer o paciente, nem sua história, os
alunos recebem o nome das pessoas para
quem deverão escrever a carta.
Mesmo assim, o espírito solidário faz
com que os caminhos de estudante e pacientes se cruzem.
As palavras de incentivo a persistir no
tratamento e lutar pela vida, enchem o
coração dos pacientes, que retribuem com
gratidão o carinho e a palavra amiga.
A experiência mostrou “o quanto devemos ser
gratos por nossa saúde, por nossos problemas,
que nem chegam perto do tamanho das dificultades enfrentadas por aquelas pessoas.
E que ainda nos contam seu dia a dia rindo e
gratos a Deus por ter essa oportunidade de vida:
quatro horas de máquina, três vezes por semana,
espera incansável por um rim... Mas, apesar de
tudo, nos falam com gratidão!”
“E isso me deu muita vergonha de reclamar
da vida, pois perto deles e do que passam, reclamar dos nossos problemas, é com certeza,
vergonhoso!"
“Agradeço a oportunidade de poder acompanhar o CSA neste projeto, foi uma experiência
realmente gratificante. Especialmente por estar
na quaresma, me motivou ainda mais buscar ajudar a quem precisa, nem que seja somente para
conversar... foi maravilhoso!”, finalizou Cleide.

Doadora de vida

Nos dias 21 e 22 de março, em três horários, os pacientes da Pró-Rim receberam a Eduardo, 1ºC, que doou um rim à sobrinha,
visita dos estudantes, de alguns pais, avós e Francina Zimmermann, em julho de 2015.
Entre os pacientes com quem conversou,
professores que cantaram, conversaram, leram
as cartas, oraram com os pacientes e ouviram emocionou-se com Valdir Torrens, que reluta em aceitar o transplante, pois considera
suas histórias.
É difícil dizer o que é mais importante nesta mais importante a saúde do filho, o doador
ação social coordenada pela professora Lu- compatível.
“Não tenho nem palavras para descrever a
ciara Baraúna. Assim também como é difícil
precisar se os momentos de alegria proporcio- emoção de estar aqui e poder incentivar, com
nados aos pacientes trazem mais benefícios a meu testemunho, estas pessos a continuarem
eles ou aos visitantes, que dedicaram algumas o tratamento".
Saber que ao doar o rim para a sobrinha,
horas de seu tempo para alegrar aquelas pespossibilitou
que desde então a moça pudesse
soas que dependem da máquina para viver.
Este ano, além dos pacientes, os trabalha- viajar, conhecer lugares e pessoas, casar e até
dores da Pró-Rim receberam “um agrado” planejar a maternidade, não tem preço.
"Ela dependia da máquina e precisava de
dos visitantes.
médica
para qualquer coisa”, conRodapé
25x6cm - Oieste
e Visite.pdf
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Entre os000267
pais -que
participaram
ano, autorização
estava Alessandra Evaristo Chaves, mãe do ta. Ela e a sobrinha passaram cerca de três anos

“Estou escrevendo essa carta para lhe dizer para não perder
a fé. Lutar contra essa doença pode ser muito assustador e
até desanimador, mas você deve manter a esperança na sua
total recuperação. Afaste todos os pensamentos negativos
da sua mente, pense sempre positivo e tenha energias boas.
Jamais permita que a fé e a esperança se apaguem do seu
espírito, e acredite com todas as suas forças que irá superar
esse momento. Deus estará sempre ao seu lado, lutando com
você, basta que tenha fé. Força, eu sei que você consegue
superar essa doença, mas você também precisa acreditar
nisso, e principamente lutar com todas as suas forças!...”
Mariana Machado Ferreira, 9ºB

Lavínia visitava a mãe no trabalho desde
criança, "mas esta vez foi bem diferente"

A enfermeira da Pró-Rim, Luciane apresentou orgulhosa sua filha Lavínia de Moura
Baruffi Schütz, 9ºC, aos colegas e ao médico
fundador da Pró-Rim Hercílio Luz.

fazendo exames em Joinville e São Paulo, onde
foi realizado o transplante. As duas, receptora
e doadora, permanecem em acompanhamento
pela equipe médica.
"Tudo isso para garantir a saúde do doador,
que é priorizada antes e após o transplante",
explicou.
Alessandra acrescentou ainda que em caso
de vir a ter qualquer problema renal, quem
doou um rim terá prioridade em todo o sistema
de saúde, entrando antes na fila até mesmo dos
doentes crônicos.
O filho Eduardo foi quem a convidou a
participar do projeto. “É muito gratificante
poder mostrar para as pessoas que dependem
da máquina, que há uma esperança e que vale a
pena continuar lutando pela vida”, finalizou.
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Alessandra foi convidada pelo filho Eduardo.
Ela doou um rim para a sobrinha.

