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Thiago M.M.Rezende, 1ºA 
obteve a melhor nota entre 
6060 estudantes do ensino 
médio de todo o país.

Simulado FTD
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Campanha de vacinação
A vacinação é uma das medidas 
mais importantes de prevenção 
contra doenças transmissíveis. 

Não somente aqueles que 
recebem a vacina, mas também a 

comunidade em que vivem está 
protegida. 

Apesar de o Brasil oferecer 
gratuitamente praticamente 

todas as vacinas, a população 
não está se imunizando. Por 
esta razão, diversas doenças 

consideradas erradicadas estão 
voltando a preocupar, como é o 

caso do sarampo, da caxumba, 
poliomielite ou paralisia infantil e 

rubéola.  

Até o dia 31 de agosto, postos de saúde de 
todo o país estarão completando o esquema de 
vacinação das crianças e adolescentes. Os jovens 
e adultos podem tomar as doses de reforço.

Pág. 7

Escola aberta para o prazer da 
leitura e da convivência em família 

No dia 7 de julho, o Escola Aberta teve início com a 
abertura da XLIV Olímpíada do CSA. O objetivo foi 
mostrar aos familiares e amigos algumas das atividades 
desenvolvidas pelas turmas ao longo do primeiro 
semestre.  

Durante a manhã, a comunidade pôde conhecer 
também um pouco mais do projeto institucional de 
leitura realizado com todas as turmas. Pais e filhos 
passaram momentos de alegria e prazer juntos.

Páginas 10, 11 e 12

Na sala da turma, Letícia G. da Silva, 
Infantil 4C e seu pai Vandemir José 
jogaram peteca animadamente. 

Bastou ver o livro sobre a mesa  
e Alvino Henrique Kuhnen, Inf4 C, 
pediu para o pai ler ali mesmo em 
meio à exposição.  

“Todos os dias lemos pra ele em 
casa. Então, para a gente é um 
pedido natural", disse o pai com 

Escola aberta para o prazer da 
leitura e da convivência em família 

a tranquilidade de quem faz o seu 
melhor para a educação dos filhos.  

A mãe Grasiela e a irmã Gabriela 
Fernanda, Inf3, juntaram-se  aos 
dois e a família continuou a leitura 
em conjunto. 

CSA é o 1º colocado
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2018
Avançando no tempo do ano escolar, a presente 

edição do Jornal Santos Anjos chega às mãos dos 
nossos alunos, pais e colaboradores com artigos, 
notícias e produções de estudantes de todos os níveis 
de ensino.

Esta edição do 2º trimestre vem com um colorido 
especial, o colorido da nossa Confraternização Juni-
na, da Olimpíada Estudantil, do dia da Escola Aberta, 
quando alunos, pais, professores e convidados en-
tram em contato alegre com a cultura institucional 
do nosso espaço privilegiado de educação. 

Mesmo em meio a tempos de grandes transforma-
ções e desafios na sociedade, mudanças culturais, 
violência, miséria, insegurança e ausência de valores, 
nós sempre temos boas notícias para contar.

Em primeiro lugar, temos muito a agradecer pelo 
nosso bom clima organizacional, o trabalho coo-
perativo e comprometido dos nossos profissionais 
estudiosos conectados aos sinais dos tempos e com 
os acontecimentos da vida.

Amplas janelas de oportunidades também se 
abrem aos nossos alunos, os quais nos surpreendem 
a cada dia por seu crescimento em todas as dimen-
sões do desenvolvimento humano, seja na dimensão 
cognitiva, afetiva, social ou espiritual.

Assim, nossos alunos do ensino médio brilharam 
no último simulado nacional da FTD, conquistando 
o 1º, 3º, 4º e 6º lugar na classificação geral de 6060 
alunos. Tiveram ainda um destaque especial na prova 
de redação, com o 1º lugar e resultados acima da 
média nacional, entre os estudantes que realizaram 
esse simulado.

E o que dizer das nossas criancinhas da educação 
infantil? Estão sempre em movimento, aprendendo 

com muita rapidez e emoção, descobrindo um mundo 
novo, nesses primeiros contatos com a escola os quais 
imprimem profundas marcas em seu viver e desen-
volvimento futuros. Transpondo o limiar da família, 
a criança feliz convive com coleguinhas de sua idade 
e descobre do seu jeito, um novo convívio social na 
etapa mais importante de toda a escolarização.

No fundamental então, tudo acontece: aprendiza-
do, projetos, viagens de estudo, produções textuais, 
trabalhos em grupos, recuperações de estudos, ava-
liações, esporte, lazer sadio e muito mais. São inúme-
ras as conquistas diárias dos alunos do fundamental 
as quais são identificadas e valorizadas pelos profes-
sores. Porém, a maior conquista dos nossos alunos 
é a alegria de viver demonstrada diariamente pelo 
brilho no olhar, pelo encantamento do aprendizado.

Em sintonia com as Irmãs da Divina Providência, 
recebemos com muita devoção no nosso colégio, no 
dia 03 de julho, o Estandarte da Província Sagrado 
Coração de Jesus numa peregrinação de preparação 
para o Capítulo Provincial que se realizará em outu-
bro, em Florianópolis. Sentindo a presença viva do 
Sagrado Coração de Jesus que nos concede a fé, a 
esperança e a caridade, suplicamos sua bênção para 
nossa caminhada educativa, para nossas crianças, 
adolescentes, jovens, colaboradores e Irmãs. 

Ao final, quero parabenizar e agradecer a todos 
que contribuíram para o sucesso da nossa confra-
ternização junina, um dia de muita convivência, 
participação e, podemos dizer, de encantamento 
diante de tanta criatividade, alegria e participação. 
Sinceros agradecimentos e parabéns a todos. 

   
    Adelina Dalmônico

Agradecimentos

S À Vovó Magali Cury Cecato 
que contou e demostrou brincadeiras an-
tigas, aos alunos do 1º Ano A-EF. A avó 
da aluna Amanda Cecato, no dia  5/7,  
proporcionou a manhã muito especial 
na atividade denominada "Aprendendo 
com os mais velhos".
S À avó do João Augusto da 

Siqueira, 1ºC- EF,  Maria das Graças 
de Borba, que falou com a turma 
do  neto sobre as brincadeiras da sua 
infância. 

Junho 
 
01 – Recesso escolar
04 a 08 – Entrega dos boletins para o EF I
05 – OBM
08 – Passeio de estudo Cavernas de Botuverá e Observatório 
de Brusque – 6ºs anos
25 – Passeio de estudo ao Rancho Alegre – 2ºs anos C, D e E
28 – 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
12 e 13 – Simulado do Ensino Médio
12 – Simulado 9º ano
12 – Prova de 2ª chamada
13 – Passeio de estudo em Pomerode – 3ºs anos
13 – Atendimento pedagógico EF2 e EM 
16 – Confraternização Junina
19 – Olimpíada Regional de Matemática   
 

Julho  
03 – Prova de 2ª chamada
05 – Aula de campo nas Cavernas de Botuverá – 6ºs anos
07 – Abertura da XLIV Olimpíada do CSA/Escola Aberta
09 a 13 – XLIV Olimpíada do CSA
13 – Entrega das avaliações da Educação Infantil
16 a 29 – Recesso escolar
30 – Reinício das aulas
    

Agosto   
01 – Fundação do Colégio
04 – Homenagem aos Pais – EI e 1ºs anos
07 – Homenagem aos Pais – EF I Vespertino (2º ao 5º ano)
09 – Homenagem aos Pais – EF I Matutino (2º ao 5º ano)
10 – Passeio de estudo Museu Egípcio e Jardim Botânico em 
Curitiba – 6ºs anos Matutino
11 – Dia do Estudante
12 – Dia dos Pais
15 – Seminário de Profissionalização Docente
16 – Projeto Transitando Gidion – 4ºs A e C
16 e 17 – Simulado do Ensino Médio
17 – Projeto Transitando Gidion – 4ºs B e D
20 a 24 – Reavaliações
21 – Prova de 2ª chamada
21 – Projeto Pense Primeiro – Terceirões
27 – Início do 3º Trimestre
28 -  Passeio de estudo Museu Egípcio e Jardim Botânico em 
Curitiba – 6ºs anos Vespertino
28 -  Passeio de estudo Museu do Holocausto e Museu do 
Expedicionário em Curitiba – 2ªs séries EM
31 – Simulado UFSC/UDESC – Terceirões

Setembro 
01 – Conselho de Classe EM
03 a 06 – Semana da Pátria
03 a 06 – Conselho de Classe EF I
03 – Conselho de Classe EF II Matutino (8ºs e 9ºs anos)
04 – Conselho de Classe EF II Matutino (6ºs e 7ºs anos)
05 – Conselho de Classe EF II Vespertino
07 – Independência do Brasil
10 – Conselho de Classe dos 1ºs anos EF I
10 – Avaliação educacional FTD- Terceirões
11 – Reunião de pais EF I Matutino (2º ao 5º ano)
12 – Atendimento pedagógico EF II e EM
13 – Reunião de pais EF I Vespertino (2º ao 5º ano)
15 – Sábado letivo para o EF I (2º ao 5º ano), EF II e EM Mat
18 – Entrega das avaliações e reunião de pais 1ºs anos EF I
18 – Passeio de estudo Projeto Tamar e cultivo de ostras em 
Florianópolis – 5ºs anos
18 – Projeto Pense Primeiro – Terceirões
22 - Sábado letivo para o EF I (2º ao 5º ano) e EF II Vesp.
25 – Prova de 2ª chamada
26 e 27 – Simulado EM 
26 – Simulado 9º ano
27 e 30 - Olimpíada de Química - EM
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No tempo do ano escolar!

S Agradecemos a 
Dawos Tecnologia em 
Embalagens Ltda, na 
pessoa do senhor Geral-
do Dalmônico, pela orga-
nização e oferecimento 
de material utilizado no 
projeto "Janelas", do 
PAM da Educação Infan-
til e 1°Ano.

S  À Josiane P. Petry,  
coordenadora da Univille Centro. 
Agradecemos a atenção dispensada 
aos alunos das 2as séries do Ensino 
Médio quando  estiveram em visita 
ao Laboratório de Micro Biologia na 
Unidade Centro da Univille no dia 
22/5. Acompanhados do professor 
José Sávio, os alunos puderam  
relacionar os conteúdos estudados 
em sala de aula aos conhecimentos 
práticos repassados na experiência 
do laboratório. 

DESTAQUE EM MATEMÁTICA

Os alunos Vinicius Hayashi Bresciani, 8ºB (nível I)  e 
Kauan Henrique Werlich, 1ºC (nível II) receberam, no dia 
4 de julho, em Florianópolis, na UFSC, as medalhas de 
prata, referentes ao desempenho na Olimpíada Brasileira 
de Matemática - OBMEP 2017.

Magali mostrou seus 
brinquedos de infância 
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Meus irmãos e irmãs,
Agradeço a todos vocês, meus 
companheiros e companheiras de 
classe e fora dela, talvez alguns 
de vocês não se importem, mas 
sempre os amarei e perdoarei.
Ana Heerdt, 1ºA-EM

Beatriz, 3ºC-EF
Você é muito especial para mim! 
Eu sei que às vezes a gente briga, 
mas você é minha melhor amiga.
Rhayssa, 3ºC-EF

Rafa, 3ºD-EF
Meu amigo querido, você é bem 
legal e bem engraçado, me ajuda 
quando eu preciso, é meu amigão 
do coração.
Gustavo, 3ºD-EF

Isabelle Aguiar, 3ºA-EF
Vocêé legal, corajosa e amiga, 
gosto muito de você.
Beatriz, 3ºA-EF

Guilherme K., 3ºB-EF
Você é uma pessoa que todo 
mundo gosta.
Dimitri, 3ºB-EF

Seleção Brasileira
Se bobear a Bélgica passa. Cuida-
do com o ataque! Vamos Brasil!!
Leonardo C.B., 5ºB-EF 

Bruno L., 5º-EF 
Tu és legal!
André, 5ºC-EF

BFF's, 4ºB-EF
Julia e Camila! Vocês sempre me 
apoiaram em tudo e me fizeram rir 
nos piores momentos! Amo vocês! 
Natalia M., 4ºB-EF

Théo Rhoden
Eu quero dedicar todo este bilhete 
ao meu irmão Théo. Você é espe-
tacular, principalmente porque 
você passou em medicina, você 
é demais!!
Enzo Rhoden, 3ºC-EF

Camila, 7ºB-EF
Te amo muito, desejo tudo de bom 
pra ti e que tua mãe melhore logo. 
AMIGAS PARA SEMPREEEEEEE...
Emanuelle linda, 7ºB-EF

Helo, 7ºC-EF
Oi, gosto muito da sua amizade. 
Adoro você !!
Mylena, 7ºC-EF

Luana O.B., 3ºB-EM
Te amo apesar de todas as brigas, 
você foi um presente de Deus na 
minha vida, obrigada por sempre 
estar comigo.
Julia de Oliveira, 1ºA-EM

Mamãe
Você pode fazer panqueca e suco 
de limão para o almoço? Beijinhos!
Alane, 3ºC-EF

Larissa, 3ºD-EF
Você sempre vai ser a minha 
melhor amiga, não suspeite. Te 
adoro!!
Letícia, 3ºD-EF

5ºC-EF 
Eu quero dizer que gosto muito de 
todos vocês. Na Bíblia está escrito 
que 4 mil cairão à sua esquerda, 
5 mil à sua direita, mas você não 
será afetado. Deus é o reino de 
vida eterna.
Guilherme, 5ºC-EF

Ana Carolina, 4ºC-EF
És minha melhor amiga e eu 
espero continuar sermos amigos.
Vitor Gervasi, 4ºC-EF

Maria Luiza e Mariana, 5ºB-EF 
Obrigada pela festa maravlhosa, 
meninas.
Maria Fernanda, 5ºA-EF

Davi, 3ºC-EF
Você é meu melhor amigo, vou te 
convidar para o meu aniversário.
Arthur, 3ºC-EF

Henrique, 4ºD-EF 
Uma vez eu queria escrever para 
o jornal e o meu amigo Henrique 
deu a folha dele para mim.
Lorenzo, 4ºD-EF 

Letícia Maitan, 6ºA-EF 
Amiguinha do coração, só queria 
falar que te amo, a EXU que mais 
amo, Mulango.
Júlia F. da Cunha, 6ºA-EF 

Beatriz Alberty, 6ºB-EF 
Querida, você é chamada de arara 
por muitas pessoas, mas nunca se 
esqueça dessas coisas. Quem te 
chama de arara só quer chamar 
sua atenção e você sempre pode 
contar comigo.
Giulia F. S., 6ºB-EF 

Camila e Julia, 4ºB-EF
Obrigada por sempre me ajudarem 
nas horas que mais precisei.
Lais, 4ºB-EF

Nathizinha, 2ºA-EM
Você foi o presente mais lindo 
que a vida me deu. Amo você e 
amo mais ainda a nossa amizade. 
? Sempre juntas.
Maria I.V. Belzinha, 2ºA-EM

Bruna, 4ºC-EF
Você é muito especial para mim, 
você sempre me apoiou e eu te 
apoio! Te amo!
Yasmin, 4ºC-EF

Yasmin, 2ºA-EM
Um feliz aniversário Yas! Você é 
um amor e eu te considero demais 
sabia? Muitos anos de vida pra 
você Yasbin.
Maria Luiza, 2ºA-EM

Gabriel Sousa, 4ºA-EF
Você é meu melhor amigo, você é 
meu parceiro, consegue me fazer 
sorrir, você é como um irmão 
para mim.
Eduardo L.T., 4ºA-EF

Família
Eu queria dizer que eu amo vocês 
e obrigado por me darem comida, 
saúde e amor.
Matheus, 4ºD-EF

Gustavo Henrique, 3ºD-EF
Obrigado por ser meu melhor 
amigo e por brincar comigo. Tchau, 
melhor amigo!
Sebastian, 3ºD-EF

Arthur, 5º-EF 
Oi, eu quero que você tire notas 
boas que sempre seja inteligente 
e tenha uma boa vida.
Heitor J.C.Santos, 4ºD-EF 

Todos do 6ºD-EF
Obrigada a todos vocês que me 
deram a oportunidade de ter um 
incrível 2018. Amo vocês!!
Eloá G. S., 6ºD-EF

Emanuelle, 4ºC-EF1
Manu, você é muito legal, esperta 
e brincalhona. Te amo!
Eduarda, 4ºC-EF

Luan, 5ºD-EF 
Quero a revanche do Mau-mau! 
Capacete eterno,
Leonardo, 5ºD-EF 

Pedro, 7ºA
Eu gosto de você, mas nunca 
mais provoque, para eu não ficar 
irritado.
Lucas, 2ºA EF

Blim Blins, 3ãoB-EM
Melhor grupo que poderia se 
formar! #Nãomereçoreprovar 
#HEXOU #copita
Gabriela M., 3ãoB-EM

Lucas, 5ºC-EF 
Você é o meu melhor amigo, você é 
muito legal e quero sempre estar 
com você!
Enzo, 5ºC-EF

Colégio recebe Estandarte 
do Coração de Jesus

Somos um ser de corpo e alma
“Vós sois o Sal da terra, vós sois a Luz do mundo” 

(Mt 5, 13-16) 

A devoção ao Sagrado Coração de 
Jesus é cultivada pelas Irmãs da Divina 
Providência desde os primórdios da Con-
gregação, na Alemanha. 

O primeiro grupo de seis Irmãs Missio-
nárias da Congregação da Divina Providên-
cia que veio para o Brasil,  atendendo a um 
chamado de Deus, consagrou sua missão ao 
Sagrado Coração de Jesus,  em cerimônia 
especial, no dia 11 de fevereiro de 1895, 
dia da partida.  

As Irmãs da Divina Providência estão 
vivendo o Ano Capitular.  O Capítulo 
acontece a cada cinco anos. Trata-se de 
um período dedicado a avaliar a caminhada 
das Irmãs e seus colaboradores em todas 
Províncias. 

Tempo de muita oração e reflexão para 

A manhã de espiritualidade, realizada 
no dia 9 de junho, levou os professores e 
colaboradores do CSA à reflexão sobre 
como vivenciar mais intensamente os en-
sinamentos de Jesus nas ações do dia a dia. 

O fortalecimento espiritual  ajuda a 
melhorar o relacionamento com as pessoas e 
possibilita viver  mais intensamente o centro 
do cristianismo que é o Amor. 

Sob a orientação do  Padre Adalberto 
Donadelli Júnior,  a reflexão e orações vi-
saram à compreensão  de que cada um de 
nós é chamado a ser SAL E LUZ no próprio 
ambiente de vida cotidiana, perseverando na 
tarefa de regenerar a realidade humana no 
espírito do Evangelho e na perspectiva do 
Reino de Deus. 

CSA participa da BEST SELECTION 

A diretora Adelina Dalmônico e a co-
ordenadora pedagógica a Profª. Viviane 
R. L. dos Santos participaram, nos dias 05 
e 06 de Junho de 2018 do BEST – Bilin-
gual Education Summit, promovido pela 
International School, o maior evento sobre 
educação bilíngue da América Latina. 

A edição deste ano discutiu  o cenário 
educacional brasileiro contemporâneo, 
principalmente pela introdução da nova 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
e o protagonismo da Língua Inglesa entre 
os conteúdos ensinados nas escolas.

iluminar os corações na tomada de decisões 
importantes para a missão das Irmãs. 

Neste Ano Capitular,  todas as institui-
ções pertencentes à Província Coração de 
Jesus, com sede em Florianópolis, recebem 
o  Estandarte do Sagrado Coração de Jesus 
para se unirem em oração juntamente com 
as Irmãs. 

No CSA, de 3 a 12 de julho, cada turma 
participou de uma celebração especial, 
organizada pelos coordenadores e Setor de 
Pastoral, na capela.  

Durante a celebração, alunos, professo-
res e funcionários conheceram um pouco 
mais da história das Irmãs Missionárias 
que, entre outras contribuições, trouxeram 
o primeiro aparelho de Raio X para Santa 
Catarina. 

O Estandarte renova a devoção ao Sagrado Coração 
que tem o amor como princípio, se dirige ao amor 
como fim e emprega o amor como meio. 

      MEDALHISTAS  EM FÍSICA  - OBF 2017

Artur Lucio dos Santos,  2ªB-
EM e Gabriel Serafim,1ªB-EM  
ostentam as medalhas de bronze 
conquistadas na fase estadual da 
Olimpíada de Física de 2017. 

Em 2016, Artur conquistou a 
medalha de prata na mesma com-
petição. 

2018
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Paulo, 3ºD-EF
Você é o meu 1º amigo, eu gosto 
muito de você, eu gosto de 
brincar com você.
Aiden, 3ºD-EF

Matias, 2ºA EF
Você é muito legal.
Gustavo, 2ºA EF

Anna Julia, 5ºD-EF 
Quero pedir desculpas à melhor 
desenhista do mundo, a Ana 
Julia, uma das minhas melhores 
amigas. Te adoro.
Maitê S. A., 5ºD-EF

Gabriela, 2ºD EF
Eu sempre vou ser muito sua 
amiga. Adora brincar com você. 
Camila, 2ºA EF

Pedro, 2º-EM
Não curto mais fotos à toa.
Manu, 3ãoA - EM

Greiciana
Você é a melhor mãe do mundo.
Luiz, 2ºC-EF

Arthur S., 5ºC-EF 
Eu sou melhor que você no fort-
nite, sou pro, escuta e vamos x1 
parquinho.
André, 5ºC-EF

Família
Vocês são especiais para mim. Eu 
amo vocês!
Gabriel Lira, 2ºD-EF

Henrique, 2ºE-EF
Eu sou seu amigão, você é legal 
demais, gosto de você.
Guilherme, 2ºE-EF

Kamilla G., 2ºA-EM
Ei gata, tu vai longe, foca nos 
estudos mas não deixa de pegar 
o Geovane. eu só vou se tu 
for. Beijos
Helena, 2ºA-EM

Mamãe e Papai
Mãe, obrigada por me ensinar a 
respeitar e amar.
Pai, quando eu nasci eu já sa-
bia que teria o melhor pai do 
mundo, bjs.
Laura R., 3ºC-EF

Graze
Mãe, eu te amo muito, que Deus 
te abençoe.
Felipe, 3ºD-EF

Mãe,
Obrigado por tudo que você 
fez por mim e sempre cuidou 
da mana.  
Gustavo, 2ºE-EF

Isa, 3ºA-EF
Eu gosto muito de você, você é 
a minha melhor amiga, e eu não 
sei, mas o que escrever porque 
eu tô sem ideias. Beijos e tchau.
Amanda, 3ºA-EF

Isadora R., Felipe e Mariana B., 
6ºC-EF 
Obrigada por serem minhas ami-
gas e conselheiras, vocês são MT 
especiais. E, Felipe, vc é o melhor 
amigo d mais, TOPE!
Marcela Carolline, 6ºC-EF

Victória, 2ºA-EM
Contando os dias pra você voltar.
Gabriela, 2ºA-EM

Marina, 6ºC-EF 
Obrigada por ser a melhor amiga 
de todas! Sempre vou me lembrar 
de todos os momentos que pas-
samos juntas.
Camila, 6ºD-EF

Luis Felipe M., 4ºB-EF
Eu sou seu melhor amigo! Porque 
é fiel e sincero, queria que fosse 
lá em casa jogar videogame.
Robson S.S., 4ºB-EF

Tomás, 3ºA-EF
Quando você vai na minha casa?
Nicolas, 3ºA-EF

Erick, 4ºB-EF
Você é ruim de AWP.
Gabriel Fellipe, 4ºB-EF

Giovanna (prima)
Que dê tudo certo no seu vestibu-
lar, boa sorte. Beijos de sua prima
Sarah, 3ºC-EF

Mamãe
Eu gosto muito de você, porque 
você deu muito carinho.
Marina, 3ºD-EF

Mami e Profa. Ju
Queridas mami e profª Ju, amo a 
mami e adoro a profª Ju, as duas 
sempre foram muito carinhosas 
comigo. Amo vocês!
Com carinho,
Laura, 3ºA-EF

Victória, 2ºA-EM
Obrigada por tudo! Que você 
aproveite muito esse intercâm-
bio, volta logo! Te amo muito!
Maria Júlia, 2ºA-EM

Alice, 8ºD-EF 
Minha querida irmã, perdão por 
às vezes te provocar. Te amo! 
#melhor irmão do mundo!!
Pedro R.G.Sima, 4ºD-EF 

Rafaela, 3ºB-EF
Eu sempre quero ser sua amiga!
Sara, 3ºB-EF

Gustavo, 3ºC-EF
Nós somos fãs nº 1 do Eitor 
goleiro, e somos loucooooos e 
retardados.
João Otávio, 3ºC-EF

Vitória Palmeira, 1ºA-EM
Você é maravilhosa, obrigada por 
ser essa amiga incrível. Te amo.
Pietra, 1ºA-EM

Lorenzo C., 3ºD-EF
Você é o meu melhor amigo, 
nunca vou te esquecer.
Gustavo C. I., 3ºD-EF

Querida Família
Adoro vocês, quando vejo vocês 
fico feliz e adoro quando vejo 
todos vocês. Bjos para a família.
Pietra, 4ºA-EF

Karin, 2ºA EF
Eu amo muito você. Você mora no 
meu coração. Beijos e Abraços.
Bianca, 2ºA EF

João Otávio, 3ºC-EF
João, a gente é louco!!
Gustavo, 3ºC-EF

Munise
Mãe, eu te amo e sempre vou 
te amar, sempre vou ser sua 
filhinha. Te amo!
Helena, 3ºD-EF

Elisandra
Mamãe, você é bonita!
João Francisco, 2ºC-EF

João Pedro P., 4ºA-EF
Você é um amigo muito legal, 
mesmo que às vezes a gente 
brigue, mas depois voltamos 
a ser amigos, sempre vou ser 
seu amigo.
Felipe S. A., 4ºA-EF

Aprendizagem muito além dos 
conteúdos nas viagens de estudos 

As viagens de estudos são uma 
grande sala de aula  a céu aberto, 

uma oportunidade ímpar para 
o estudante complementar a 
aprendizagem e vislumbrar 

formas diferentes de explorar os 
desafios de cada conteúdo. 

Após a visita, os 
alunos do 6º ano 
produziram informativos 
apresentados durante o 
Escola Aberta

 Os alunos do 6ºano vespertino, 
orientados da professora de história Sara 
Simas,  complementaram a aprendizagem 
sobre a Pré-história brasileira em uma 
aula passeio no Museu Arqueológico do 
Sambaqui de Joinville. Durante a visita, no 
dia 29 de maio , os alunos aprenderam  mais 
sobre os sambaquis que existem em todo 
litoral brasileiro, mas em grande número 
entre o Paraná e o Rio Grande do Sul. 

 Além de aprender sobre os 
Sambaquis, os estudantes receberam 
informações sobre a importância de preservar 
esses locais, pois somente na região de 
Joinville, são 42 sambaquis já mapeados. 

 Na Baía Babitonga cerca de 150 
sítios arqueológicos contêm vestígios de 
povos que habitaram a região há mais de 6 
mil anos. Os sambaquis foram formados pelo 
descarte de restos de alimentos e eram usados 
também para enterrar os mortos.

Os estudantes do terceiro ano complementaram 
os estudos sobre os animais vertebrados no Zooló-
gico de Pomerode, no dia 13 de junho. 

Durante uma palestra sobre a alimentação 
adequada aos animais, o aluno Guilherme de 
Aguiar de Barba, 3ºB, foi premiado com a 
possibilidade de alimentar os elefantes. 

Empolgado e surpreso, Guilherme recebeu 
luvas descartáveis e orientações do instrutor do 
zoológico.

Visitando os animais no 

zoológico

Memorial do Descobrimento

Os segundos anos aprenderam mais sobre o meio ambiente e a 
vida na área rural em aula passeio ao Rancho Alegre, em Joinville.

Área rural e meio ambiente

A história do Brasil e os hábitos dos primeiros habitantes destas terras foram o foco 
da aula passeio dos quartos anos ao Memorial do Descobrimento, em Araquari.
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Professora Leila
Você é a melhor professora desse 
ano. Te adoro.
Isabeli de Araújo, 5ºC-EF

MAMPLI, 8ºD-EF
Amo vocês meus xuxus! Sei que 
às vezes brigamos, mas mesmo 
assim quero que vocês saibam 
que ILOVEU XUXU!
Manuela C., 8ºD-EF

Família, Laura, Isa, Emilly e 
Sofia, 5ºC-EF 
Obrigada por me apoiarem e 
me ajudarem, agradeço por se-
rem minhas amigas. Amo muito 
voceis!
Amália, 5ºC-EF

Camila, 5ºA-EF
Maninha, querida amiga, compa-
nheira,... Enfim, só queria dizer 
um 'Oi'(porque não tem mais nada 
para falar)! Bjs,
Rafaela, 4ºB-EF

Julia Pacher, 1ºA-EM
Ontem o B.A.P. fez comemback, 
estou esperando o próximo! 
Beijos miga!!
Luísa Cristina, 1ºC-EM

Pai
Eu te amo muito e confio em você, 
você é muito especial para mim, 
você é a pessoa muito importante 
para mim.
Amália, 5ºC-EF 

Anna Julia, 5ºD-EF 
Você é uma amiga muito especial 
e legal.
Isabelly Toniot, 5ºD-EF

Bruna T.S., 4ºC-EF
Você é muito legal e gosto muito 
de ter você como amiga, sempre 
me ajudando. Um beijo!
Maria Eduarda C., 4ºC-EF

Minha Mamãe
Mamãe, obrigada por estar sem-
pre do meu lado! Te amo muitoooo 
e mais infinitos "ós" para você 
saber que te amo.
Laura A., 6ºC-EF

Bailinho, 2ºA-EM
Vocês são os piores, mas Jesus 
ama vocês, então amo também! 
#VEMEXA
BRIENDA, 2ºA-EM 

Laura A., 6ºD-EF 
Queria te dizer que você é muito 
importante pra mim! Espero que 
você melhore! Te amo muito, 
muito mesmo!
Beatriz Konz, 6ºD-EF 

Guilherme C., 4ºC-EF
Muito obrigado por ser o meu 
exemplo para mim e por tudo, 
muito obrigado.
João V., 4ºC-EF

Nicole G., 4ºD-EF 
Você é minha melhor amiga e uma 
das pessoas que eu mais confio, 
tirando o meu pai e a minha mãe.
Isabelle, 4ºD-EF

Colégio Santos Anjos
Eu quero desejar ótimas férias 
para todos, que todos sejam 
abençoados. Um beijo!
Maria Eduarda, 5ºB-EF

Irmãos,
Vocês são importantes para mim.
Gabriela, 2ºE-EF

Amália, 5ºC-EF 
Você é a melhor amiga de todas. 
Eu te amo.BFF
Laura, 5ºC-EF

Sofia, 4ºA-EF
Você é muito divertida e é muito 
bonita e muito maluca, mas é 
a melhor amiga que existe no 
mundo e quando eu estou triste 
ela me deixa feliz.
Laura B.C., 4ºA-EF

Professora Maria Elisa
Eu só quero dizer que ela ensina 
de uma forma maravilhosa, que 
todo mundo entende. Matemática 
realmente é o forte dela.
Gabriel V.Y.
 
André M. Neto, 5ºC-EF 
Absfrsjdlgd...Você é top e quero 
que outro dia você venha na 
minha casa jogar Halo ou outro 
jogo de Xbox 360, ok?! Valeu Dé!!
Bruno Lucio, 5ºA-EF 

Lukas, Mª Fernanda e Ana Letícia, 
3ãoA - EM
A melhor família KKKK GOXX-
tO muito de vocês e de todos 
os nossos papos e almoços! 
#ACONTECE.
Laura Baptista, 3ãoA EM

Camila, 4ºB-EF
Saiba que você e a sua irmã 
sempre vão ser minhas melhores 
amigas.
Clara, 4ºA-EF

Milena
Te amo, mamãe.
Vitor, 2ºC-EF

3ºD-EF
Como não amar essa turma?! 
Obrigada queridos alunos pela 
companhia todas as tardes. Amo 
todos vocês. Beijinhos!
Professora Eli

Vini Cidral, 2ºD-EF
Entre no meu canal - QUICO
Lucca, 2ºD-EF

Augusto, 3ºA-EF
Eu fui seu amigo e sempre vou 
ser e quando a gente for adulto, 
se eu for um jogador, que tal 
você ir assistir um jogo meu no 
camarote, beleza!
Bernardo, 3ºA-EF

Pedro, 4ºB-EF
Eu agradeço meu amigo por estar 
aqui, sempre me ajudando!
Felipe, 4ºB-EF

Arthur, 4ºA EF
Você é legal.
Sophia, 2ºA EF

Papai Mauro
Você é muito legal! Amo você!
Clara, 3ºA-EF

Família e Amigos
Eu amo muito vocês, eu gosto do 
manu do dudo minhas BFF, e eu 
gostaria de agradecer os meus 
pais por ter me dado vida. Bjs, 
os vovôs e tios.
Thuany, 4ºD-EF 

Vinde a mim, todos os que estais cansados 
e oprimidos e eu vos aliviarei. (MT 11,28)

DDF do Terceirão orienta a 
optar pelo essencial

“O acolhimento é a chave principal do 
Dia de Formação”, registra a professora 
Luciara Barauna, coordenadora  do Setor 
de Pastoral do CSA. Por esta razão, no dia 6 
de junho, o DDF dos Terceirões teve início 
ainda no trajeto entre o CSA e o Recanto 
Nazaré. 

Conversando e cantando os alunos 'en-
traram no clima'  antes mesmo de chegar 
ao destino. O objetivo de integrar ainda 
mais os formandos foi alcançado reunindo, 
pela primeira vez, as  duas turmas num 
mesmo dia.  

No Recanto, a reflexão sobre a necessária 
opção pelo que é essencial à  vida plena, 
sempre alicerçado na espiritualidade, 
ficou ao cargo  do Padre Carlos Afonso 
Gonçalves. 

As atividades de integração e recreativas 
foram orientadas pela professora de 
educação  física Luciene F. de O. Bulhões 
no período vespertino.

O foco das reflexões foi no discernimento, 
reforçando nos estudantes a necessidade 
de optar pelo essencial e descartar o 
supérfluo de suas vidas, com ênfase de 
que compromissos desnecessários roubam 
o tempo, a coragem e energia,  desviando 
do objetivo  principal de vida.

Atividades de reflexão, oração e integração 
auxiliam os formandos a optar pelo essencial

Os cantores da 
barraca do Recado 
do Coração optaram 
pelo traje feminino 
para a festa. 

As pessoas são a principal atração da Festa Junina
Ninguém pode afirmar quando 

foi realizada a primeira festa 
junina do CSA. O certo é que 

a cada ano, a festa reúne um 
número maior de pessoas. Pais, 
avós, tios, tias, primos e amigos 
são convidados especiais para a 

festa junina da família. 

A ex-aluna Alexssandra e seus pais vieram 
à primeira festa junina do filho  no CSA

O casal de gêmeos e seus pais Francis 
e Sílvio divertiram-se com os amigos

Sempre sorrindo, os estudantes do ensino 
médio levam as mensagens do coração 
ou vendem guloseimas e espetinhos. Ao 
mesmo tempo em que arrecadam dinheiro 
para a turma, esbanjam alegria e facilitam 
a aquisição de alguns produtos para os 
frequentadores da festa. 

A atração principal são as pessoas. No 
ginásio de esportes, as apresentações atraem 
praticamente todo o público presente. O 
dia é reservado para passar momentos 
agradáveis com a família e amigos. 

Por todos os lados, crianças brincando 
com os brinquedos ganhados na pescaria  ou 
porque acertaram a bola na boca do palhaço. 
Mas é também o dia de comer maçã do 
amor, algodão doce, pipoca, pinhão e tomar 
quentão de suco de uva. 

Adolescentes e adultos divertem-se com 
os "recadinhos do coração" e brincando com 
os amigos e crianças. Na era da tecnologia, 
as fotos e vídeos eternizam cada sorriso, 
rosto pintado, vestido de chita, chapéu 
desfiado ou colorido e calça enfeitada à 
moda caipira. 

É o dia da família
Este é o primeiro ano que a ex-aluna 

Alexsandra Vitti participa da festa com o 
filho Heitor Medeiros, Inf 4. A médica veio 
com os pais Ivanir e Adalto Vitti e trouxe 
também a sobrinha Maria Helena para 
divertirem-se juntos.

a escola, está no integral e no final do dia, 
não quer ir embora", conta a mãe.       

Silvio e Francis Simon, pais do casal de 
gêmeos Mariana e Vinicius, 1ºC fizeram 
diversos amigos entre os pais dos colegas 
dos filhos. A festa junina do Colégio foi 
mais um evento de confraternização com 

"Trouxe o Heitor para o CSA este ano 
porque não é só colocar o filho na escola. 
Estudei aqui e aprendi valores para a vida, 
quero que meu filho aprenda também. Os 
professores e coordenadores e até os alunos 
são muito acolhedores", garante. 

"A gente deixa o filho no CSA e vai 
trabalhar sem aperto no coração. Desde que 
veio para cá não tenho mais problemas, vou 
para o trabalho tranquila. Ele adora vir para 

Pescaria, maçã do amor, bola na boca do 
palhaço, quentão, pinhão garantem a diversão

os amigos. 
Para Silvio a festa junina do CSA 

propicia um ambiente ideal para o lazer 
em família e é um momento especial para a 
confraternização entre os pais e as crianças. 
Para eles, estar e brincar com os amigos e 
familiares juntos é tudo de bom! 
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Laboratório de redação é 
gratuito para alunos do EM

Alunos do CSA são 

Thiago M.M.Rezende, 
1ºA obteve a melhor nota 

entre os 6060 estudan-
tes do ensino médio de 

todo o país que fizeram a 
prova em abril. 

destaque no simulado FTD

O aluno Thiago Mattos de Magalhães 
Rezende, 1ºA conseguiu a 1ª melhor média 
nacional entre 4816 alunos que realizaram a 
prova da 1ª série; e 880 pontos na redação, 
ficando também na 1ª posição entre os 5789 
participantes.  

Kauan Henrique Werlich, 1ªA, ficou 
em terceiro lugar geral (entre os 6060 alu-
nos) e obteve a melhor média nacional  entre 
os alunos da 1ª série. 

Continuação

Todos os alunos  do ensino médio 
têm a sua disposição o Laboratório 

de Redação. Durante as aulas de 
reforço semanais, o estudante pode 
tirar as dúvidas e passar a escrever 

melhor. A participação é espontânea. 

A professora Sílvia Vieira Sarnowski 
ministra a oficina às terças das 13h45min 
as 15h25min. E o professsor Maurício 
Palmeira, às sextas feiras, no mesmo horário.

Nas aulas do primeiro e segundo anos, 
a professora trabalha com maior ênfase 
as estruturas básicas do texto, do discurso 
e as bases argumentativas. O objetivo é 
que o aluno construa a sua base textual e 
desenvolva cada vez mais a habilidade da 
escrita. 

A professora explica que a correção da 
redação produzida no laboratório é individu-
al. Com isso, cada aluno pode dedicar mais 
tempo ao aspecto em que tem mais dificul-
dade e melhorar sempre mais o próprio texto. 

“A finalidade do laboratório é levar 
o aluno a construir a base da escrita. Há 
bastante rotatividade, mas os alunos mais 
assíduos são os que produzem os melhores 

textos na sala de aula. Um exemplo é o 
Thiago M. M Resende, do 1ºA, que tirou a 
melhor nota de redação no simulado FTD. 
Ele vem toda semana porque quer melhorar 
ainda mais seu texto”, registra.  

As oficinas do professor Maurício para os 
alunos do Terceirão são focadas na estrutura 
da dissertação, texto pedido no ENEM e 
vestibulares da UDESC e UFSC. A cada 
semana, os estudantes produzem um texto 
com base numa proposta diferente.  

“Apesar de não ser mais obrigatório, 
trabalhamos inclusive o título, ficamos 
uma aula inteira aprendendo a fazer títulos, 
pois ele pode ser mais um atrativo para o 
avaliador ler o texto com mais atenção”, 
explicou. 

Os laboratórios são iniciados com a 
parte teórica da dissertação e depois são 
trabalhadas cada parte do texto: a introdução, 
o desenvolvendo e, principamente, a 
conclusão. 

"É na conclusão que o estudante deve 
apresentar a intervenção social, uma das 
maiores dificuldades para quem faz a 
redação do ENEM”, explica o professsor.

Thiago M.M.Rezende obteve a melhor pontuação 
entre os 6060 participantes do simulado da FTD. 

Vacinas para toda uma vida 
S a ú d e  &  Q u a l i d a d e  d e  V i d a

Campanha em agosto 
Os brasileiros estão  ficando doentes 

porque não se vacinaram, apesar do Brasil 
oferecer gratuitamente um calendário amplo 
de vacinas que devem ser tomadas ao longo 
de toda a vida. 

O país está passando por surto de saram-
po, caxumba e há suspeita de poliomielite, 
doenças que já eram consideradas pratica-
mente erradicadas, mas que voltaram  a ter 
registros porque muitos pais deixaram de 
levar seus filhos para vacinar. 

A preocupação é grande no país porque 
um em cada quatro municípios do país tem 
cobertura abaixo do ideal recomendado 
pela ONU.  

Crianças entre 1 e 5 anos podem ir ao 
posto de saúde receber vacina contra a po-
liomielite e o sarampo mesmo se já tomaram 
o imunizante anteriormente (desde que não 
nos últimos 30 dias).
Objetivos: 

1. Vacinar quem nunca tomou a vacina;
2. Completar todo o esquema de vaci-

nação de quem não tomou todas as doses;
3. Dar uma dose de reforço para quem 

já se vacinou.

    
A vacinação é uma das medidas mais 

importantes de prevenção contra 
doenças. É muito melhor e mais fácil 

prevenir uma doença do que tratá-la, e 
é isso que as vacinas fazem. 

Não somente aqueles que recebem a 
vacina, mas também a comunidade em 

que vivem está protegida. 
Quanto mais pessoas de uma 

comunidade estiverem vacinadas, 
menor é a chance de qualquer uma 

delas – vacinada ou não – ficar doente.

Elas protegem o corpo humano contra 
os vírus e bactérias que provocam vários 
tipos de doenças graves como hepatite, HPV 
(câncer de colo do útero), sarampo, febre 
amarela, paralisia infantil ou  Poliomielite 
entre outras.

  Além disso, algumas doenças prevení-
veis por vacina podem ser erradicadas por 
completo no mundo. 

Até hoje, a varíola é a única já erradicada 
mundialmente. O último registro da doença 
no mundo é de 1977.

Outra doença que está em processo de 
erradicação é a poliomielite (paralisia infan-
til).  No continente americano, não há casos 
dessa doença desde 1991.

 No entanto, ainda existem casos de po-
liomielite em outros lugares do mundo como 
Índia, Paquistão, Afeganistão, Nigéria, Ni-
ger, Egito e Gana – países da África e Ásia. 
Assim, o vírus da doença pode ser trazido 
para o Brasil por pessoas vindas desses 
locais, uma vez que turistas, comerciantes 
e profissionais em geral viajam muito entre 
os citados continentes e o Brasil.  

É por isso que ainda é muito importante 
que todas as crianças sejam vacinadas contra 
a doença. 

No Brasil, o Ministério da Saúde oferece 
gratuitamente um grande número de vacinas 
contra diversas doenças graves. 

Todos devem estar atentos ao calendário 
básico de vacinação. E sempre levar os fi-
lhos e idosos da família para se imunizarem, 
lembrando sempre de levar a carteira de 
vacinação para registrar, pois quando viajar 

para o exterior ou para regiões endêmicas 
ela é obrigatória.

Os pais são os responsáveis por levar 
os filhos aos postos de saúde para vacinas. 
Algumas empresas exigem a apresentação 
da carteira de vacinação dos menores de 14 
anos, para pagar o salário família.

É importante destacar que as vacinas não 
são necessárias apenas na infância. Com o 
avanço das pesquisas na área da saúde, há 
vacinas para serem tomadas (ou doses de 
reforço) ao longo da vida. 

 
☻ Meninas e meninos de  11 a 13 anos 

devem tomar a Papiloma vírus humano 
(HPV).

☻ Os idosos precisam se proteger 
contra gripe, pneumonia e tétano.

 
♀ As mulheres em idade fértil devem 

tomar vacinas contra rubéola e tétano, 

que, se ocorrerem enquanto elas estiverem 
grávidas (rubéola) ou logo após o parto 
(tétano), podem causar até a morte do bebê. 

♂ Os adultos em geral devem se prevenir 
contra a hepatite, o tétano e difteria.

♠ Quem viaja para o exterior precisa 
fazer a carteira internacional de vacinação 
e comprovar a vacina contra a febre 
amarela. 

☺Além dessa, alguns países exigem 
também a tríplice viral (sarampo, caxumba 
e rubéola) e hepatite.  VACINE-SE!

ERRATA JSA 97:
O nome correto da Mãe do Aluno Rafael 

Juliano Scholtz é Elaine Scholtz.

Sabrina Pacher, 1ªA conquistou a quarta 
posição entre 6060 alunos e também com a 
4ª melhor média nacional da 1ª série. 

Artur Lúcio dos Santos, 2ªB obteve a 6ª 
melhor média nacional entre os 4816 alunos 
que realizaram a prova da  2ª série.

Luiz Renato Bila Fraiz Vanzeli, 2ªA fez 
880 pontos na redação e ficou na terceira 
colocação entre 4599 alunos que realizaram 
a redação do simulado da 2ªsérie.

Ao longo da vida
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Família
Eu amo muito vocês, vocês são 
muito especiais para mim. Amo 
vocês!
Letícia, 6ºA-EF 

João Pedro M. e Gabriel S., 1ºA-EM
Obrigada por tudo, amo vocês!
Kamyla M., 1ºC-EM

Professor Walter
Muito obrigado por ser o melhor 
professor do mundo! Adoro você!
Beatrys, 5ºC-EF

Bel e Sofia, 6ºB-EF 
Bel, obrigada por me deixar rou-
bar sua lancheira. Sofia, obrigada 
por me ajudar. 
Brenda L.A., 6ºA-EF

Bailinho, 2ºA-EM
É o melhor grupo da escola!
Ronald Bryan, 2ºA-EM 

Mirella, 6ºD-EF 
Nossa amizade começou com 
você me oferecendo uma bala.
Enzo, 6ºB-EF 

Eduarda Reder, 4ºD-EF
Duda, gosto muito de você,você é 
a irmã mais legal que eu poderia 
ter. Eu te amo.
Guilherme R., 4ºC-EF

Profa. Vivi
Você é a melhor do mundo.
Joaquim, 2ºE-EF

Os Professores do 5ºC-EF 
Vocês são muito legais comigo! 
Muito obrigado!
Lucas, 5ºC-EF

Laura A., 6ºD-EF 
Miga, você é muito forte, vai me-
lhorar rápido, pode contar comigo 
para o que precisar. Bjos! Te amo!
Júlia, 6ºD-EF

Rose
Vovó, você é a melhor vovó.
Joana, 2ºC-EF

Família
Amo vocês! Obrigado por sempre 
me ajudarem.
Lucas, 5ºC-EF

Vinícius, 2ºD-EF
Venha brincar comigo no recreio.
Miguel, 2ºD-EF

Laura S., 6ºD-EF 
Gosto muiito de você! Te acho 
muito bonita e querida. Um 
beijo do Léo!
Leonardo, 6ºB-EF 

Valentina, 8ºC-EF
Miga, eu te amo muito, muito 
mesmo, não liga das nossas 
brigas, mesmo de tudo isso, eu 
te amo, passamos por muitas 
coisas já... Te amo.
Nicolly de Liz, 8ºC-EF

Nina, 6ºC-EF 
Tu és a melhora amiga de todas!
Vitória, 6ºC-EF

Maria Eduarda, 3ºB-EF 
Mana, eu sei que a gente briga 
nuito, mas eu te amo. Melhores 
amigas para sempre, um beijo.
Evelin, 5ºA-EF

O melhor Pai
Não existe pai melhor que você, 
te amo.
Vinícius Daniel, 5ºC-EF 

Minha Família
Vocês são as melhores pessoas 
da minha família. Valeu por 
cuidarem de mim.
Vinnícius C.Mello, 6ºB-EF 

A sala, 5ºC-EF 
Sala, vocês são muito legais e 
sempre me ajudaram.
Bruno, 5ºC-EF

Pai e Mãe
Eu quero agradecer porque me 
ajudam nas provas e tudo.
Angelo, 3ºC-EF

Família
Oi família, tudo bem?! Eu estou 
bem, eu amo vocês! Tchau!
Guilherme, 3ºD-EF

Maria Eduarda, 7ºB-EF
Oi, Duda, te amo muito! Estou 
com saudades de você, beijos!?
Giovana, 7ºD-EF

Raphaela, 5ºC-EF 
Adoro você, 'miga para sempre!
Isabeli A.Z., 5ºC-EF

Blim Blins
HEXOU! #cabisbaixo #vamos-
ganar
Renata, 3ãoB EM 

Professora Fernanda Blau
Oi, prof.! Obrigada por ser essa 
pessoa linda, legal, inteligente, 
paciente com todos os seus 
alunos, nós te amamos! Bjs
Anna Carolina, 5ºD-EF 

Matheus, 6ºA-EF 
Obrigado por ser meu amigo.
João, 6ºA-EF

Sofia, 5ºC-EF 
Você é muito especial pra mim 
e para atodos. Desculpe por 
tudo. BJS!
Emilly, 5ºC-EF

Lari, S, Sestrem, Ana Clara, Gi e 
Lê, 7ºD-EF
Vocês são as melhores amigas 
que eu poderia ter, amo vocês 
demais, contem comigo para 
tudo.?
Maria Eduarda F., 7ºD-EF

Luiza, 7ºC-EF 
Oi, Lu! Eu quero dizer que eu 
gosto muito de você, e fico feliz 
de ter você como minha prima. 
Beijos, 
Nicole Círico, 5ºA-EF

André, 5ºC-EF 
Você foi meu melhor amigo desde 
o começo, e por uma coincidência 
de gostar do mesmo seriado 
e espero que continue assim 
até o final.
Miguel R.Q., 5ºC-EF 

Le BFF, 6ºA-EF 
Le, quero te mandar um beijo, 
você é muito top. #Le e Vic, 
#AsMelhores, #Mallika #Vic M 
#LeBff   #VicN
Victória N., 6ºA-EF

Alessandro
Te amo, papai!
Beatriz, 2ºC-EF

Miguel, 5ºC-EF 
Chau, até! Talvez se você voltar 
quando sair para outra cidade, Oi!
Gustavo D., 5ºC-EF 

Sarah, 2ºD-EF
Você é a melhor amiga que 
eu tenho.
Amanda, 2ºD-EF 

Andy, 6ºB-EF 
Eu gosto muito de você e acho 
a pessoa mais linda da escola.
Vinícius R.C., 6ºA-EF

Guilherme, 2ºE-EF
Gui, você é o meu melhor amigo, 
você está sempre do meu lado.
Henrique, 2ºE-EF

ARTILHEIROS(AS)
HANDEBOL: 
Ensino Fundamental - 2:
 6ºA Júlia Flores da Cunha  14 gols
 6ºD Cauê Poffo Monteiro  6 gols
 8ºB Manuel Alejandro C. Andres  6 gols
 Ensino Médio:
 2ºB Eduarda Schatzmann  18 gols
 2ºA João Victor Campregher  9 gols

XLIV OLIMPIADA do CSA
CAMPEÃO GERAL

ENSINO FUNDAMENTAL II - 8ºB 152 Pontos
 ENSINO MÉDIO – 3ºA  115,38 Pontos

ENSINO FUNDAMENTAL II- 7ºC
ENSINO MÉDIO – 3ºB

2018

TURMA DESTAQUE - 2018

CESTINHAS -  BASQUETEBOL: 
 Ensino Fundamental - 2:
 9ºB2 Vitória Sanches Venancio         38 pontos
 8ºB  Manuel Alejandro C. Andres     34 pontos
  Ensino Médio:
 3ºA Isabela Janetzky Pensky  26 pontos
 1ºB Pedro Henrique Nunes Meyer  40 pontos 

 
BASQUETEBOL

6º ANO
Masculino  Feminino
1º Lugar: 6ºB  1º Lugar: 6ºD
2º Lugar: 6ºC1  2º Lugar: 6ºB2
7º ANO
1º Lugar: 7ºC  1º Lugar: 7ºC1
2º Lugar: 7ºA  2º Lugar: 7ºC2
8º ANO
1º Lugar: 8ºB1  1º Lugar: 8ºC
2º Lugar: 8ºB2  2º Lugar: 8ºA
9º ANO
1º Lugar:  1º Lugar: 9ºD
2º Lugar:  2º Lugar: 9ºB
ENSINO MÉDIO
1º Lugar: 1ºB  1º Lugar: 1ºC
2º Lugar: 9ºB  2º Lugar: 3ºA

CLASSIFICAÇÃO FINAL
HANDEBOL

6º ANO
Masculino  Feminino
1º Lugar: 6ºD  1º Lugar: 6ºB
2º Lugar: 6ºB  2º Lugar: 6ºA
7º ANO
1º Lugar: 7ºC  1º Lugar: 7ºC
2º Lugar: 7ºB1  2º Lugar: 7ºA
8º ANO
1º Lugar: 8ºB1  1º Lugar: 8ºC
2º Lugar: 8ºB2  2º Lugar: 8ºA1
9º ANO
1º Lugar: 9ºB  1º 9ºA e 9ºD
2º Lugar: 9ºC  
ENSINO MÉDIO
1º Lugar: 2ºA  1º Lugar: 2ºB
2º Lugar: 3ºA  2º Lugar: 3ºA1 

FUTSAL
6º ANO
Masculino Feminino
1º Lugar: 6ºB 1º Lugar: 6ºA
2º Lugar: 6ºD 2º Lugar: 6ºD
7º ANO
1º Lugar: 7ºC 1º Lugar: 7ºC
2º Lugar: 7ºD 2º Lugar: 7ºA
8º ANOS
1º Lugar: 8ºB1 1º Lugar: 8ºB
2º Lugar: 8ºB2 2º Lugar: 8ºC
9º ANOS
1º Lugar: 9ºB 1º Lugar: 9ºB
2º Lugar: 9ºA 2º Lugar: 9ºD
ENSINO MÉDIO
1º Lugar: 1ºC 1º Lugar: 3ºB
2º Lugar: 1ºB 2º Lugar: 3ºA

FUTSAL: 
Ensino Fundamental - 2:
 6ºD Mirella Grassi    7 gols
 6ºB Leonardo Lopes Bittencourt  12 gols
 Ensino Médio:
 3ºB Beatriz Maira Firmino  6 gols
 1ºC Augusto César A. de Oliveira  6 gols

GOLEIROS (AS) MENOS VAZADOS (AS)
FUTSAL: Ensino Fundamental - 2:
 Feminino: 7ºC Maria Alice Kriese Zanette    0 gol 
                  9ºB Julia Helena Brandt Nunes    0 gol sofrido
                  9ºC  Lavínia de M. Baruffi Schutz  0 gol sofrido
 Masculino: 7ºC Renan Eidt Souquet  0 gol sofrido
 Ensino Médio:
 Feminino: 3ºB   Eduarda Kwitschal Lira    2 gols  
Masculino: 1ºA Gustavo Gomes do Vale da Silva  3 gols 

 
VOLEIBOL

6º ANO
Masculino  Feminino
1º Lugar: 6ºB  1º Lugar: 6ºB3
2º Lugar: 6ºD  2º Lugar: 6ºB1
7º ANO
1º Lugar: 7ºC  1º Lugar: 7ºC1
2º Lugar: 7ºD  2º Lugar: 7ºA
8º ANOS
1º Lugar: 8ºB  1º Lugar: 8ºC
2º Lugar: 8ºA  2º Lugar: 8ºB
9º ANOS
1º Lugar: 9ºC  1º Lugar: 9ºB
2º Lugar: 9ºB  2º Lugar: 9ºD

TÊNIS DE MESA
Masculino   Feminino

ENSINO MÉDIO
1º Lugar: Kauan 1ºA  1º Lugar: Carolina 1ºB
2º Lugar: Nicolas 3ºB  2º Lugar: Aléxia 9ºA

 BASQUETEBOL 3 X 3
8º ANO
1º Lugar: 8ºB1 
2º Lugar: 8ºA  
9º ANO
1º Lugar: 9ºB  1º Lugar: 9ºD2
2º Lugar: 9ºC  2º Lugar: 9ºD1

XADREZ
6º ANO
Masculino   Feminino
1º Lugar: Matheus Pedro 6ºA 1º Lugar: Julia 6ºA
2º Lugar: Cauan 6ºA  2º Lugar: Brenda 6ºA
7º ANO
1º Lugar: Luis Felipe 7ºD  1º Lugar: Emanuelly 7ºA
2º Lugar: Gabriel C. 7ºD  2º Lugar: Bruna 7ºA
8º ANO
1º Lugar: Vinicius Haiashi 8ºB 1º Lugar: Renata 8ºA
2º Lugar: Daniel 8ºA              2º Lugar: Sofia C. 8ºA
9º ANO
1º Lugar: Lucas 9ºD  
2º Lugar: Edinei 9ºA  

Os alunos das duas turmas do Terceirão entraram juntos na cerimônia 
de abertura, preparados para jogar contra o time dos professores. 

6º ANO
1º Lugar: Cauê 6º D     1º Lugar: Cindy 6ºB
2º Lugar: Vinicius Mesquita 6ºA 2º Lugar: Heloisa 6ºA
7º ANO
1º Lugar: Luiz 7ºA   1º Lugar: Ana Luiza 7ºB
2º Lugar: João 7ºC   2º Lugar: Beatriz 7ºA
8º ANO
1º Lugar: Eric 8ºC/Bruno W. 8ºB 
2º Lugar: Vinicius H. 8ºB/ Alejandro 8ºB 
9º ANO
1º Lugar: Samuel 9º D    1ºLugar: Amanda 8ºC
2º Lugar: Gustavo Granado 9ºA   2º Lugar: Ligia 9ºC
ENSINO MÉDIO
1º Lugar: Jefferson 3ºB  1º Lugar: Bruna 3ºA
2º Lugar: Mitzarel 3ºB  2º Lugar: Aline K. 3ºB

 

VÔLEI DUPLA
1º Lugar: 1ºB2  1º Lugar: 2ºA1
2º Lugar: 3ºB2  2º Lugar: 3ºA1

VÔLEI DUPLA MISTO
1º Lugar: 3ºA5
2º Lugar: 1ºA1

 

ENSINO MÉDIO
1º Lugar: 1ºB2 1º Lugar: 3ºA
2º Lugar: 3ºB   2º Lugar: 2ºA

  

DESTAQUESVOLEIBOL: 
Ensino Fundamental - 2:
8ºC Mabelle Cristina Jurgens
9ºC José Augusto Izidoro
        Ensino Médio:
2ºA Bruna Gesser Clemente
1ºA Thiago Mattos de Magalhães Rezende

ENSINO MÉDIO
1º Lugar: 1ºB  1º Lugar: 3ºA1
2º Lugar: 3ºB  2º Lugar: 2ºA

HANDEBOL: 
 Ensino Fundamental - 2:
 Feminino: 7ºC Natália Dunzer Bousfield 0 gols sofridos
 Masculino: 7ºC 7ºC Renan Eidt Souquet  0 gols sofridos
  Ensino Médio:
 Feminino: 2ºB Giovanna Zanin Mizael       4 gols sofridos
 Masculino: 2ºA Matheus C. S. Nascimento  10 gols sofridos
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Minha família
Amo muito vocês! Vocês são o 
maior presente que eu já ganhei 
na minha vida!
Augusto Fernandes, 5ºA-EF 

Laura A., 6ºD-EF 
Miga, te adoro! Melhoras OKK! Es-
tou louca para te visitar amanhã! 
Tomara que você melhore rápido, 
estou com muita saudade!
Mirella, 6ºD-EF

Evelim A.S., 7ºC-EF
Eve, eu gostei do teu trabalho da 
Malala. Parabéns!
Wesley O.S., 2ºB-EF

Lucas
Pai, eu te amo muito, você é o 
melhor pai do mundo.
Arthur, 2ºC-EF

Amália, 5ºC-EF 
Você sempre vai morar no meu 
coração. Você é linda, engraçada, 
muito legal e etc... TOP  TOP *Eu te 
amo BFF! Bjo!!
Laura, 5ºC-EF 

Mamãe
Eu gosto quando eu estou com 
você, minha vida.
Helena T., 2ºB-EF

Amiguinhas, 7ºB-EF
Meninas! Vocês são as minhas 
melhores amigas. Mesmo às vezes 
querendo matar uma de vocês... 
brincadeirinha!! Beijos
Mary Helena, 7ºB-EF

Pedro, Nicolas e Vini, 5ºC-EF 
Vocês são meus melhores amigos, 
tchau!
Erik Sasso, 5ºC-EF

Família e Mª Clara, 3º_-EF 
Queria falar que amo passar o 
tempo com vocês, gosto de viajar 
com vocês, brincar, comer açaí, ... 
e Amo Vcs!!!
Ana Luiza Quintino, 5ºD-EF 

Davi, Mau, Vitor e Ana Clara, 
7ºB-EF
Amo muito vocês, vocês são os 
melhores do mundo. Amo muito 
mesmo!?
Amanda, 7ºB-EF

Marina, 6ºC-EF 
Eu adoro você, quando foi o pri-
meiro dia que vim para a escola, 
eu olhei para você e achei que ia 
ser sua amiga. Muito legal, te amo!
Ana Cristina, 6ºC-EF

Fernanda, Mari, Fernandes, Ka-
mylie, Bueno, 7ºD-EF
Obrigada por tudo, tudo mesmo!! 
Amo muito vcs! 
Larissa T.

Sala, 5ºC-EF 
Vocês são muito legais. Vocês 
sempre me ajudam! Obrigado.
Bruno, 5ºC-EF 

Isadora, 2ºB-EF
Eu gosto muito de você.
Anna, 2ºB-EF

Mylena, Helô e Evelin, 7ºC-EF
Queria agradecer por serem mi-
nhas amigas e por estarem comigo 
quando preciso, quero sempre ter 
sua amizade, adoro vocês.
Suzana, 7ºC-EF

Victor e Poffo, 7ºD-EF
Obrigado por serem ótimos ami-
gos, suas amizades importam 
muito para mim.
Marcos, 7ºD-EF

Professor Walter 
Você é muito legal e divertido, eu 
gosto muito de você, prof.Walter.
Isabeli de Araújo, 5ºC-EF 

Carlos, 8ºA-EF
Deus é mais.
Bruno L., 8ºB-EF

Professores do 5ºC-EF 
Oi, 'ssores de Ciências e Geo-
grafia, vocês são os melhores 
professores!
Vinícius P., 5ºC-EF 

Gabriela, 3ºA-EF
Você é engraçada e legal, você é 
demais, amo você, beijos.
Beatriz, 3ºA-EF

Beatriz, 2ºD-EF
Você é a minha melhor amiga de 
todo o mundo.
Maria, 2ºD-EF

Marcia e Jaime
Vocês são os melhores pais.
Sophia B., 2ºB-EF

Minhas Amigas, 7ºD-EF
Obrigada por estarem sempre co-
migo me ajudando nos momentos 
bons e ruins. Amo vocês!?
Yasmin, 7ºD-EF

Gustavo, Gabriel Guedes e Victor 
Hugo, 7ºD-EF
Oi! "Turu bão" com vocês? Vocês 
são meus melhores amigos, então 
queria dizer muito obrigado! 
E, Gustavo, eu queria dizer ... 
YOU CEGO!
Victor Poffo, 7ºD-EF

Ana S., Helo, Gabi e Re, 7ºD-EF
Aaaaa! Obrigada por tudo! Amo 
vocês!? ? ?
Sofia, 7ºD-EF

Gabriel K.M., 4ºC-EF
Oi, mano, só queria dizer que 
você é muito legal, e vamos jogar 
juntos, ok?
Guilherme K.M., 7ºD-EF

Professor Walter
Você é muito legal, ensina muito 
bem, mas suas provas são difíceis.
Vitor J., 7ºD-EF

Laís Prazeres e Helenadas, 8ºA-EF
Oi, suas tansas. Amo vocês! PS: 
Saudades aula gótica.
Helena Coppieters, 8ºA-EF

Arthur P., 4ºA-EF
Não tem como você ser melhor 
que eu, eu sou muito melhor.#tô 
zoando.
Daniel, 4ºA-EF

Pedro, 2ºA EF
Você é bem legal e a gente vai ser 
amigo para sempre.
Júlia, 2ºA EF

Polyana, Amanda, Carol, 8ºA-EF
Oi, minhas lindas, quero dizer que 
amo vocês! Vocês são as melhores!
Bruna G.M., 8ºA-EF

João Victor, 8ºC-EF
J.V., você é meu melhor amigo, eu 
gosto muito de você, venha logo 
para a manhã.
Alejandro, 8ºB-EF

Guilherme K., 3ºB-EF
Você sempre será meu melhor 
amigo e sempre será, você mora 
dentro do meu coração e nunca vou 
te esquecer.
Guilherme A., 3ºB-EF

Família
Eu amo todos vocês que são da 
minha família.
Natalia, 2ºD-EM

Amigos/as do 8ºB-EF
Vocês são os melhores Tinj sem-
pre!
Manuel, 8ºB-EF

Isadora, 9ºA-EF
Eae isa beleza, Deus é mais Aeiou
Arthur G.Gonçalves, 8ºB-EF

5ºD-EF 
#Rumo ao hexa.  #É o futparo-
dias original
Vinícius, 5ºD-EF

Gabi, Ge e Vi, 8ºD-EF
Amo vocês, meus amores!!
Julia, 8ºD-EF

Felipe, 4ºB-EF
Oi,  Te amo muito. Você sabia que 
eu te amo? Agora sim, né!? Beijo.
Camila, 4ºB-EF

Amigas, 5ºC-EF 
Eu quero agradecer a minhas 
amigas que sempre me ajudam, 
adoro muito vocês, beijos.
Camilly D.G., 5ºC-EF

Fernanda, 7ºD-EF
Fe! Amo você! Sua amizade é muito 
importante em minha vida!
Ana Julia S., 7ºD-EF

Juliana
Mãe, muito obrigado por sempre 
me ajudar, me acompanhar desde 
bebê, você me ensinou a paz, o 
amor, a educação e tudo o mais! 
Obrigado por ser a melhor mãe 
do mundo.
Gustavo, 5ºC-EF 

Guilherme A., 3ºB-EF
Gosto muito de você, é legal 
brincar e lanchar com você, você 
é meu melhor amigo.
Vitor, 3ºB-EF

Talento especial para a MúsicaTalento especial para a Música
O talento especial de Isabele Aparecida Zerminani, 5ºC e de 
Vinicius Pereira, 3ºA para tocar violino ficou visível a todos 

que assistiram as homenagens do Dia das Mães. 
A estudante frequenta as aulas de violino 

na Casa da Cultura há apenas dois anos. 
Relata que nos primeiros dias tudo pareceu 
muito confuso e que o incentivo dos pais 
Edneia e Fábio, muito estudo e a persistência 
foram fundamentais.

A violinista já participou de vários espe-
táculos, a maioria deles com os colegas da 
Casa da Cultura. São três aulas semanais 
dedicadas à música: a de instrumento, lin-
guagem musical e o ensaio da  Orquestra de 
Cordas da Escola de Música Villa-Lobos,  
que acontece toda quarta feira à noite. Em 
2017, participou também do coral. 

Apesar de dedicar-se e gostar muito de 
música, sua prioridade é a escola. “Depois da 
aula de música, almoço na casa de minha avó 
e já aproveito para estudar e fazer as tarefas 
escolares. No tempo livre é que aproveito 
para estudar violino”, explica. 

A estudante considera ainda muito cedo 
para decidir sobre o futuro, mas pretende 

ser cantora. “Já descobri que posso tocar 
violino e cantar”.

Seu maior desafio é superar o nervosis-
mo das provas, tanto das aulas de música, 
como no CSA. Mas neste ponto, a música 
ajuda bastante. 

“Quando eu estou nervosa ou triste co-
meço a cantarolar em minha mente e, então,  
o conteúdo vem na minha cabeça, o estresse 
vai aliviando e fico calma”, conta. 

  
Presente da avó
O talento do pequeno Vinicius Pereira, 3ºA para to-

car violino está ainda latente. A primeira apresentação 
pública foi realizada no Dia das Mães, na companhia 
do professor de violino.  Os pais Solange e Fabiano 
são musicistas e os principais incentivadores. 

O impulso inicial veio aos cinco anos de idade, 
quando ganhou um violino da avó Cleusa. 

“Eu queria tocar na igreja e tinha em casa o presente 
de minha avó, então comecei a estudar. Agora estou 
aprendendo e estudando com o grupo da igreja tam-
bém”, contou o estudante de nove  anos. 

A leitura é muito importante para 
o desenvolvimento dos alunos. É 
também a principal janela para a 

compreensão do mundo. Por esta e 
outras razões, o CSA mantém um 

projeto institucional de leitura  para 
todos os alunos e séries. 

Os livros selecionados entre os adequa-
dos à  faixa etária dos alunos e relacionados 
ao conteúdo programático da turma, são a 
base dos estudos das diversas disciplinas. O 
objetivo é desenvolver o gosto pela leitura 
e unir o prazer da leitura à aventura do 
conhecimento.

Conhecer os personagens e compreender 
a narrativa do  livro Histórias a QUATRO 
PATAS foi apenas a primeira etapa do 
projeto de leitura desenvolvido com as 
quatro turmas do terceiro ano do ensino 
fundamental. 

As professores planejaram em conjunto 
as atividades englobando a aprendizagem 
nas áreas da língua portuguesa, das artes, 
da história, filosofia e ciências. 

 Uma das primeiras atividades foi ler em 
casa com a família e registrar o momento 
com uma foto. 

Em sala de aula foi realizado um debate 
em que os alunos deveriam compartilhar 
com os colegas sua opinião sobre os moti-
vos que levaram os personagens, duplas de 
animais, a escrever as quatro histórias do 
modo como fizeram: cada um se colocando 
em situação de tirar vantagem sobre o outro. 

Nas aulas de filosofia, a discussão foi 
sobre  a necessidade de por fim a essa cul-
tura enraizada em boa parte da população 
brasileira. 

Nas aulas de artes, produziram máscaras, 
desenharam animais a partir de pequenos 
traços grafados numa folha branca e drama-
tizaram a própria história para os colegas. 

O conteúdo animais vertebrados também 
foi estudado a partir dos animais persona-
gens do livro. Uma viagem de estudos ao 
zoológico de Pomerode complementou os 
conteúdos de ciências. O resgate da história 
de vida de familiares e de suas brincadeiras 
de infância garantiu muita aprendizagem 
em história. 

Uma máscara auxiliou a aventura de 
vivenciar o personagem criado por si 

mesmo na dramatização da história para os 
colegas.  

Apesar de seguir o modelo da história do 
livro, os personagens da história criada pelos 
alunos, não podiam tirar proveito sobre os 
outros. Esta foi mais uma das aprendizagens 
com o projeto.

Ler com a 
família, contar, 
analisar, 
recriar, 
representar e 
repensar as 
atitudes foram 
algumas das 
atividades do 
projeto

Ler é muito mais do que compreender a história 
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Gabi, Mari e Bel, 8ºD-EF
mds amo muito vocês e quero 
que nossa amizade ainda cresça 
muito, considero muito vocês e 
mesmo que conheça há pouco 
tempo já moram no meu coração!
Lila Mendes, 8ºD-EF

Isa, 5ºC-EF 
Uma das minhas BFFs, a pessoa 
que mais me ajudou, a mais 
companheira que conheço.
Raphaela M.M., 5ºC-EF

Igor e Malcolm, 3ão - EM
Amo vocês! Melhores da minha 
vidinha.
Maitê, 3ão - EM

Fernanda Blau, ...
Continua sem mundial!
Gabriel K., 9ºA-EF

Sara Lidorio, 3ºB-EF
Você é uma amiga muito legal, 
bem criativa e muito esperta, 
gosto muito de você, beijos!!!
Helena Beck, 3ºB-EF

Manuela Catelon, 8ºD-EF
Ah! Amo você e seu jeito louco 
e sincero de ver o mundo. Amo 
muito vocês também, Amanda, 
Isabel e Luci, minhas vidas!
Mariana Lopes, 8ºD-EF

Migas do Vôlei, 9ºA-EF
Amo vocês! Vamos melhorar 
altos ainda!
Luiza Ravache

Kruger e Drinho, 9ºB-EF
Só quero dizer que agora eu estou 
mais confiante.
Erick, 9ºB-EF

João Luiz, 5ºC-EF
Boas férias! A gente se vê em 
agosto na Influx. Eu sei que você 
quer quer eu leve o Bartolomeu, 
eu vou levar. 
João Pedro, 4ºC-EF

João Borges, 6º...-EF 
Eu fiquei triste por você ter saído 
do Colégio, mas te desejo sorte 
nessa nova escola. Saudades,
Gabriel J.B., 6ºD-EF

Ana Clara H., 9ºB-EF
Amiga, nosso último ano juntas. 
Você vai fazer falta na minha 
rotina. Te amo muito.
Marcella, 9ºB-EF

Sabrina e Sarah, 9ºD-EF
Meus presentinhos de 2018! 
Minhas trigêmeas preferidas! 
Amo muito vocês!
Yasmim, 9ºD-EF

Pietra P.N., 1ºA-EM
Rumo ao Hexa! Te amo pityan, 
aguardando ansiosamente pelo 
nono dueto! Você é maravis-
crelvis<3?
Vitória Palmeira, 1ºA-EM

"Bando das Sete", 8ºC-EF
Amo vocês, meninas!! Obrigada 
por tudo, tamo juntas sempre!! 
Beijoss...
Vitória Karolina, 8ºC-EF

Ana Julia, Maitê e Isabelly, 5ºD-EF 
Obrigada por sempre me ajuda-
rem e me apoiarem. Vocês são 
as melhores amigas do mundo! 
Amo vocês!
Julia, 5ºD-EF 

Tebas, 1/2ºA-EM
Vem hexa, #vaiBrasiliam, tiran-
do o Schelbauer, melhor grupo 
2018. VRAU NELAS
Luiz Gustavo M., 1ºA-EM

Beatriz de Borba, 1ºC-EM
Te amo sua louca, vou sentir 
tua falta.?
Iasmin, 1ºC-EM

Kendra e Aline, 8ºD-EF
Vocês são maravilhosas e eu amo 
vocês! Brócolis e Palmito!
Ana Clara, 8ºD-EF

Profª Luciane
Você é uma professora incrível, 
legal e bonita. Desejo um ano de 
paz e saúde.
Amanda Liz, 4ºB-EF

Professora Juliana
Mãe, te amo, você é muito legal, 
você sempre me apoiou, me aju-
dou, me ensinou, você sempre 
esteve do meu lado. Te amo para 
sempre!
Gustavo Luiz, 5ºC-EF

Iasmin, 1ºC-EM
Cara, tu é a melhor, não quero 
que você vá embora, minha amiga 
doidinha, eu te amo muito! Fez a 
minha vinda a um colégio diferen-
te a melhor, encontrei uma amiga 
pra vida! Te amo xuxuh. Sdds
Beatriz, 1ºC-EM

João Vitor, 4ºA-EF
Você é o melhor amigo do mundo 
e eu nunca vou querer te perder.
Lucas M., 4ºA-EF

Belzinha, 2ºA-EM
Obrigada por ser a melhor parte 
da minha rotina. Você vai ser 
sempre a minha pessoa favorita. 
Te amo nega.
Nathália, 2ºA-EM

Júlio G. e Gabriel S., 2ºB e 1ºB-EM
Amo vcs, seus lindos. Tmj/Júlia é 
mt chataK.
Iago Olegário, 2ºB-EM

Fernanda, 7ºE-EF
Nanda, muito obrigada por todo o 
amor que você me deu, eu te amo.
Heloisa, 2ºE-EF

Duda, Valentine, Anna Carolina, 
2ºD e 5ºD-EF 
Vocês são as melhores pessoas 
do mundo!
Fabilin, 5ºD-EF 

Vitor Santos, 2ºB-EM
Caro amigo, desejo força para a 
nova jornada de sua vida. Espero 
que consiga se adaptar às mudan-
ças, fique com Deus.
Guilherme H., 2ºB-EM

Bruna, Isa, Vitor, Ny, Dio, Julia, 
João, 3ão A - EM
Amo muito vocês! #nâovourender 
#brilho Vocês são demais!!!
Francisca, 3ãoA - EM

Gabriel dos Anjos, 4ºA-EF
Ou melhor, 'Gabilontra', você 
sempre foi meu melhor amigo e 
sempre será porque 'Gabilontra' 
é cultura!
Pedro H.M., 4ºA-EF

Duda, Ise, Camylly e Amalia, 
5ºC-EF 
Amo vocês, vocês sempre me 
ajudaram, defenderam e sempre 
foram minhas amigas. #Love you!
Raphaela, 5ºC-EF

Valentine, 2ºD-EF
Você é a minha melhor amiga.
Joana, 2ºD-EF

VALE A 
PENA LER
VALE A 
PENA LER

Livros que valem a pena ser lidos! Participe nas próximas edições.  
Entregue uma pequena resenha para um dos coordenadores de ensino.

Livro: A vaca que botou um ovo
Autor: Andy Cutbill
Ilustração: Russel Ayto
Editora: Salamandra

Será possível 
uma vaca botar 
um ovo? Des-
cubra se isto é 
possível lendo a 
aventura diverti-
da de Mimosa e 
suas amigas ga-
linhas. Além de 
uma linda e en-
graçada história 
de amizade, o livro traz a 
reflexão sobre a construção 
de vínculos afetivos.

Indicação: Profª  Angé-
lica Aparecida de Oliveira

Livro: Cartas de ani-
versário para a Coelhinha

Editora: Todo Livro
Coleção: Minhas Car-

tinhas 
A leitura é indicada para quem está em 

processo de alfabetização, pois traz a carta 
como função social da escrita. Interativo 
e divertido, em cada nova página há um 
envelope para descobrir, abrir e ler!!

Indicação: Profª. Viviane L. Dill -EF1

Livro: A revolta das princesas
Autoras:  Céline Lamour - Crochet 

& Lisbeth Renardy
Tradutora: Clara A. Colotto 
Editora: Editora Saber e Ler
As princesas dos contos de fadas dão 

seu grito de revolta: _ Chega! Em todos os 
contos, elas fazem tudo, suportam, sem se 
queixar, as bruxas malvadas, passam por 
provações inimagináveis. Descubra a revi-
ravolta das princesas nos contos de fadas. 
Mas, desta vez, acabou. As princesas vão 
se emancipar. 

Indicação: Prof ª  Angélica 
Aparecida de Oliveira, PAM7

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

Livro: Todos contra todos: O ódio 
nosso de cada dia 

Autor:  Leandro Karnal  
Editora: Leya C.P.
Uma leitura instigante, que nos mostra 

como o ódio está enraizado em nosso meio e 
desmistifica a ideia de que nossa sociedade 
é “cordial”. Excelente ponto de partida para 
uma reflexão mais fundamentada sobre os 
problemas sociais do Brasil. 

Indicação: Vitória Basílio, 1ºB-EM 

Livro:  "Maus" - A História de Um Sobrevivente
Autor: Spiegelman,Art
Editora: Quadrinhos Na Cia

Em cada livro há um mundo de aventuras e aprendizagem

Meu dia é regulado pelo relógio

O projeto Janelas motivou os peque-
nos do PAM 4 ( educação infantil e 

1ºAno) a abrirem a janela  de suas 
mentes para iluminarem-se com os 
novos conhecimentos e o prazer da 

leitura do livro “Janelas”. 

Nesta aventura, as aberturas para o mun-
do exterior,  deixaram a luz entrar e possibili-
taram aos alunos observar o mundo exterior. 

Por  meio de experiências de escrita cole-
tiva e individual registraram as observações 
ao longo da aventura. “Olhando através da 
janela aberta, os estudantes pesquisaram 
sobre a  migração dos pássaros, estudaram os 
diversos compartimentos da casa e detalhes 
sobre os utensílios da cozinha. 

A janela dos sentidos do corpo foram 
abertas na cozinha, enquanto faziam e 
degustavam o brigadeiro e depois, quando 
confeccionaram obras de arte coletivas e 
janelas individuais harmonizando cores e 
materiais na criação artística. 

Cada aluno 
confeccionou 
sua própria 
janela,  com 
caixas de papelão 
doadas pelo 
ex professsor 
do CSA, o 
empresário  
Geraldo 
Dalmônico. 

O Infantil 5 mergulhou no mundo marca-
do pelos relógios. Os pais foram convidados 
a participar do projeto desenvolvido a partir 
do livro “Já sei ver as horas”. 

Após pesquisarem e registrarem em tex-
tos e desenhos sobre os diferentes tipos de 
relógios ao longo da história, optaram por 
construir um com a ajuda da filha ou filho e 
enviar para a escola. 

Ao estudar as horas, os pequenos foram 
aprendendo o conceito de rotina e de orga-
nização do tempo e atividades próprias para 
cada horário do dia. As diferenças entre dia 
e noite. 

Entre as atividades, o dia do pijama em 
que os pequenos conversaram sobre a ne-
cessidade de dormir e a importância do sono 
para o corpo e a mente. 

No dia da Escola Aberta, uma brinca-
deira com os pais que deveriam responder 
perguntas teve o tempo cronometrado pela  
ampulheta confeccionada pelo pai da Lara 
D. Selinke, Inf 5A. 

“Temos o hábito de deixar ela fazer os 

trabalhos sozinha, mas este tive que intervir 
porque tinha que cortar o papel muito grosso 
e o plástico, então ela poderia se cortar. O 
fato de marcar os 6 segundos corretamente, 
foi pura sorte”, registrou o pai.

O artefato construído com materiais 
reciclados e a ajuda do papai Rafael e 
da mãe Sílvia cronometra um minuto.

Carinho é o maior dos presentes

Vitória, 5ºA-EF 
Vi, você é um amigo muito legal, 
gosto muito de você. Você é muito 
engraçado.
Camilly, 5ºA-EF 

Jaimggbl
Vou sentir falta de vocês ano que 
vem, Kellys. amo ser loka com 
voçês. Vamo hexa.
Ana Júlia de Lima, 3ãoB-EM 

Trio Maralindas, 9ºB-EF
Obrigada por sempre me aju-
darem em todas as situações, 
amo vocês!
Vitória Araldi, 9ºB-EF

Lais e Nati, 4ºB-EF
Minhas amigas, obrigada por 
sempre me ajudarem quando 
eu preciso.
Julia Bento, 4ºB-EF

Caio V., Lourenzo, Rato, David e 
José,, 9ºA e C-EF
Boa time, os humilhados foram 
exaltados.
Heitor Reis, 9ºC-EF

Manu e Bel, 8ºD-EF
Eu amo vocês! Vocês são incríveis 
e sempre me ajudam!!
Maria Paula, 8ºD-EF

Emilly, 5ºC-EF 
Uma amiga que esteve comigo 
em todos os momentos. Minha 
melhor amiga desde que eu 
entrei naescola. Você é a melhor 
amiga do mundo!
Sofia, 5ºC-EF 

Milani e Yasmin, 4ºC-EF
Vocês são TOP!
Bruna, 4ºC-EF

Eduarda, 4ºD-EF 
Você é legal, amiga, companheira 
e bem divertida, e você é minha 
melhor amiga.
Emanuelle, 4ºD-EF

Yasmine e Sabrina, 9ºD-EF
Amoo vocês!!! Obrigada por faze-
rem parte da minha vida, meus 
amores!
Sarah, 9ºD-EF

Otavio, 2ºA-EF
Estou com saudades de você, 
vamos divertir nas férias!
Matheus M., 2ºB-EF

Matheus, 6ºC-EF 
Meu irmão que é meu melhor 
amigo.
Mario Paulo, 4ºD-EF

Maria Helena, 6ºB-EF 
Te adoro muito, você sempre 
me ajuda com os problemas da 
vida, eu te conto todos os meus 
problemas. Te amo para sempre, 
sua fofa!
Heloísa Rocha, 6ºB-EF

Luci, Bel, Manu e Mari, 8ºD-EF
Obrigado por tudo migas! Sabe 
como eu amo vocês, né ?! Espero 
que a nossa amizade dure para 
sempre! Mariii, seu aniver tá 
quase chegandooo... Uhhh
Amandinha, 8ºD-EF

Sofia, 5ºC-EF 
Você sempre foi muito amiga, 
muito legal e divertida. Te amo, 
amiga! BJS!
Emilly, 5ºC-EF

Brinquedos, construídos com materiais 
reaproveitados podiam ser manuseados e 
usados para interagir com os outros visitan-
tes. Foi o que fizeram Letícia Gonçalves da 
Silva, Infantil 4C e seu pai Vandemir José 
da Silva que jogaram peteca. 

A história do porquinho Torresminho 
que de tanto presente que ganhava dos pais 
que não tinham tempo para estar com ele, 
já não sabia o que era  importante no rela-
cionamento humano, inspirou discussões 
sobre o valor e importância da amizade, do 
abraço, do carinho com os amigos e fami-
liares. Torresminho não sabia que é possível 
comemorar a vida sem ganhar presentes.  

Na sala do Infantil 4, uma exposição de 
maquetes do quarto dos alunos confecciona-
das pela família dentro de caixas de sapatos 
aguçavam a curiosidade.  

Nesta sala, o livro e os cartazes foram 
confeccionados também em braile.

Com o objetivo de valorizar o SER, a 
amizade e a interação entre as pessoas,  
teve como base o livro O Presente de 
Aniversário. 

As maquetes, juntamente com os convi-
tes para a festa de aniversário, brinquedos 
confeccionados pelos próprios alunos, 
atividades de produção textual, desenhos  e 
até o livro em braile eram uma mostra das 
atividades desenvolvidas pela turma a partir 
da leitura.  

Daniel Ataide Ampessan e Cléia 
Regina Porto Borges contaram 
com a ajuda de uma amiga 
para confeccionar o quarto das 
gêmeas Laura e Sofia Borges 
Ampessan, Infantil 4B. O visitante Osmar Pavesi leu a 

história no livro em braile.

Muitos livros relatam os horrores da 2ªGerra 
Mundial. Mas este é mais do que uma tentativa 
de descrever ou narrar um momento da histó-
ria da humanidade inenarrável, indescritível, 
incompreensível....A obra foi escrita para que 
saibamos ou tentemos conhecer o pós-guerra, 
mais precisamente os traumas incuráveis dos 
sobreviventes. Para mostrar que o ser humano 
é muito mais forte quando a sobrevivência 
depende de esperteza e vontade de viver para 
reencontrar as pessoas que amamos.

Indicação: Profª Silvia Vieira Sarnowski

O que não pode faltar numa 
festa de aniversário?
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Escola Aberta propicia momentos únicos de 
convivência com a família e amigos

Os trabalhos desenvolvidos dentro dos 
projetos de leitura, que na educação 

infantil sempre envolvem a família, já que 
as crianças ainda não estão alfabetizadas, 

foram as principais atrações  do evento 
Escola Aberta. 

Chuvarada de sensações
Os pequenos do Infantil 1 experimentaram 
uma chuvarada de novas sensações com o 
Projeto de leitura A Chuvarada. A história 
narra a dificuldade enfrentada pelos animais 
que vivem no jardim no momento em que 
o jardineiro Vieira rega as plantas com a 
mangueira.

 As crianças interagiram com o 'amigo 
do jardim', o senhor Vieira, que as acom-
panhava ao parque, nas aulas de leitura, no 
laboratório onde foram pesquisar sobre os 
animais que vivem no jardim e deu as boas 
vindas durante a exposição dos trabalhos 
da turma.

 

O personagem o jardineiro senhor Vieira, 
foi 'adotado' como mascote do Infantil 1

Depois da tempestade 

A leitura do livro Depois do Dilúvio pelo 
Infantil 2 iniciou uma série de atividades 
sobre os animais, a tempestade, o sol, o 
arco-íris e a necessária interação entre os 
seres vivos para a sua preservação. 

Os pais e familiares  participaram na con-
fecção de animais com materiais reciclados, 
lendo e pesquisando com os filhos.

A história da Arca de Noé  originou estudos 
sobre a necessária interação entre os seres 
vivos e os elementos da natureza.

O mundo dos animais e a diferença de 
habitats e hábitos foram alguns dos conhe-
cimentos adquiridos a partir da leitura. 

A beleza do arco-íris que colore o céu 
quando os primeiros raios de sol tocam na 
terra molhada pela chuva, o calor aconche-
gante dos raios solares após a tempestade, 
tudo issso e muito mais foi estudado e 
retratado por meio dos trabalhados desen-
volvidos com e pelos pequenos.   

As águas do rio se encontram com as 
do mar e juntas elas levam o barco que vai 
aumentando de tamanho à medida que as 
águas ficam mais profundas. 

Os pequenos do Infantil 3 realizaram 
o projeto de leitura relacionado à história, 
conteúdos e personagens do livro O Barco. 

Os pequenos desvendaram o mundo das 
águas, os animais aquáticos, a paisagem e 

a dependência dos habitantes das regiões 
ribeirinhas das embarcações. As descobertas 
desvendaram mistérios sobre os barquinhos 
de papel confeccionados pelas crianças para 
brincar. 

As canoas usadas pelos povos indígenas 
e ribeirinhos para transporte no seu dia a dia, 
barcos que levam passageiros e os grandes 
navios de passageiros e de carga.

Esta foi uma das diversas lições apren-
didas pelos alunos dos primeiros anos com 
o projeto de leitura do livro “O Grande 
Rabanete”. 

Em processo de alfabetização, além de 
ler e contar a história para a família, os 
estudantes registraram a experiência no 
caderno da sacola de leitura que visitou 
cada casa.

Em sala, dramatizaram a história, fize-
ram teatro de fantoche, produziram textos, 
ilustrar diversas partes da história, pesqui-
saram curiosidades, aprenderam a plantar e 
estudaram as razões para comer rabanete.   

O livro foi contado em verso e prosa, 
inspirou outras histórias, textos e até mes-
mo uma plantação de rabanetes.  

Por meio de pesquisas, descobriram 
curiosidades sobre o rabanete e aprende-
ram sobre a importância dos vegetais para 
uma alimentação saudável. 

No Recanto Nazaré e na minicidade co-
nheceram como deve ser o preparo da terra 
e as etapas do cultivo e coleta do vegetal. Além de divertir-se e aprender com a história e seus 

personagens, os alunos puderam plantar e comer rabanete

 

O barco cruza os rios e 

A imaginação, a criatividade e o prazer em ler e 
aprender navegaram juntas pelas águas da leitura

Juntos somos mais fortes

vem a bonança

mares levando a vida


