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CSA terá ensino
bilíngue em 2019
Natal de Luz
					 Irmã Cléofa
A Luz olhou a terra escura.
"Desejo descer, iluminar as trevas
e clarear caminhos"
disse a Luz.

A ampliação da carga horária diária, de escolinhas opcionais e do programa bilíngue
para as turmas do infantil 3 ao

4º ano do ensino fundamental
são algumas das novidades para o ano letivo de 2019, que se
inicia em 11 de fevereiro.
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A construção de uma

SOCIEDADE DE PAZ

A Paz contemplou a terra em chamas
lá viu a guerra desleal.
"Quero descer,
implantar fraternidade"
confidenciou a Paz.
Nasceu então a intensa Luz,
iluminou a escuridão.
Apareceu Jesus,
surgiu o Amor.

		

"E o Verbo se fez carne
e habitou entre nós".
Feliz Natal!

Que a paz anunciada em
Belém se torne realidade,
envolva os nossos corações,
neste dia especial do Santo Natal!

CSA Robotics disputará
competição NACIONAL

A feira de Ciências, Arte e Cultura levou os alunos da educação
infantil ao ensino médio a pesquisar e apresentar trabalhos em prol
da promoção da cultura da paz.
Em todos os trabalhos, a certeza de que a cultura da paz nasce
dentro de si e que cada um precisa
fazer a sua parte, respeitando a
si, o outro, a natureza e o meio
ambiente.

Pais devem ter escuta

ativa e afetiva

As placas de trânsito criadas pelos alunos
dos 3ºs A e B - EF, alertam para a proibição
e perigos do uso do celular ao dirigir.

Feira de Ciências

mostra a paz na guerra
Os 9ºs anos,
realizaram
diversos
trabalhos com
base no livro

Prisioneiro
B-3087. Entre

Competindo com 38 equipes, a equipe
conquistou a 2ª colocação e classificou-se para
a etapa nacional que acontecerá em maio de
2019, em Blumenau.
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O palestrante Ailton Dias de Melo disse
que os tempos são de guerra, porque
as pessoas perderam a capacidade de
Pág. 9 manter um diálogo de paz.

as atrações, a
visita de uma
sobrevivente do
Holocausto.
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Educação, a mais divina das obras divinas!

Prezados alunos, pais e colaboradores, estamos chegando ao final de mais um ano escolar.
O ano de 2018 foi particularmente rico, repleto de
comemorações motivadas por várias datas significativas, envolvendo alunos, ex-alunos, professores, funcionários, Irmãs e tantos amigos que se alegraram
conosco e se fizeram presentes em diversos momentos
e celebrações do calendário escolar. Foram também
meses de árduo trabalho para alcançar os objetivos
previstos na proposta educacional.
Um dos objetivos que preconizamos no início do
ano foi transformar o ambiente do nosso Colégio
num espaço privilegiado de paz. Grandes passos
conseguimos até aqui. Vale ressaltar as ações e
produções dos alunos de todos os níveis em favor de
uma cultura de paz.
Impossível enumerá-las, mas temos a certeza de
que no coração de todos se acendeu o desejo pela paz
universal e a certeza de que a paz é possível primeiro
em nós e entre nós.
Movidos por nossa missão, percebemos que os
caminhos percorridos e os desafios enfrentados
nos fizeram crescer sempre mais como instituição,
que preza por uma educação de excelência humana
e acadêmica.
Ao darmos continuidade à nossa tarefa, apresentamos fatos, ações e fazeres que aconteceram neste
último trimestre, no palco do contexto escolar, envolvendo todos os estudantes e também os educadores.
Ganham destaque, as inovações para 2019 que estamos preparando para os estudantes, com materiais
didáticos apropriados, conhecimentos avançados e a
formação de valores.
Publicamos também as fotos dos alunos formandos do terceirão e dos demais concluintes do infantil,
5º ano e 9º ano, um registro para sempre lembrarmos.
Dia do professor, semana da criança, Olicrisa,

projetos pedagógicos, aulas de campo também ilustram as páginas do jornal, bem como os destaques
dos alunos premiados em olimpíadas culturais, conquistas desportivas e também na Feira de Robótica.
Já no primeiro semestre, os alunos foram provocados a preparar trabalhos para a feira de ciências,
contemplando e tema da paz. Qual foi a nossa
surpresa que a feira transformou-se em Feira de
Ciências, Artes e Cultura, devido ao envolvimento e
criatividade dos alunos e professores.
Assim, o Colégio se transformou num verdadeiro
laboratório de humanidade, no qual o perfil intelectual dos alunos e dos professores foi aos poucos
desenhando-se com o perfil ético, formado pelo
diálogo, cooperação e, sobretudo, de afeto.
E aconteceu! Partilha, entrosamento, encantamento diante de tanto esforço, protagonismo, conhecimento e expressão de saberes profundos nos
dias da feira.
Não poderíamos deixar de citar a palestra de
Ailton Dias de Melo sobre o tema da educação na
contemporaneidade. Sabiamente, o palestrante
abordou assuntos relevantes embasados em dados
e estatísticas, levando os pais e educadores a uma
reflexão aprofundada sobre a educação dos filhos
nos dias de hoje.
Com a música de Thiago Brado, encerrou a palestra e convidou a todos para abençoar os filhos
e educandos porque “A educação, entre as obras
divinas, é a mais divina".
"O mundo precisa saber a verdade...
O passado não volta,
Futuro não temos e o hoje não acabou.
Por isso ame mais, abrace mais.
Fale mais, ouça mais...”
		
		 Que Deus abençoe a todos!
				Adelina Dalmônico

Agradecimentos
S À Jamile Cury Cecato de Carvalho, mãe da aluna
Amanda Cecato de Carvalho, 1º A, que com muito carinho e
dedicação ajudou a turma de sua filha a fazer o bolo de maçã,
enquanto aprendia mais sobre a letra “M”.
S Ao pai da aluna Isadora, 4ºA, Juna de La Cruz Trincado Hevia Júnior, por orientar os estudantes dos 4ºs A e B
sobre origem, sintomas e prevenção da dengue.

Jamile fez o bolo e preparou o ambiente para a degustação

S Aos pais dos alunos Mariana Teixeira de Matos e
Vinícius de Matos, 1ºC-EF, Silvio T. de Matos e Francis T.
de Matos por fornecerem massa de pizza para uma deliciosa
aula de culinária.
S Ao Instituto IREI - Escola Técnica de Formação
Profissional, à Clínica Fisiothera, à Destramed e à Mugshow
pela parceria com a CIPA do CSA na realização da SIPAT 2018.
S Ao Sargento da Polícia Militar Evaldo Wesley Matge
e ao Cabo Samuel Simão por proferir palestra sobre Trânsito
para os alunos dos 3ºs anos A e B.
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03 a 06 – Semana da Pátria
03 a 06 – Conselho de Classe EF I
03 – Conselho de Classe EF II Matutino (6ºs e 7ºs anos)
04 – Conselho de Classe EF II Matutino (8ºs e 9ºs anos)
05 – DDF 1ª série C - EM
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
10 – Reunião de pais EF I Matutino (2º ao 5º ano)
11 – Palestra para alunos EF II e EM sobre projeto de vida
11 e 13 – Reunião de pais EF I Vespertino (2º ao 5º ano)
12 – Atendimento pedagógico EF II e EM e 4º ano D
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
19 – DDF 2ª série A - EM
21 – DDF 8º ano A
22 - Sábado letivo para o EF I (2º ao 5º ano) e EF II Vesp
25 – Prova de 2ª chamada
25 – Palestra para pais e professores com Ailton Dias de Melo
26 – DDF 8º ano C
26 – Simulado 9ºs anos
26 e 27 – Simulado EM
28 – DDF 8º ano B		

Outubro

01 a 05 – Semana da Criança – Educação Infantil e 1ºs anos
02 – Dia dos Santos Anjos – Missa às 10h30min na capela
02 – Visita ao Mercado Público – 8ºs e 9ºs anos Matutino
04 – Visita ao Museu Oceanográfico Piçarras – 7ºs A, B e C
05 - Visita ao Mercado Público – 8ºs e 9º anos Vespertino
06 – Abertura da Olicrisa e Play Day
09 a 11 – Olicrisa
10 – DDF 8º D
10 – Reunião de pais – (1ªs e 2ªs séries EM)
12 – Dia de Nossa Senhora Aparecida
15 – Dia do Professor
17 – Feira de Ciências 8º ano ao Terceirão
17 a 23 – Exposição Feira de Ciências Infantis 04
17 – Reunião com os pais do 1º ao 3º ano EFI
18 – Reunião com os pais dos Infantis 02 ao 05
23 – Prova de 2ª chamada - Terceirão
23 – Feira de Ciências 2º ao 7º ano
24 a 26 – Aula de campo Foz de Iguaçu – 1ªs e 2ªs séries EM
24 a 30 – Exposição Feira de Ciências PAM 1, 2, 3, 4 e 5
30 – 2ª Chamada
31 – Chá com ideias
31 – DDF - 7ºD
31 a 06/11 – Exposição Feira de Ciências Infantis 03

Novembro

02 – Finados
03 – Fundação da Congregação das Irmãs da Divina
Providência
04 e 11 – ENEM
06 - Reunião de pais – viagem ao Fazzenda Park Hotel (9ºs
anos)
07 – DDF 7º B
07 a 13 – Exposição Feira de Ciências 1ºs anos EF I
08 – Entrega do boletim para o Terceirão na última aula
09 – DDF 7º C
10 – Fundação da Sociedade Divina Providência
12 – Dia da Diretora
12 – Atividade da IAM no Recanto Nazaré
12 a 14 – Semana da recuperação para o Terceirão
12 a 21 - Matrículas para 2019
14 – DDF 7º A
14 a 22 – Exposição Feira de Ciências Infantis 05
15 – Proclamação da República
16 – Recesso escolar
19 a 23 – Reavaliações do 5º ao 9º ano e EM
19 a 23 – Exames do Terceirão
20 – Prova de 2ª chamada
21 a 23 – Viagem ao Fazzenda Park Hotel – 9ºs anos
22 – Evento de encerramento da dança – Espetáculo
24 – Encerramento dos Infantis 01 a 04 e 1ºs anos Matutino
no Recanto Nazaré
26 – Encerramento do PROERD 6ºs anos C e D
27 – Encerramento do PROERD 6ºs anos A e B
27 – Conselho de Classe do Terceirão às 13h30min
27 – Encerramento da Ginástica Rítmica às 19h
28 – Missa de Ação de Graças às 8h30min e às 15h-Catedral
28 – Entrega dos resultados do Terceirão às 10h
28 – Ensaio da formatura do Terceirão às 10h30min
30 – Encerramento-entrega de boletins – 5ºs anos, EF II e EM
30 – Formatura do Terceirão às 19h

Dezembro

S Ao empresário Valmir José Santhiago Jr, pai da aluna
Catarina de Oliveira Santhiago, Infantil 2C, proprietário de
um café no Mercado Público Municipal, por falar aos alunos
dos 9ºanos sobre empreendedorismo.
Jornal do Santos Anjos

Setembro
01 – Conselho de Classe EM

S À Sueli Kasten, avó do aluno Gabriel Kasten, 9ºA, que
trouxe a sobrevivente do Holocausto Annemarie Margarete
Hertha Erna Dorsett na Feira de Ciências, no dia 17 de outubro, atendendo ao convite da equipe do 9ºA que desenvolveu o
trabalho SOBRE VIVER, baseado na leitura do livro o “PRISIONEIRO B-3087”.
S

1º - Encerramento dos Infantis 1 ao 4 Vespertino e 1ºs anos
no Recanto Nazaré
03 a 06 – Recuperação e avaliações finais – Exame (5ºs anos)
03 a 13 –Recuperação e avaliações finais–Exame (EF II e EM)
05 – Evento de encerramento dos Infantis 05
06 – Entrega dos resultados para os 5ºs anos às 10h
07 - Conselho de Classe 9ºs anos
07 – Cerimonial de entrega dos certificados para os 5ºs anos
07 – Encerramento das aulas do 2º ao 4º ano do EF I
10 - Entrega dos boletins 9ºs anos às 9h
10 a 12–Recuperação e avaliações finais–Exame (2º ao 4ºEF)
12 – Encerramento das aulas da Educação Infantil e 1ºs - EF I
13 – Entrega das avaliações da Educação Infantil e 1ºs- EF I
14 – Cerimonial de entrega dos certificados para os 9ºs anos
14 – Conselho de Classe do EF II e EM
17 – Entrega dos boletins para o EF I, EF II e EM
25 – Natal

Ao pai do Gabriel Proença Filho, 1ºD, José Carpallos
Mosqueira Silva, ao Tenente Fernandes, ao Subtenente José e a
3º Sargento Juliane pelas palestras sobre a profissão de soldado.

Janeiro
01- Ano Novo

S À Ex aluna formada em 2010, Júlia Costa Reis, sócia
proprietária da empresa Galeria 44 e diretora da 2BeeKind
pela disposição em conversar com os alunos do Terceirão sobre
sua experiência como empreendedora no mercado de trabalho.

Fevereiro
01 a 08 – Planejamento

2019

14 – Início das atividades na Secretaria

07 – Reunião de pais da Educação Infantil e 1º ano do EF I
08 – Reunião de pais do EF – 2º ao 6º ano
11 – Início das aulas
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Programa bilíngue e carga Retiro para o interior de si mesmo
horária ampliada em 2019

“Vossa palavra seja sempre amável, temperada com sal, para saberdes como
é preciso responder a cada qual”. (Col. 4,6 – São Paulo)”
Um grupo de 16 professores e funcionários do CSA participaram em Florianópolis, nos dias 14 e 15 de setembro, do
retiro com leigos e leigas, uma experiência
única de encontro consigo, com o próximo
e com Deus.
Durante os dois dias, à luz da espiritualidade da Divina Providência, atenderam
ao chamado e enviados, aprofundaram
a essência de ser SAL da terra, LUZ do
mundo e FERMENTO na massa.

Os 2º s Anos surpreenderam os visitantes
apresentando The colors of the rainbow em
inglês e português.

A implantação do programa bilíngue
para as turmas do infantil 3 ao 4º ano do
ensino fundamental e a ampliação da carga
horária para seis aulas diárias são as principais novidades para o ano letivo de 2019,
que se inicia em 11 de fevereiro.
Para possibilitar a ampliação da base
curricular, a jornada diária do ensino fundamental e médio, será das 7h25 às 12h30min,
no matutino; e das 13h25min às 18h30min,
no turno vespertino.
Essas modificações são um passo largo
na direção de adequar a base curricular do
CSA às dez competências previstas na nova
Base Nacional Comum Curricular – BNCC.

Durante a 19ª Feira de Ciências, diversas equipes
apresentaram seus trabalhos em duas línguas.

Calendário de matrícula:
12/11- Ed. infantil - Ensino Médio
13/11- Ensino Fundamental I
14/11- Ensino Fundamental II
20 e 21/11 - Alunos Novos
Mais aulas de inglês, aulas de jogos matemáticos e produção textual para as turmas do
1º ao 7º ano, empreendedorismo do 5ºano ao
7ºano, espanhol para o 6º e 7º anos e ampliar

a oferta de escolinhas opcionais sem custo
extra para o aluno, são outras novidades.
A parceria firmada com o Educate
Bilingual Program é um passo adiante na
implantação gradativa do programa bilíngue para todas as turmas.
Já as aulas de empreendedorismo e
Projeto de Vida utilizarão o material, da
Editora FTP- dentro da metodologia OPEE
(Orientação Profissional, Empregabilidade
e Empreendedorismo.
Neste ano de 2018, os estudantes do
período integral - PAM passaram a ter cinco
aulas semanais de inglês e os infantis 1 e 2
a ter aulas imersivas.

CSA Robotics participará de
competição nacional
A equipe CSA Robotics representou o
Colégio no evento Robotics Experiences, o
maior evento de robótica do Sul do país, em
Curitiba(PR), no dia 15 de setembro.
Competindo com 38 equipes, a equipe
conquistou a segunda colocação e classificou-se para a etapa nacional que acontecerá
em maio de 2019, em Blumenau.
Formada pelos alunos Arthur Felipe
Kreusch, 6ºC, Luiz Agatti Neto, 8ºD, Maria
Luiza Cani dos Santos, 6ºC, Victor Hugo
Kreusch, 6ºC, Victor Hugo Gomes Geraldo
da Rocha, 7ºD e sob a orientação do professor André Luís Boldt, a equipe disputará a
etapa nacional com outras 70 equipes, na
categoria de 10 a 12 anos.

Trabalho em equipes
No CSA as aulas semanais de robótica
para os 50 alunos acontecem a partir das
18h30min, às 2ªs, 4ªs e 6ªs feiras, agrupados
em turmas por idade: Inventors (7 a 10
anos) e Robotics (maiores de 10 anos).
Sempre em duplas ou trios e revezando-se entre montar ou programar o robô a
cada aula. Os alunos seguem orientações

Alunos montam um
robô por aula

que acompanham o kit e contam com a
mediação do professor ou professora para
ser o protagonista da própria aprendizagem.
Esse processo de experimentação que é
a própria metodologia da robótica educacional inclui ainda desafios que levam ao
estudo, planejamento e elaboração de robôs
de todos os tipos.
“Ao mesmo tempo em que aprendem
robótica, os alunos trabalham a coordenação
motora fina, pois estão construindo os robôs

A mãe do aluno Luiz Agatti Neto,8 oD,Raquel
Meneghelli acompanhou os estudantes.

com peças pequenas e para isso precisam
usar força moderada e coordenada”, explica.
Em cada aula os alunos construem um robô diferente. Enquanto entrega as peças para
o colega que está montando, o programador
usa a criatividade, o pensamento cognitivo,
a visão espacial e conhecimentos em física e
matemática para vencer o desafio proposto
e programar os movimentos do robô.

Julia, Ana e Mery, 3ão -EM
Nossa última formatura juntas.
Depois de 14 anos juntas (Ana e
Ju) e 5 anos (Mery) sou grata a
Deus por ter vocês. Obrigada! JAIM
é nóis.?Amo vocês!
Isa P., 3ão-EM

Eduardo, 1ºC-EF
Te amo muito ♥♥
Bruna, 4ºC-EF
Helena, Ed.Infantil 1
Eu te amo, você é muito fofa, linda,
bagunceira. Beijos.
Gabriela , 3ºA-EF

Isabel, 8ºD-EF
Miga, eu te amo muito, saiba que
eu tô aqui para tudo, para dar o
ombro para você chorar, ou fazer
piada par você rir.
Amanda, 8ºD-EF

Mariana B., Felipe, Mayara, Isa R.,
André, 6ºC-EF
Meus melhores amigos, amo muito
vcs. Felipe, meu melhor amg te
amo D+, Maya, Bep, Isa, obg
por serem tão legais e darem os
melhores conselhos♥
Família
Eu gosto muito de vocês, beijos. Marcela Carolline, 6ºC-EF
Sou youtuber com 19 inscritos.
Família
Tchau.
Obrigado por tudo, eu amo muito
Paulo, 3ºD - EF
vocês. Que Deus abençoe vocês.
Beijo!
Júlia e Amabile, 4ºC - EF
Eu adoro vocês, sejam sempre Vinícius, 2ºD - EF
assim, doces e alegres como são!
Sophia, 3ºD-EF
Beijos! Eu amo vocês!♥♥
Só, eu quero que você saiba que
Alexia, 4ºC-EF
é minha BFF, e companheira do
SLIME, sempre seremos amigas.♥
Pedro Henrique, 5ºB-EF
Desejo pra você Boas Festas e te Paula, 3ºD-EF
encontrar ano que vem na escola.
Ana Carolina, 4ºC-EF
Lucas Miguel, 5ºB-EF
Adoro ter você como amiga, mesmo quando nós brigamos. Você
Franco, 6ºA-EF
é legal, divertida, engraçada,
"Quem é Dourado?"
inteligente e uma amigona. Tchau!
Arthur, 6ºA-EF
Maria Eduarda, 4ºC-EF
Professora Viviane
Queria mandar um beijo na minha Maria Eduarda, 3ºB-EF
Eu gosto muito de você e quero ser
professora!
sua melhor amiga para sempre.
Luna, 2ºE-EF
Mariana, 3ºA-EF
Laura Dambrós, 3ºC - EF
Você é minha melhor amiga e Minha Família
Eu gostaria de mandar um beijão
sempre vai ser.♥♥♥
para minha Família querida e
Maitê dos Santos B., 3ºC - EF
amada.
Vitória Q., 2ºE - EF
Bianca, 2ºA-EF
Você é minha melhor amiga,
Laura, 3ºA-EF
engraçada e fofa.
Eu gosto muito de você. Você
Laura, 2ºA-EF
sempre vai ser minha amiga.
Amanda, 3ºA-EF
Maria Laura, 4ºA-EF
Você sempre foi uma amiga legal,
Gustavo Henrique, 3ºD - EF
engraçada e divertida. Bjs.
Você é meu melhor amigo, espero
Maria Luisa, 4ºA-EF
que você veja meu recado.
Enrico G.L., 3ºD - EF
Maitê S.B., 3ºC - EF
Eu te gosto muito e eu quero
ser sempre melhor amiga e pra Aline, 8ºD-EF
Te amo, linda, melhor companheira
sempre.
da vida! Rosilha, melhor égua! ♥
Laura Dambrós, 3ºC - EF
Kendra K., 8ºD-EF
Renan Rangel e Gabriela Schwaab,
Henrique, 2ºE - EF
1ºA-EM
Bom dia meus consagrados! A crise Oi, você é muito legal e maneiro.
pode até bater, mas não vai acabar Vinícius H., 2ºE - EF
com nossa amizade.
Vinícius, 3ºD - EF
Anderson G., 1ºA-EM
Muito obrigado por ser meu
melhor amigo desde o 1º ano. Foi
Família
Eu amo do fundo do meu coração você que me incentivou a jogar
a minha família e os meus avós. ping-pong na escola. Muito obrigado por tudo que você fez por mim.
Beatriz Fernandes, 2ºB-EF
Vicente, 3ºD - EF
Felipe Roseto, 4ºB-EF
Eu acho você muito legal, você é o Laura, 3ºA-EF
Você é uma melhor amiga e muito
meu melhor amigo.
legal.
Gustavo, 4ºB-EF
Clara, 3ºA-EF

Rua Padre Kolb, 1485 Fone 3433 5964
www.bekosuniformes.com.br
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Viagem de estudos
Turma do 4ºB - EF
Oi, galera! Tudo bem? Tão com
saudade de mim? Eu tô com muita
saudade de vocês, tchau!
Fernando Mandu, 4ºC-EF

João Roberto, 3ºC - EF
Você é muito legal e engraçado.
Vicenzo, 3ºC - EF

Sexteto, 1ºA-EM
Amo vocês! Beijos da Xubi linda
do coração de vocês. Gaspar
Paulo Henrique, 9ºA-EF
Você é um ótimo amigo, nunca 2017.
quero perder essa amizade pois Gabriela Schwaab, 1ºA-EM
sempre esteve comigo nas horas
Camila, 4ºB-EF
difíceis e nas boas. Te amo!!♥
Mana querida, eu te amo muito,
Suzana, 7ºC-EF
te acho super legal e engraçada!
Um grande beijo♥
Augusto, 3ºA-EF
Guto, quero muito jogar em Rafaela♥ , 5ºA-EF
algum clube.
Gabi, Maju, 5ºB-EF
Bernardo, 3ºA-EF
Obrigado por serem minhas
amigas, beijos!
Gui K., 3ºB-EF
Gosto de você, uma pessoa legal. Evelin, 5ºB-EF
Obrigado.
Professora Ju
Pedro F., 3ºB-EF
Você é a Professora mais legal
do mundo, é querida, é legal e
Filipe, 9ºB-EF
Obrigado por me disponibilizar espero que você fique aqui pra
carona todos os dias para o sempre.
Murilo, 2ºE - EF
colégio. Tamo junto primimho.
Arthur Kayke, 7ºC-EF
Professora Maria Eliza
Espero que você seja feliz, semBruna, 4ºC-EF
Você é a minha melhor amiga do pre dê aula para mim. Feliz Dia
do Professor!
mundo. Te amo♥
Maria Fernanda, 5ºB-EF
Yasmin, 4ºC-EF
Amanda Liz, 4ºB-EF
Prima querida, eu te amo e você
é minha prima preferida de todas
as que eu tenho!
Sofia, 3ºB-EF

Os estudantes aprenderam que durante a guerra, resistir com pequenos atos
em favor da vida, é tão importante quanto pegar em armas para combater.

Terceirão socializa
conhecimento com Infantil 5

Anita, 5ºA-EF
Amiga de todos os momentos,
aprendi a escrever direito seu
nome! Sou estranha? Talvez.
Comece a ler Harry Potter! É
muito top! Te adoro!!
Brenda Laube A., 6ºA-EF

Dudu, 3ºC-EF
Eu e você somos muitos amigos e
vamos fazer muitas travessuras Laura A. e Cindy, 6ºD e 6ºB-EF
Obrigado por vocês fazerem
juntos em nossa vida.
meus dias melhores. Amo voHenrique, 3ºD-EF
cês. BJS.
Enzo, 6ºB-EF
Felipe Miguel, 7ºC-EF
Você pega o miojo, põe água,
espera ferver, põe o miojo na Manuela, Gabi e Luiza, 6ºB-EF
água, espera uns 3 minutos e Boas férias para todas as minhas
amigas. Beijos♥, amo vocês!
é só comer.
Letícia Silveira, 6ºB-EF
Renan E. S., 7ºC-EF
Mamãe e Papai
Oi mãe e pai, queria dizer que
amo vocês do fundo do meu
coração e perguntar quando
vocês vão colocar o colchão no
seu quarto para eu dormir lá
com vocês?!!!
Larissa D.R., 3ºD - EF

As viagens de estudos são uma extensão da sala de aula do CSA.
Os alunos das 2ªs séries do Ensino Médio, no dia 28 de agosto, foram a Curitiba
(PR) para estudar detalhes do Holocausto
- 2ª Guerra Mundial, no museu do Holocausto e Expedicionário.

Sara, 3ºB-EF
Você é muito legal, é uma melhor
amiga que todo o mundo quer,
gosto muito de você. Beijos!
Rafaela, 3ºB-EF
Isadora Lopes, 6ºC-EF
Eu te amo muito. Tu és a melhor
amiga de todas. Te amo!♥
Vitória, 6ºC-EF

Isabelle e Sarah, 3ºC-EF
Vocês agora são minhas BFF, vocês são muito legais e sempre me Gustavo, 2ºD - EF
apoiam. Beijinhos, adoro vocês! Eu gosto de você. E eu quero ir
na sua casa.
Isabela G., 3ºC-EF
Sarah, 2ºD - EF
Kendra, 8ºD-EF
Te amo, querida, sua fofa. Felici- Bel e Maria P., 8ºD-EF
dades para você e o Cunha(do). Vocês são as melhores! Amo
demais.♥
Aline Nehls, 8ºD-EF
Ana Clara, 8ºD-EF
Gustavo H., 3ºD - EF
Adoro brincar com você, muito Amanda, 6ºC-EF
obrigado por ser um amigo que Obrigada por ser essa amiga
tão maravilhosa e amei todas as
sempre posso confiar.
duplas que fizemos em filosofia.
Rafael, 3ºD - EF
Te amo sua doidona!
Marina G.S., 6ºC-EF
Gabriela, 2ºE - EF
Gabi, eu amo você, você mora no
meu coração, irmã. Você é muito Sexteto, 1ºA-EM
Amo vocês muito !! Barra Velha
especial para mim. ♥♥♥♥♥
Júlia Scheidt K. da Silva, 4ºC-EF 2019! Mas a Xubi não foi, então
foi chato.
Larissa, 1ºA-EM
Andressa, 3ºB-EF
Você é muito legal, é tudo o que
Todos do 5ºA
você imaginar.
Gostaria de agradecer todos
Kamila Cristina, 3ºB-EF
da turma e que todos passem
de ano.
Família
Eu adoro vocês, adoro quando a Pedro, 5ºA-EF
gente se reúne na casa da avó
e avô. Amo todos vocês, não se Geo, Duda, Mi, Laura A., 6ºD-EF
Meninas, amo muito vocês, esesqueça !♥
pero que nossa amizade dure
Pietra, 4ºA-EF
para sempre, obrigada por terem
ficado do meu lado nos momenGabriel, 2ºA-EF
Eu gosto de você e você é muito tos mais difíceis, beijos suas
legal e todo dia você traz carti- loucas.♥ Letícia Floriani, 6ºD-EF
nhas pokémon.
Beatriz, 3ºB-EF
Otávio, 2ºA-EF
Bia, gosto muito de você, além de
sermos vizinhas, somos melhores
Luiz Felipe M.C., , 4ºB-Ef
Vlw por tudo cara! Vamos lá em amigas, te adoro.
casa jogar no XBox. Baixei um Gabriela, 3ºB-EF
novo jogo.
Lala e Maria, 7ºA e 8ºA-EF
Rubens S.S., 4ºB-EF
Tá, mas e o nosso churros com
serta quando sai? bjs gatas,
Maria H. e Maria A., 6ºB-EF
Mds, vocês são muito tops, adoro love vcs♥
vocês, durante as férias a gente Bia, 7ºA-EF
precisa ser sequestrada em
Dubai, rs,rs,rs... Sério, vocês são Minhas amigas, 4ºA-EF
Vocês são muito legais e sempre
top.♥♥♥
me apoiam e ajudam!♥
Natália, 6ºB
Julio Bento, 4ºA-EF
Professora Fernanda Blau
Querida, continuo te lembrando: Beatrici Paula, 3ºB-EF
Palmeiras não tem mundial! Para- Muito obrigada por ser tão legal e
béns Palmeiras top1 brasileirão. inteligente. Beijos de sua melhor
amiga. Linda!!
Murilo, 7ºA-EF
Te amo, mas Palmeiras não tem Maria Eduarda, 3ºB-EF
mundial.
Hector Angel e Bruno Weber,
Lucas, 7ºA-EF
7ºA e 8ºB-EF
Eu vou pra OLESC... e você não
Família
Luiz F. Korb, 7ºA-EF
Eu adoro vocês, família.
Lucas Cavichioli, 2ºE - EF
Grupo Princess, 7ºA e 7ºB-EF
Eu amo muito ser miglis de vocês,
Camile Muker, 6ºD-EF
Você é a melhor, continue sendo sério, vocês são as melhores
amigas do mundo.
assim minha batata.>_<:3
Amanda, 7ºB-EF
Ana Júlia e Carolina, 6ºD-EF

Os alunos do Terceirão
explicaram a oração do Pai
Nosso para os pequenos do
Infantil 5C, uma atividade do
Projeto Construindo Relações
de ensino religioso.

Em equipes, os estudantes
prepararam cartazes com
ilustrações de cada frase e as
apresentaram aos pequenos,
explicando o significado e
ajudando na interpretação.

Jornal abolicionista
Após estudarem sobre a
escravidão no Brasil e o movimento abolicionista, que teve
seu auge no final do Século
XIX, os estudantes dos 5osanos,
orientados pela professora de
história Sara Simas, criaram
seu próprio jornal de época em
defesa das ideias abolicionistas.
Os folhetins eram uma das
formas de divulgar as ideias
e arrecadar dinheiro para a
causa. O jornal deveria conter
pelo menos um artigo de opinião, campanhas e propagandas
compatíveis com o período
histórico.
Para dar a aparência de jornal
da época, a folha branca foi
banhada em café e ficou com
aspecto de envelhecida.

Folhetins eram uma forma dos
abolicionistas arrecadarem dinheiro.

CSA conquista 92 medalhas na OBA
O desempenho dos alunos a partir do 5º
ano, na prova da 21ª Olimpíada Brasileira
de Astronomia – OBA, realizada no dia 18
de maio, foi o melhor do Colégio dentre
todas as edições da OBA.
As provas foram aplicadas em três
níveis: 5º ao 9º do ensino fundamental
e ensino médio. Nada menos do que 92
medalhas foram conquistadas por nossos
alunos, sendo 24 de ouro, 27 de prata e
41 de bronze.

ALUNOS PREMIADOS

OURO
Ana Luiza Sales Gobbi 7º B
Camile Nehls 6º D
Carolina Silva Zagheni 6º D
Cristiane Marina da Rosa 8º B
Ednei Rudolf Junior 9º A
Eduardo Oliveira do Nascimento 7ºC
Emanuelly Nogueira Trizotti 7º A
Evelin Amábile Salgado 7º C
Gabriel Henri B. Kossatz
Mergenthaler 7º B
Gabriela Muller Hansen 9º D
Henrique Bom Bulgarelli 7º B
Igor Thiago Seberino 7º C
João Gabriel Palomares Mendes 7ºA
Joao Luiz de Moura Spohr 5º D
Leonardo Lopes Bittencourt 6º B
Maria Alice Kriese Zanette 7º C
Maria Eduarda O. C. de Souza 7ºB
Marina Franzoi Pereira 9º D
Nicolas Antunes Negri 6º D
Paulo Pimentel Regueira 8º A
Raian da Silva 7º D
Renata Meyer Hobold 8º A
Vinicius Ganzenmuller 8º B
Vinicius Hayashi Bresciani 8º B

BRONZE

PRATA
Andre Franzoi Pereira 6º C
Beatriz D. Ayres de Souza Anton 6º C
Bruno Faria 6º C
Bruno Lucio dos Santos 5º A
Caio Vitor Costa 9º A
Catarine Alba Coelho Gaya 5º B
Daniel Narloch Mosca 8º A
Eduardo Gabriel Lazzari 7º C
Gabriel Claudino Moreira 7º D
Gabriel Godinho 9º B
Guilherme Lovato 9º C
Gustavo W. Gomes 7º D
Hector Angel Pereira Guimarães 7ºA
Isadora Maria Vieira 9º A
Kamylie Emanuely Goulart Schmitz 7º D
Laura Mendes Santos 8º B
Leonardo Campos Branco 5º B
Leticia Cristina Franzoi Hoeller 8º D
Lucas Grüdtner Duarte 9º D
Luisa Pegoraro Einhardt 9º A
Maria Isabel de Moraes da Silva 8º D
Matheus Nass Pereira 6º C
Rafaela de Barba Duarte 5º A
Ricardo Henrique Brümmer 7º B
Sofia Giovanella 7º B
Sofia Ramos do Nascimento 7º D
Victor Hugo Gomes Gerald da Rocha 7ºD

Aline Nehls 8ºD
Ana Clara Braga Barbosa 9ºD
Ana Julia Canci 7ºD
Ana Luiza Quintino 5ºD
Bruno Luis Zacchi Reis 7ºC
Carlos Eduardo Boing 8ºA
Cauan Henrique Truppel 6ºA
Davi Hoffmann Takahashi Albert 8ºA
Emanuel Augusto Vieira 9º B
Felipe Miguel dos Passos Chiquetti 7º C
Gabriel Martins Marcelino Silva 9º C
Guilherme Kirchchoff Milani 7º D
Gustavo Becker Mendes Consenso 9ºB
Gustavo H. Giovanella 9º D
Harielle Weiers 8º A
Haydée Cristina Patzsch 7º C
Heloisa Hang da Rocha 6º B
Iara Campos Bernardini 8º A
Isis Victhoria Vogel Kieper 6º B
Kauã Porn 9º B
Larissa Thieme Baggenstoss 7º B
Larissa Viana Sedrez 9º B
Luisa Martinello 5º B
Luiz Felipe Lovato 7º C
Mabelle Cristina 8º C
Maite da Silva Alves 5º D
Maria Clara Ramires Uhlrich 8º A
Maria Eduarda Fernandes Ferreira 7º D
Maria Julia Jorge Biesek 5º A
Maria Luiza Nicodemus Helbig 7º B
Matheus Giesel Gaioto 6º B
Nadine Volinger Correa 9º C
Pedro Henrique Alencar Knies 5º D
Pedro Pimentel Regueira 5º B
Pedro Soares Dal Pont 5º D
Renan Eidt Souquet 7º C
Sophia Mattos Magalhães Rezende 5º A
Thiago Correa da Silva 9º B
Thiago Paulo de Oliveira 8º A
Victor Hugo Kreusch 6º C
Vitor Henrique Altrak 7º C
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CSA sedia escola de líderes da IAM
No dia 18 de agosto, o CSA recebeu mais
de 60 missionários adolescente das comarcas
Sul, Norte e Litoral, da diocese de Joinville
para participarem do encontro de formação
para coordenadores de grupos da Adolescência Missionária das comunidades de Joinville
e Jaraguá do Sul.
O encontro foi organizado por um grupo de
assessores da diocese que atuam na Pontifícia
Obra da Infância e Adolescência Missionária.
A ELMA – Escola de Líderes Missionários
para Adolescentes acontece uma vez ao ano.
Nela os adolescentes aprendem a planejar
os encontros da IAM em suas comunidades,
sempre considerando os aspectos essenciais
para os encontros: Realidade Missionária,
Espiritualidade Missionária e Compromisso
Missionário, bem como as várias possibilidades de celebrar a caminhada do mês no
encontro de Vida de Grupo.
Além de ensiná-los a preparar os encontros
com base em tema gerador mensal, firmar
laços de amizade e desenvolver mais profundamente a espiritualidade, os adolescentes
são preparados de forma mais consciente e
comprometida, assessorar os grupos em suas
comunidades.

O tema preparado pelos missionários
durante o encontro foi a fome.

os bens materiais.
No CSA são três grupos de diferentes
idades, totalizando 48 crianças e adolescentes
que se reúnem às segundas-feiras. Ao longo
do ano, seguindo a metodologia, os quatro encontros do mês são norteados por um tema. Na
última semana é realizada uma ação solidária.
Um das ações deste ano ajudou a família
de um ex interno do Lar Abdon Batista, que
após perder a mãe em um acidente, ficou com

Mais de 50 alunas fazem aula de GR

Implantada neste segundo semestre, a
escolinha de Ginástica Rítmica - GR, sob
a orientação da professora Cátia Simone
Passos (Catita) que também é coordenadora
da equipe de GR de Joinville.
As aulas acontecem em duas turmas às
terças e quintas-feiras a partir das 18h30
min.
Mais de 50 alunas com idade entre 5 a 8
anos treinam nas duas turmas.
Neste ano, a GR é uma atividade extra-classe. Em 2019, a modalidade passa a
ser uma das opções de escolinha sem custo
adicional.

Maria Schulz e Beatriz Oliveira,
7ºA-EF
Eu amo vocês, vocês são incríveis!
Obrigada por tudo gatinhas.
Laís Prazeres, 8ºA-EF

Maria Ap., 6ºB-EF
Minha Família
Obrigada! Simplesmente obrigada Eu amo muito vocês!
por "brotar" na minha vida!♥ Ryan F., 2ºD - EF
Maria Helena Lima, 6ºB-EF
Lara, 8ºA-EF
Sabrina, Ana, Vitória, 1ºB-EM
Por Jerusalem. Eae beleza, como
Amo vocês! XOXO
você tá?
Pietra, 1ºA-EM
Arthur, 8ºB-EF

IAM 175 anos - Criança Evangelizando Criança

No dia 19 de maio de 1843, foi fundada, por
Dom Carlos Forbin Janson, Bispo de Nancy,
França, a Infância Missionária, com o carisma
Criança Evangelizando Criança. E, exatamente 175 anos depois, a IAM de Joinville,
festejava a data em uma missa na Catedral.
O serviço em favor da formação e comunhão das crianças e seus animadores, para
que cooperem na evangelização universal,
especialmente na solidariedade e partilhando

Meus melhores amigos e amigas,
7ºA,B e D-EF - Gi, Lari, Kaytyr, Mai,
Ana L., Ana C., Bruna, Amanda, ...
Murilo e Davi.
Amo muito vocês. Espero que a
gente continue sendo amigos por
muito tempo. Beijos!
Maria Eduarda, 7ºB-EF

Bruno M., 7ºC-EF
Eu sei que ano que vem você vai
mudar de escola e de cidade.
Minha Família
Espero que você volte, você vai
Obrigado por sempre me apoia- deixar saudade!
rem em tudo, amo vocês.
Bruno Z., 7ºC-EF
Rafael, 7ºC-EF
Mariana B., 6ºC-EF
Sara, 3ºB-EF
Nem tenho palavras para a nossa
Eu gosto muito de você porque amizade, nunca vou te esquecer;
você é minha melhor amiga, por 7 anos de amizade. Te amo
isso eu te desejo muita felicidade. muitooooo.
Helena C., 3ºB-EF
Ana Cristina, 6ºC-EF

Compromisso

Os adolescentes conheceram um pouco
mais da trajetória de 175 anos do IAM e de
seu carisma: criança evangelizando criança.
Após cada explicação, novamente em grupos, elaboraram os encontros, passo a passo,
pensando em como fariam desde a acolhida
até o compromisso pessoal, comunitário e
além-fronteiras que poderiam ser assumidos.
A professora Maria Isabel Tromm, assessora da IAM, da paróquia São José Operário,
no Anita Garibaldi é da Coordenação Diocesana da IAM e foi uma das organizadoras do
ELMA. A ex-aluna do CSA foi coordenadora
quando cursava o Terceirão.

Jornal do
Santos Anjos

Meninas a partir de 5 anos podem treinar GR

Um total de 12 assessores do CSA
participaram do encontro

a responsabilidade de cuidar de sete irmãos.
O Lar Abdon Batista recebeu a doação de
roupas, calçados, fraldas e alimentos.
Os produtos arrecadados com a participação das famílias dos missionários, foram
entregues durante uma visita.
Toda a campanha, seleção, acondicionamento e transporte dos produtos até o Lar,
foram realizados pelos missionários. Durante
a visita, oraram, cantaram e brincaram com
os internos.

Mano Adrianu, 7ºA-EF
I aí, vamos jogar pubyi? Eu te
do a scarlati de our, tu morre e
reiniciamos a partida. Agora eu
vou sai daqui (sumiu!)
Aleki, 7ºA-EF

Luiza, 8ºC-EF
Te amo, espero que você nunca
me esqueça.
Carlos E. Bezerra, 8ºC-EF

Gabriel dos Anjos, 4ºA-EF
Oi, Gabi, você é um ótimo amigo,
faz coisas legais, fez o lontrafone
e é isso que eu queria falar
pra você.
Arthur Pasqualini M., 4ºA-EF

Nicolly e Enzo Portella, 8ºC-EF
Eu amo vocês! Obrigada por tudo,
por me ajudar e me apoiar sempre. Vocês são tudo pra mim.♥
Vitória Karolina, 8ºC-EF

Querida Família
Eu gosto muito de vocês, vocês
Meus parça, 5ºA-EF
são a minha vida e sempre
Obrigado por me acompanhar cuidam de mim. Obrigada por
todos esses anos, me incentivar tudo, um beijo!
nas horas que eu precisei e por Alícia, 3ºD - EF
estar do meu lado o tempo todo.
Augusto Fernandes, 5ºA-EF
Samuel, 4ºC - EF
Samuca, quero pedir desculpas
Ana Julia, 7ºD-EF
pela nossa briga, mas nós semVocê é muito linda, divertida, pre vamos ser melhores amigos.
engraçada e legal. Gosto muito #somosamigos!
de você.
Lorenzo, 4ºC-EF
Anônimo, 7ºD-EF
Vitor, 2ºD - EF
Professora Fernanda Blau
Você é meu melhor amigo.
Palmeiras não tem mundial kkkk Pedro Ortiz, 2ºD - EF
Alejandro, 8ºB-EF
Kaue Ramos, 9ºC-EF
Carol Borges, 8ºC-EF
Eu gosto muito de você. Abraço
Meu amor, eu amo muito você. do primo.
Obrigada por tudo, tá! ♥ Bj♥
Felipe A Rocha, 8ºA-EF
Valentina J., 8ºC-EF
Professor Jackson
Mari, 9ºC-EF
A gente te ama 'sor, vc é demais!
Te Amo! Me perdoa! Adoro crian- 8ºB
ças.
Cassiano, 3ãoB-EM
Potter, 7ºD-EF
E aí, Luiz? Estamos quase no final
Professora Sara
do ano, então, aguenta firme pra
Amamos você!
depois podermos jogar em paz!!!
Ana S. e Maria Fernandes, 7ºD-EF Glória a Deuxxxx!!!
Gabriel C., 7ºD-EF
Isadora, 4º-EF
Eu gostaria de te dizer que nossa Clube das Luluzinhas, 3ão -EM
amizade é muito especial para Já fazem falta na minha rotina.
mim e espero que ela dure para Amo vocês.
sempre.
Laura Quandt, 3ãoB-EM
Ana Beatriz, 4ºB-EF
Amanda Luiz, 8ºB-EF
Luis, 2ºA-EF
Olha... Decepcionou, bastante
Eu gosto de você, eu vou brincar até, fiquei sem falar um tempo
com você todos os dias.
mas ... olha ... Eu te amo!!
Pedro, 2ºA-EF
Eduardo B., 8ºB-EF

Carlos, 8ºA-EF
MABI, 8ºA-EF
SEJA TOP!
Nosso grupo SEMPRE ama vocês. Bruno L., 8ºB-EF
Beatriz Yumi, 8ºA-EF
Amiguinhas, 6ºC-EF
Vicenzo, 3ºC - EF
Obrigada por serem as melhores
Você é o meu melhor amigo.
amigas do mundo. Vou sentir
Leonardo, 2ºC - EF
saudades quando for embora.
Amo vocês!
Vinicios A., 8ºB-EF
Mayara, 6ºC-EF
Cara, você é meu melhor amigo,
sempre está comigo, VLW!
Namorada
Alejandro, 8ºB-EF
Queria dizer que amo muito você
e sempre estarei do seu lado...
Pietra, Ana L., Vitória P., 1ºA-EM Esqueci que não tenho namorada!
Amo vocês! Coração XOXO
Felipe Sad, 7ºD-EF
Sabrina, 1ºA-EM
Lukas, Bruna H., Laura e Mª
Professora Maria Elisa
Fernanda
Saiba que você é uma professora Amém, Aleluia, nunca mais vou
muito legal e ensina muito bem a ver vocês.
matemática para nós.
Gabrielle Branco, 3ãoA-EM
Camilly, 5ºA-EF

Jornal do
SANTOS ANJOS

6

Setembro a Dezembro 2018

F

7

Setembro a Dezembro 2018

Jornal do
SANTOS ANJOS

O
R
M
A
N

Terceirão A

Terceirão B

D
O

S
9ºA

5ºA

2018

5ºB

9ºD

Infantil 5B

5ºC

9ºC

9ºB

Infantil 5A

Infantil 5C

5ºD

Infantil 5D

Jornal do
Santos Anjos
Enzo Portela, 8ºC-EF
Meu caro amigo, saiba que apesar
das discussões constantes, tenho
grande carinho por ti, agradeço
por todos os momentos.S2
João Victor Alves, 8ºC

Lulis, Gabiz e Adriana, 9ºA-EF
Sou completamente grata por
vocês terem me acompanhado
em toda essa jornada. Eu amo
vocês D+ e os levarei pra minha
vida toda. Obrigada por cada
Amigas, 4ºD - EF
risada, seus palhaços.
Amanda e Nicole, vocês duas são Giulia Matos, 9ºA-EF
as minhas melhores amigas, obrigada por me apoiarem sempre:) Henrique, 3ºD - EF
Natália L. Schlischting, 4ºD-EF
Te amo muito Riquezinho! Vamos
brincar de montão, acabe o
Vitória, 8ºC-EF
phantom Hourglass! Seu segundo
Miga, eu te amo muito, teve comigo Zelda!!!
nos últimos dias difíceis, te amo.♥ Eduardo, 3ºC - EF
Nicolly de Liz, 8ºC-EF
Giovanna, 3ãoB-EM
Mariana e Maria Isabel, 8ºD-EF
Você é o amor da minha vida.
Amo vocês, mesmo sendo chatas AMOOOOOOOO
pra caramba, sempre me ajudam Beatriz, 3ãoB-EM
e me fazem feliz!
Manuela, 8ºD-EF
Todos, EF e EM
"Deus é fiel"
Karla, Ana, Gabi Xuxu, MAFE, Erick e Caio, 9ºB-EF
Larissa, 1ºA-EM
AMO VCS GATINHAS!! AMORES Vô Jucelino
DO VENICIO
Vovô, melhora logo, eu amo você.
Venício M. Delfino, 1ºA-EM
Você é meu companheiro.♥♥
(Rhayssa, muito obrigada, mas
Mãe
eu não vou fazer para você)
Obrigado pela ajuda nesse ano, Beatriz, 3ºC - EF
você é a melhor mãe do mundo.
Bernardo de Souza, 5ºA-EF
Família
Vocês ♥sempre♥ me ♥ ajudam
Bel e Ana, 8ºD-EF
♥ Amo vocês! ♥♥♥
Eu amo vocês! Obrigada por serem Bruno, 5ºC-EF
as melhores amigas do mundo. É
nóis na manhã
Henrique, 2ºC - EF
Maria Paula, 8ºD-EF
Você é o meu melhor amigo e eu
gosto muito de você.
Isabely A., 3ºC - EF
Arthur M., 2ºC - EF
Lembra quando a gente só era
amiguinhas e você era melhor Thiago Correa, 9ºB-EF
amiga da Nati♥ Mas agora a Ei cara, obrigado por este ano,
gente é melhor amiga e eu gosto você é um grande amigo e uma
muito de você!
grande pessoa. Mais que um
Lívia B., 3ºC - EF
psicólogo, você é um bom amigo.
Gustavo B. M.Consenso, 9ºB-EF
Ingrid
Mana, você ainda não nasceu, mas Lorenzo Kailer, 4ºD - EF
eu já te amo muito.
Obrigado por sempre me apoiar,
Vinícius, 5ºC - EF
você é um amigão. Abraços!
Lucas Raphael S., 4ºD - EF
A tudo e a todos, 7ºD-EF
Oi, tudo bom? Quem tiver lendo Marcella, 9ºB-EF
isso, da minha sala, tenha um Meu último bilhete do jornal para
bom dia!
você, se passaram 11 anos juntas
Victor Poffo, 7ºD-EF
já, só posso te agradecer por tudo
que nós passamos, cara. Te amo
JAIMGGB, 3ãoA-EM
muito, vou sentir saudades.
Amo vocês minhas gatinhas! Vou Ana Clara Henrique Pinto, 9ºB-EF
sentir muita falta de vocês e de
nós juntas♥
Sabrina, Pietra, Vitória, 1ºA-EM
Bruna Hilk, 3ãoA-EM
Amo vocês! ♥♥ XOXO
Ana Luiza, 1ºA-EM
Família
Querida família, obrigado por me Família
sustentar e me amar. Amo vocês! Obrigada Senhor por me dar
Beijocas!
essa família linda que eu tenho.
Pedro R. G. Lima, 4ºD - EF
Amo vocês!
Beatriz Melo, 2ºB-EF
Alane, Laura D., Maitê, 3ºC - EF
Amigas, eu adoro muito vocês! Professora Giselle
Vocês são muito especiais para Continue sendo a melhor profesmim! Amo todas vocês! Beijos♥ sora do mundo.
Luísa de Borba Schmitt
Matheus E., 3ºA-EF
Obrigado por me ensinar tudo o
Amalia e Camilly, 5ºC - EF
que eu sei até agora!!! Feliz dia
Vocês sempre me apoiaram e dos Professores
sempre vão me apoiar, pois são Vitor de Carvalho Moritz, 3ºA-EF
umas das minhas melhores amigas. Amo vocês!
João Pedro, 2ºC - EF
Raphaela, 5ºC-EF
Você é o meu melhor amigo.
Bernardo, 2ºC - EF
Aline e Kendra, 8ºD-EF
Obrigado por sempre estarem Eduardo, 4ºA-EF
com a gente! Mais rolês estão Não existe alguém mais amigo
por vir!! ♥
do que você.
Ana Clara, Maria Albano, 8ºD-EF Gabriel Hilario T. de Souza, 4ºA-EF
Lucas, 4ºD - EF
Eu e o Lucas somos quase irmãos
porque a gente sempre se ajuda e
até gosta da mesma garota.
Lorenzo, 4ºD - EF

Harielle Weiers, 8ºA-EF
Amo você! Minha irmãzinha
princess. Para de tirar foto minha
e mandar para a mãe. Beijos!
Gabriela Schwaab, 1ºA-EM

Hardt, Carlos e Cunha, 8ºA-EF
Vocês são top! Por mais invasões
na casa da Ana.
Maria, 8ºD-EF

Ana Julia S., 7ºD-EF
Quero te falar que você é muito
especial em minha vida. Te amo
muito, muito, muito ♥♥♥ !
Fernanda, 7ºD-EF

Luiza, Gabrielli, Mariana, Camila
e Giulia, 9ºA-EF
Gente, eu amo muito vocês, vou
sentir muita saudade ano que
vem, que nossa amizade dure
muito.
Adriano Inácio, 9ºA-EF

Malcolm, 3ãoA-EM
Te amo ursinho pooh! Bolinho de
carne, zé gotinha da Petrobrás!
Rodrigo, 3ãoA-EM

Turma do 4ºD - EF
Gratidão por este lindo ano que
Malu e Helena, 4ºA-EF
passamos juntos. Desejo um
Oi, eu conheço vocês desde o Natal abençoado em família.
infantil 5A, e adoro vocês. São Professora Adenise
amigas da vida e sei que posso
confiar em vocês, amo vocês.
Pandinha, 1ºA-EM
Maria Laura, 4ºA-EF
#Saudades de você! ♥
Kamyla, 1ºC-EM
Mª Fernanda, Gabriela´s, Lari, Ana
C.V.P., 1ºA-EM
Matheus, 2ºB-EF
Amo vos!♥
No mundo todo a poluição mata
Karla M., 1ºA-EM
tudo que Jesus criou! Que pena.
Luiz Otávio, 2ºB-EF
Migas, 7ºD-EF
Bueno, Kamy, Fê, Ana e Alena, eu Clube da Luluzinha, 3ão-EM
amo muito vocês e, Bueno, para de Meninas, muito obrigado por
pintar e grampear o meu cabelo! fazerem meu ano e minha vida
Mariana Siewert, 7ºD-EF
mais alegre!
Gabriela Ferreira, 3ãoB-EM
Lukas, Mª Fernanda, Ana Letícia e
cia, 3ãoA-EM
SANTOS ANJOS
Obrigada por todos os incríveis Minha mãe, Suzuka, dá aulas
momentos dentro e fora da escola de piano para ajudar na renda.
e pela companhia nesta caminha- Muito dedicada, está sempre com
da. #ACONTECE #ROLÊS
o aluno, tocando com ele.
Laura Baptista, 3ãoA-EM
Jefferson, 3ãoB-EM
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XXIX OLICRISA - 2018

A OLICRISA é disputada pelos
alunos do 2º ao 5º anos
reunidos em equipes por
cores.
Cada time é formado por
alunos de todas as turmas de
um mesmo ano, que disputam
o campeonato.
Assim, estudantes da mesma
turma estão em diferentes
times. As equipes que somam
mais pontos, são as turmas
destaque de cada turno.

MATUTINO

VESPERTINO

Turma Destaque 2018

Destaques do CSA nos Jogos Escolares 2018
A equipe do Colégio dos Santos An- quartas de final e semifinal por 2 x 1,
jos, comandada pelo professor Geraldo disputando com a EEB Osvaldo Aranha e
Natação
Marconi de Matos, sagrou-se campeã
dos jogos escolares de Joinville 2018, na
categoria 15 a 16 anos.
O CSA venceu os jogos decisivos nas

EM Pe Valente Simioni, respectivamente.

Letícia Fassina Romão - 8ºB

A final disputada contra o Colégio Elias
Moreira, nosso time venceu por 2 x 0.

Voleibol Campeão

Medalhas de Ouro
50m livre
100m livre
100m borboleta

Categoria 13/14 anos

Equipe Campeã:

João Vitor Vieira, Pedro Henrique Nunes Meyer, Lucas Felipe Trindade da
Silva, Bruno Giacomelli e Ruan Carlos da Silva, do 1°B; Thiago Mattos de Magalhães Rezende e André Ribeiro Garcia, 1°A; Gabriel Delgmann Kasten, 9°A e
Emmanuel Augusto Vieira e Humberto Leopoldo Lennert Neto, 9°B.

Tênis de Mesa

Manuela Beckert - 6ºB
Ouro - 50m costas
Prata - 100m livre
Prata - 100m costas

Taekwondo

Basquete - sub 16 - Vice-Campeã
Equipe: André Felipe Villwock, Artur Coi da Nova,Bruno
Giacomelli,Eduardo Alencar Neuenfeld, Gabriel Serafim, João
Vitor Vieira, Lucas Felipe Trindade da Silva, Pedro Henrique
Nunes Meyer, Ruan Carlos da Silva (1ªB–EM) e Humberto
Leopoldo Lennert Neto, 9ºB Professor - Cicero Monteiro

Bruno Weber - 8ºB Amanda F. Janing 1ªC-EM
Medalha de Bronze

Medalha de Ouro
Categoria: Júnior sub 17
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Jornal do
Santos Anjos

Saúde & Qualidade de Vida

Crianças e adolescentes necessitam

de escuta ativa e afetiva

“A educação é um processo e para
que seja eficiente precisa ser um
processo cooperativo, família e escola
precisam estar mais que unidas,
precisam estar alinhadas, com
discursos e práticas bem 'afinadas',
afirmou Ailton Dias de Melo aos
pais e professores durante a palestra
do dia 25 de setembro.
O palestrante alertou que muitos pais,
erroneamente, acreditam estar cumprindo
seu papel na educação dos filhos, somente
proporcionando acesso a uma boa escola.
"Por conta desta crença, esquecem que a
educação possui dimensões múltiplas e que
não podemos limitar à prática ou ao espaço
escolar. Família e escola educamos sob contextos diferentes e hoje de forma cada vez mais
desafiadora”, lembrou.
A infância e adolescência são fases de
intensas e constantes mudanças fisiológicas,
psíquicas e relacionais. Para que o pleno desenvolvimento cognitivo, emocional, sexual e
psicológico se efetive, é necessário que crianças e adolescentes transitem em ambientes
confortáveis, que transmitam segurança, apoio
e proteção.
"E, sobretudo onde haja escuta especializada capaz de ajudar na elaboração das questões
que lhes são próprias de cada etapa da vida",
acrescentou.
A educação no mundo contemporâneo
exige reflexão constante e atualização eficaz
sobre os desafios que se apresentam a cada
dia, visto que as mudanças comportamentais
acontecem de modo muito rápido.
Assim, pais e professores, não raro sentem-se angustiados e aflitos com a responsabilidade de agir na formação daqueles por quem
são responsáveis.
Do outro lado, a criança ou adolescente
também se sente desconfortável pois, mais do
que suporte financeiro, esperam e geralmente
precisam, que o adulto lhes dê direcionamentos, delineamento de limites, bons exemplos
e, principalmente, muito carinho e uma escuta ativa e afetiva. Precisam também de um
trabalho sistemático de desenvolvimento de
habilidades socioemocionais.

Relativização
“O cenário incerto de uma sociedade líquida aponta para o fim de narrativas totalizantes,
um não pertencimento e ainda um barramento
de fronteiras que confunde a demarcação de
limites educacionais, 'borrando' os limites dos
próprios educandos”, explicou Ailton.
Mas há fronteiras que não poderiam ser
borradas. Há um limite que tem que ser dado
para a criança transpor. Como, por exemplo,
no esporte, nos estudos matemáticos. Mas há
limites que não podem ser transpostos, como
o limite social, os de hierarquia, etc.
Vivemos numa época de relativização
de tudo, inclusive das regras e da missão
das instituições, para atender aos interesses
individuais. Para exemplificar, o palestrante
contou a história de uma mãe que insistia para
a escola deixar seu filho fazer a prova mesmo
tendo chegado três minutos atrasado.
A mãe relativizou a responsabilidade
do filho, assumindo a culpa pelo atraso e
acrescentou que a escola não deveria impedir
o filho de fazer a prova porque três minutos
não são nada.
Após 'acatar' a justificativa da mãe, propôs
um acordo: 'já que três minutos não são nada,
em troca de quebrar suas regras e deixar o
filho fazer a prova final, a mãe pagaria os

mesmos três minutos de propaganda da escola,
em horário nobre numa emissora de TV. Ao
que, obviamente, a mulher se opôs alegando
ser muito'.
"Os adultos, que nascemos numa época
sem internet, estamos numa dicotomia entre
o que é real ou virtual, notícia verdadeira ou
fake news. "Agora imagine um(a) adolescente
que passa horas tirando 60 fotos e escolhendo uma única para postar na rede social. E,
quando posta, passam-se minutos, horas e
ninguém dá like, ou pior, os comentários são
de reprovação. Isso é o fim para ele(a)!. Todo
seu esforço, seu desejo de aprovação, foi em
vão", explicou.

Outro ambiente
Ao abordar as diferenças do contexto social
do adolescente da atualidade e o da adolescência de seus pais, acrescentou que a necessidade
de pertencer, ser aceito e querido pelo grupo e
amigos, continua a mesma.

Grito silencioso

“Nossas múltiplas dimensões do ser se
entrecruzam e rizomaticamente ganham e
dão novos contornos rápidos a tudo e todos.
Práticas muito comuns, como as de compartilhamento da própria imagem ou de amigos com pouca roupa e ou em posições eróticas e a participação em "jogos e desafios" por
meio de redes sociais são um grito de ajuda.
"Os jovens se expõem em busca de 'audiência' e aceitação. Com o mesmo objetivo,
adotam comportamentos intencionais envolvendo agressão direta ao próprio corpo nos
'jogos' de desafio como 'Baleia azul' e 'Bordado humano', que se tornaram muito populares
entre adolescentes", alertou.
Para Melo, essas e muitas outras práticas
perigosas do ponto de vista vital são gritos
silenciosos que permeiam a escola e as famílias. E por esta razão, os pais devem estar
vigilantes, ter uma escuta ativa e principalmente verificar por onde os filhos "andam na
internet. É importante também estipular locais

Minhas amigas, 7ºD-EF
Papai e Mamãe
Amo vocês! ♥ Vocês são muito Eu amo muito vocês.
especiais para mim!
Marcell Rodrigues, 2ºB-EF
Ana Julia, 7ºD-EF
Professor Walter
Lívia B.S., 3ºC - EF
Você é incrível, amamos você,
Obrigada por ser essa amiga tão melhor professor.
legal e divertida, você é minha Fernandes e Siqueira, 7ºD-EF
melhor amiga e sempre será!!
Isabella A., 3ºC - EF
Luis Piva, 1ºC-EM
Você é um presente que 2018
Professora Leila
me deu! Te amo muito, me dá
Eu sempre gostei de você e você é uma chance.
a minha professora preferida. Eu Beatriz, 1ºC-EM
gosto do seu jeito, como você nos
trata e do jeito que você ensina. Bebel e Maria Antonia, 5ºD - EF
Te amo! BJS
Obrigada por vocês que estão
Emilly, 5ºC-EF
sempre do meu lado, se preciso
de vocês, estão lá para me ajudar
Pedro, 4ºD - EF
e sem vocês lancharia sozinha,
Você sempre me alegra e me ajuda muito obrigada, adoro vocês.
nos problemas.
Gabriela, 5ºC-EF
Henrique, 4ºD-EF
José Sávio Jr., 3ãoA-EM
Maria Schulz, 7ºA-EF
Eu te amo demais, meu amor.
Amo muito você e queria ver Obrigada por tudo!
se rolava.
Maria Fernanda Foncil, 1ºA-EM
Desconhecido, 7ºD-EF
Helena Ferreira, 1ºA-EF
Cícero,
Oi gatinha, a mana te ama muito,
Parabéns pela conquista nos es- tá! Continue sendo essa menina
colares e boa sorte ano que vem, inteligente, linda, engraçada.
vou ficar com saudades.
Gabriela Ferreira, 3ão-EM
Felipe Moreno, 3ãoB-EM
A Todos os Colaboradores do
Júlia, 2ºA - EF
Colégio dos Santos Anjos
Eu gosto de você, você é legal.
Nós do Setor Financeiro agradeBenjamin, 2ºC-EF
cemos a dedicação de Todos os
Colaboradores para que a Família
Professoras e Professores
Santos Anjos permaneça sempre
Muito obrigada por tirar minhas unida e forte.
dúvidas, por ter paciência, sem Cátia, Ana e Ir. Sandra
vocês eu são saberia o que sei.
Camilly, 5ºC-EF
Beatriz, 2ºC - EF
Eu gosto muito de você e também
Fernanda Lira, 1ºA-EM
gosto de ficar do seu lado.
A mana te ama muito, sempre vou João Pedro, 2ºC - EF
cuidar de você!
Eduarda Lira, 3ãoB-EM
Helena J., 2ºD - EF
Eu adoro você e gosto muito de
Anita F. e Gabriela H., 4ºD - EF
brincar com você.
Minhas duas melhores amigas Helena F., 2ºD - EF
mesmo se vocês forem para de
manhã saibam eu vou morar Professora Ju
sempre em seus corações e que Obrigado por tudo mesmo, sauamo vocês. Bjs
dades.
Maria Eduarda L., 4ºD - EF
Maria Clara, 2ºE - EF
Professora Edilani
Obrigado por ser essa professora
regente incrível que você é.
Guilherme K.M., 7ºD-EF
Obrigada por ser esta regente
maravilhosa e por aturar a nossa
sala. Feliz Dia dos Professores.
Yasmin, 7ºD-EF

“É fato: quando as
famílias participam da
vida escolar de seus
membros, estes aprendem
mais e melhor”.
Alertou que com o mundo digital , o ambiente social em que educamos nossos filhos é
outro e reforçou a necessidade dos pais darem
mais atenção de fato aos filhos.
O psicólogo lembrou que em 15 mil anos, o
ser humano não sofreu praticamente nenhuma
alteração do corpo físico, mas o espaço em que
vive, os estímulos, estes são completamente
diferentes.
E que, por conta desta infinidade de estímulos visuais e sensoriais, nunca tivemos uma
geração tão bem preparada para fazer escolhas,
científica e tecnologicamente, mas despreparada do ponto de vista de relacionamentos e
para superar o sentimento de perda, exclusão,
frustrações e desafios afetivos.
Ele acrescenta ainda que “o mundo caminha
para um constante aumento de complexidade,
e viver se torna cada dia mais exigente.
Por conta disso, a demanda por humanização é cada dia maior. E para fazer frente
ao aumento crescente das dificuldades das
crianças e adolescentes administrarem e superarem as frustrações, é preciso conhecer a
si próprio e a quem caminha ao nosso lado.
E este é um exercício constante que não tem
ponto final”, alerta.

e limites de tempo para que possam navegar
pela internet.
Ao apresentar pesquisas nas quais 85% das
crianças verbaliza o sentimento de estar sendo
substituída por dispositivos móveis na vida
de seus pais, alertou para o papel dos pais nos
ensinamentos por ações.
Um exemplo de como os pais ensinam é
a troca do silêncio por dinheiro. "Silenciar
a criança com R$2,00 para que fique quieta
dentro do carro no trajeto para casa, é um processo semelhante ao de silenciar um deputado
por R$ 2 milhões, lá em Brasília".
Em sua opinião, atos desta natureza, revelam uma busca de sentido, de perspectivas e
traduzem a necessidade urgente de uma escuta
ativa e afetiva dos pais para com seus filhos,
acompanhando sua trajetória pelo mundo real e
virtual e fazendo um trabalho sistemático, com
a escola, de desenvolvimento socioemocial.

Família
Vocês são as melhores pessoas do
mundo. Muito obrigada por serem
muito legais e carinhosos comigo.
Natália, 3ºC - EF

Amanda e Lívia, 3ºC - EF
Queridas amigas, vocês são muito
legais e vocês são minhas melhoSarah, 5ºB-EF
res amigas. Beijos!
Oi, fofinha! Só pra você poder falar Manuela Claudino Moreira, 3ºC - EF
que algum dia eu te mandei bilhetinho no jornal da escola. Te amo! Alunos, 3ºD - EF
Anna, 3ãoB-EM
Queridos alunos, desejo a vocês
muito sucesso e muitas alegrias.
Mãe e Pai
Beijinhos!
Eu amo vocês e vocês são as Professora Eli
pessoas mais especiais da minha
vida. Beijinhos de Gigi.
# Professora Fernanda Sayão
Giovana, 3ºC - EF
Muito obrigada por ser uma professora tão legal e que faz ótimas
Isabelli Ap., 5ºC-EF
explicações. Beijos
Isa, estou desde o primeiro ano Nicole Círico, 5ºA-EF
com você e quero que você saiba
que te amo muito.
Pai
Beatrys P. S., 5ºC-EF
Você é o melhor pai do mundo.
Vinícius D., 5ºC - EF
Kamilla, 2ºA-EM!
Você é uma amiga incrível! Adoro Júlia e Alexia, 4ºC - EF
poder te ajudar a estudar! Beijos! Vocês são minhas melhores amiGiovanna, 2ºB-EM
gas, estão comigo quando eu
preciso.
Arthur H., 4ºB-EF
Amabile, 4ºC - EF
Você é meu amigo desde o infantil.
Vou te dizer obrigado por me Lucas C., 2ºA-EF
apoiar, me fazer rir, etc. Sempre Você gosta muito de super heróis
estarei com você.
e eu também. Você é muito comBruno, 4ºB-EF
portado e inteligente.
Matias, 2ºA-EF
Sofia, 2ºC - EF
Oi, gosto muito de você, você é Professora Karina Vargas
minha melhor amiga. Beijos♥
Você é muito bonita, inteligente,
Maria Julia, 2ºC - EF
amorosa, carinhosa e muito cuidadosa. Eu te amo, prof.
Quarteto Fantástico, 1ºA-EM
Laura, 5ºC-EF
Gente, eu AMO vocês. Sabri vai
doar sangue, Pi, continua a ser Heitor D., 4ºD - EF
linda praiana, Ana Luiza, não Você é muito legal, adoro anime,
briga comigo!
nós nos divertimos muito.
Vitória Palmeira, 1ºA-EM
Mateus, 4ºD - EF

Jornal do
Santos Anjos
Alunos do 6ºA
Obrigado por me acolherem tão Vicente, 3ºD - EF
Obrigado por ser meu melhor
bem esse ano.
amigo.
Gabriel, 6ºA-EF
Vinícius, 3ºD - EF
Maitê, Julia e Ana, 5ºD - EF
Meninas gosto muito de vocês, Guilherme K.Milani, 7ºD - EF
vocês são especiais para mim. Gosto muito de você! Vamos nos
divertir neste final de semana
Isabelly, 5ºD - EF
brincando de futebol, vôlei,
creative destruction e várias
Alice Duarte, 1ºA-EF
Você é uma boa irmã e amiga, te outras coisas! Você é muito legal!
Gabriel K.M., 4ºC-EF
amo muito.
Sofia Duarte, 6ºA-EF
Bruno L., 5ºA-EF
Vamos combinar de você ir lá em
Camilly, 5ºC-EF
Obrigado por sempre ser essa casa, vamos jogar Fifa 18!
amiga que quando eu fico triste André, 5ºC-EF
você me ajuda. Obrigado por
sempre me apoiar, você é uma Vinícius Valente Marx, 3ºD - EF
Espero que terminemos o ano
amiga que vale ouro!
felizes.
Gustavo Luiz, 5ºC - EF
Lucas V. Marx, 5ºD-EF
Natália e Amanda, 4ºD - EF
As minhas amigas são como João V., 6ºA-EF
irmãs para mim, elas estão Bem vindo ao Colégio Santos
sempre nos momentos ruins e Anjos!
bons, eu amo as duas, elas são João H., 6ºA-EF
verdadeiras amigas.
Nicole Garcia, 4ºD-EF ♥
Leonardo, 2ºA-EF
Vini M., Enzo, Gustavo L. e Arthur Você é meu melhor amigo, você
é legal e gentil.
S., 5ºC - EF
Obrigado por vocês sempre me Miguel, 2ºA-EF
apoiarem e me divertirem. Vocês
Eduarda Reder, INF.4 - EF
são meus melhores amigos.
Duda, você é muito legal, eu
Lucas, 5ºC-EF
sempre penso em você. Obrigada
por existir! Te amo!
Família e Amigos
Eu sei que erro muito na vida, Guilherme R. Woehl, 4ºC-EF
mas sei que um dia estarei pronto. Eu amo vocês! Amooooooo Bruno Gabriel, 4ºB-EF
Você é meu melhor amigo. Eu
vocêêêêêêês ♥♥♥
gosto muito de você.
Thuany G. A., 4ºD - EF
Luiza Steil A., 4ºB-EF
Rapha, Nati e Família
Obrigada por serem pessoas tão Maria Clara e Família, INF.3 - EF
especiais em minha vida, por me Queria falar que gosto de cada
segundo que passo ao lado de
ajudarem quando preciso.
vocês, gosto de jogar os jogos que
Amália, 5ºC-EF
tenho com vocês, etc...
Ana Luiza Quintino, 5ºD - EF
Jeisa
Obrigado mãe por ter me colocaProfessora Fernanda Blau
do nessa escola tão boa.
Felipe Gallassini Pereira, 2ºB-EF Palmeiras ainda não tem mundial.
Anónimo, 6ºA-EF
Beatriz, 1ºC-EM
Preciso do seu abraço.
Victoria, 1ºA-EF
Guilherme Mendes, 1ºC-EM
Eu gosto de brincar muito com
você.
Mana, INF - EF
Te amo mais que tudo no Mundo. Leonardo, 2ºA-EF
Isabeli Ap. F., 5ºC - EF
Professora Luciane
Obrigado por nos ensinar, obriMinha Família
Eu adoro vocês, vocês sempre me gado por tudo. Você é muito
especial,te adoro! Você vai estar
dão carinho e amor.
sempre dentro do meu coração.
Pedro, 3ºD - EF
Beijos!
Amanda Liz, 4ºB-EF
Eduardo e Erik, 5ºD - EF
Quando tiverem tempo vamos
Sara, 4ºA-EF
jogar free fire.
És uma amiga muito leal. Nós
Nicolas Rent, 5ºD - EF
somos muito amigas. Adoro
brincar e das piadas e maluquices
Alunos, 4ºB-EF
Vocês são muito especiais que faz.
para todos a sua volta. Jesus Maria Eduarda, 4ºA-EF
ama muito vocês e eu também
Os Amigos, 2ºB-EF
JOÃO:3-16.♥
O Colégio dos Santos Anjos
Natália Migdady, 4ºB
é legal.
Calebe Alves da Silva, 2ºB-EF
Tio Sid
Eu gosto muito de você, e é muito
importante para mim, é como Iasmin, 1ºC-EM
Que saudades de você no meu dia
um pai. Bjs.
a dia. Te amo amiga, fé no pai que
Anna C., 5ºD - EF
a nossa viagem sai.
Beatriz, 1ºC-EM
Mãe
Quero te desejar um Feliz Aniversário, que você receba saúde, Camila, 4ºB-EF
paz, amor e que você continue Eu sou sua melhor amiga.
Clara, 4ºA-EF
sendo essa mãe maravilhosa.
Letícia C., 6ºA-EF
Eduarda, 6ºD-EF
Duda, já estou com mt sdds, e eu
Enzo Koba, 5ºC - EF
Você é um bom amigo mesmo, te devo um açaí ainda. BJS
estive um pouco brabo com você Geovanna, 6ºD-EF
nos últimos dias, mas já passou.
E eu sei que sou melhor que você Vinícius Korb, 5ºD - EF
Você é meu melhor amigo e
no Fortnité.
continue sendo pra sempre.
Arthur Sasse, 5ºC - EF
Erik Lopes, 5ºD-EF
Mãe e Pai
Vocês são os melhores pais do Bonde das 8, 8ºC-EF
mundo!!! Obrigado por me ajudar Obrigada por tudo, vocês são
nas horas boas quanto nas ruins. incríveis!
Letícia Pietruza, 8ºC-EF
Amo muito vocês!!!
Enzo Kobayashi, 5ºC-EF
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Semana da criança é tempo de Paz!

Dia do Pijama - Infantil 5 C

Infantil 1 e 2

Uma semana para celebrar a vida e a
alegria de ser criança. Na fase da vida em
que brincar é o trabalho, os pequenos da
educação infantil vivenciaram o que há de
melhor: brincar, fantasiar, partilhar com os
colegas e principalmente ser feliz.
Festa à fantasia, piquenique, refeições
partilhadas, circuitos, teatro musical, culinária, dia do pijama, brincadeiras mil e muita
alegria de ser criança!!

Família se diverte no PLAY DAY

Após a abertura da Olicrisa 2018, realizada com os alunos do 2º ao 5º anos do
ensino fundamental, de 6 a 11 de outubro,
os estudantes, seus familiares e amigos
divertiram-se nas atividades do Play Day.
A aluna Valentina Meurer, 1ºA, seu pai
Paulo e sua mãe Silvia aproveitaram para
brincar em família. “É muito bacana isso que
o CSA faz: proporcionar um dia diferente
para conviver em família”, registrou Paulo.
“Trabalho o dia todo e vim porque é no
sábado. Esse dia aqui no Colégio, todos
juntos, é importante porque faz nossa filha
sentir que a gente valoriza as atividades dela
e da escola”, registrou a mãe.
Já o avô Valdomiro Vieira, que cuidava
da neta Clara Dalvovo, Infantil 1, enquanto
a menina desvendava os mistérios dos brinquedos no parque, aguardava o outro neto
Davi, Inf 4 e a avó Adelícia, que também
participa das atividades promovidas pelo
Colégio.
Os avós que se revezam com os pais e os
após maternos nos cuidados, aproveitaram
a oportunidade de auxiliar a professora
Gabriela Vieira, para brincar com os netos.
“É a melhor coisa que fizemos. É uma
oportunidade de estarmos todos juntos em
família e curtirmos os netos, com alegria”,
completou Adelícia

Jogos de mesa, parque, desafios, pintura coletiva, pintura no rosto e no braço, penteado,
parque inflável, cama elástica, contação de história foram algumas das atrações.

Um livro, uma carta e solidariedade
podem mudar o mundo de uma criança

A partir da leitura do livro Kafka e a
boneca viajante, os sétimos anos realizaram
um trabalho interdisciplinar de incentivo à
leitura, envolvendo as disciplinas de português, filosofia, história e ensino religioso e
as crianças e adolescentes atendidos pelo
Projeto Providência.
Além das atividades pedagógicas, os
alunos participaram de uma atividade social
solidária doando livros às crianças e adolescentes atendidos pelo Projeto Providência,
do bairro Paranaguamirim.
O objetivo foi integrar os dois grupos e
conscientizar os estudantes sobre a importância da solidariedade e da leitura.
Os livros doados são adequados à faixa
etária e foram importantes em suas vidas. A
história do livro doado foi relatado em uma
carta, ambos entregue na semana da criança.

Carolina Maia, 7ºB

Helena Érika dos Santos, 7ºD

Nas cartas seguiram ainda mensagens de
incentivo à leitura e perguntas sobre hábitos
e preferências pessoais. Foi o início de uma
integração que pode ter continuidade no
próximo ano.
Nas cartas respostas, as crianças do
Projeto agradeceram os presentes e muitos
continuam interagindo por meio de redes
sociais.

Atividades pedagógicas

Desenhar o parque Steglitz, uma nova
capa, criar um novo final para a história,
pesquisa da biografia do autor, correlacionar
o tema com questões da atualidade, contar

e resumir a história e discutir ideias foram
algumas das atividades pedagógicas desenvolvidas em sala de aula.
Outros trabalhos e pesquisas sobre o livro
foram também a base do trabalho da equipe
do 7ºA, na feira de ciências que por ter sido
orientado pela professora de inglês, foi apresentado também em inglês. Além de apresentar os países de língua inglesa, visitados pela
boneca, a equipe apresentou a biografia do
autor e frases de pessoas ilustres.
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A PAZ é construída nas
pequenas ATITUDES

VALE A
PENA LER

Infantil 2 concretizando a aprendizagem do conceito
matemático 'dentro' x 'fora' da caixa de areia

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

Livro: O Balde de Chupetas
Autora: Bia Hetzel
Ilustração: Mariana Massarani
Editora: Brinque Book na Mochila

A construção da cultura
da PAZ que se inicia bem
cedo, resulta na aceitação
das diferenças e no
respeito a si, aos outros e
ao ambiente.

Jogos para a vida
Ao mesmo tempo que aprenderam a
observar, comparar, analisar e sintetizar,
os pequenos do Infantil 4 desenvolveram a
coordenação motora fina, o relacionamento
pacífico com os colegas, a capacidade de
manter a atenção e o pensamento lógico,
com os Jogos Matemáticos, apresentados
de 17 a 23 de outubro.
Durante as atividades lúdicas, as crianças
refletiram sobre suas ações e comportamentos diante dos conflitos. E para concretizar a aprendizagem, além das atividades
pedagógicas, os alunos participaram de
um gesto concreto de solidariedade para a
promoção de paz social, doando alimentos
e brinquedos para as crianças atendidas por
projeto sociais.

Cuidar de si e do outro

Os PAMs 1 a 5, da educação infantil,
apresentaram, de 24 a 30 de outubro, os
trabalhos desenvolvidos no segundo semestre. A cultura da paz foi apresentada
em forma do cuidado de si, do outro e do
meio ambiente.
A aproximação com Deus, a estrutura
da minicidade e outros espaços foram
utilizados para a realização das vivências
individuais e coletivas em ações educativas
que conscientizem sobre a paz no trânsito,
no necessário cuidado com o ser humano,
consigo e com o próximo.
As crianças tiveram a oportunidade
de desenvolver hábitos e condutas que
favoreçam a construção e manutenção da
paz em todos os seus relacionamentos,
especialmente por meio de brincadeiras e
vivencias lúdicas.

A exposição do projeto 'A Paz nas Oposições', do Infantil 1 e 2, acontecerá de 26 a
29/11. O projeto proporcionou aos pequenos
os primeiros contatos com os conceitos matemáticos básicos: em cima x embaixo, alto
x baixo, dentro x fora, grande x pequeno.
A cultura da inclusão e a aceitação das
diferenças promove a convivência fraterna
e pacífica com os familiares, amigos e
colegas.

Nas fotos,
a alegria de
João Marcelo
C. P. Tavares,
e de Giovanna
Gonçalves
de Almeida e
de sua mãe
Márcia.

Muitas crianças das turmas dos
Infantis 2 passam por um processo
de despedida... Deixar de lado
sua chupeta. Uma boa história
é sempre um suporte para que
isto se dê de maneira tranquila e
lúdica. Sugerimos a História: O
Balde de Chupetas, bem como
lembramos que vale entregar a
chupeta ao "Papai-Noel" levar a
outra criança que precise mais dela.
Livro: Não sou moderna!
Confissões, histórias e outras crônicas.
Aut or a: Da- niela Goes
Editora DTX
Crônicas
pa r a d iver t i r.
Um livro que
r ele m b r a m o s
mome nt o s já
v iv id o s c o m
bom humor. O
passado com
o presente e
suas atualidades. Envelhecer não, ficar
mais experiente.
I n d i c a ç ã o:
Coord Berenice Fernandez
Livro: Os Miseráveis
Autor: Victor Hugo
Editora: Martin Claret
Do mesmo escritor d'O Corcunda de Notre Dame é um romance
especialmente indicado para leitura no período de férias, dado o seu
volume (1500 páginas em média).
Entretanto um livro, por certo,
não se mede exclusivamente pelo
número de páginas. O romance
é considerado a maior obra do
Romantismo Francês, e não é por
menos. A narrativa é repleta de
heroísmo, batalhas (coletivas e
individuais) entrelaçados de contexto histórico (França do séc. XIX) e ficção
- com os personagens o mais variados possível. Pela envergadura da obra, Victor Hugo
desenvolve temas diversos e essenciais, tais
Livro: O menino no alto da montanha
Autor: John Boyne
Editora: Seguinte
Poder! Muitos querem, mas
poucos têm.
Oportunidade!
Muitos buscam,
mas poucos encontram.
Pierrot é uma
criança judia,
órfão e pobre. A
única pessoa que
aceita ajudá-lo é
sua tia paterna.
Após uma longa
viagem, ele chega na propriedade de Adolf Hitler. Sem perceber é seduzido
pelo poder de ser o novo protegido do líder
nazista.
Dor, tristeza, perigo, medo, guerra, traição,
punição e decepção começam a fazer parte
do cotidiano dele, agora rebatizado de Pieter.
Indicação: Profª Silvia Vieira Sarnowski

"Desde sempre Joca dorme
todas as noites com
sua querida chupeta,
a pepeta. Mas agora
ele já está grande,
e chegou a hora de
deixá-la. Seus pais, a
irmã e vários familiares têm uma ideia sobre o que Joca deveria
fazer com a chupeta,
mas nenhuma deixa o
menino satisfeito, até
que sua tia aparece com
uma sugestão criativa e
inusitada... qual será?"
Indicação: Professoras do Infantil 2
Livro: Os Beneditinos
Autor: José Trajano
Editora: Alfaguara
Um livro leve, que
vai da juventude do
Autor no Colégio São
Bento, no Rio de Janeiro, aos dias atuais
introduzindo-nos ao
Walking football.
Indicação: Mário
Mancini

quais: o amor, a família, a
maternidade, a honestidade, a coragem; ao mesmo
tempo, veem-se temas
opostos que tentam ameaçar e pôr em desequilíbrio
a vida em sociedade (tanto
da época quanto na atualidade), entre eles: o ódio, a
ignorância, a exploração
do homem pelo homem,
o crime, e finalmente, o
tema que põe nome ao
livro: A Miséria Humana.
Fosse pouco o que já foi
dito, o estilo do escritor é
um fator inigualável na apreciação do livro.
Victor Hugo é um mestre na arte da Ficção
Literária. Boa Leitura!
Indicação: Professor Maurício Palmeira
Livro: O colecionador de manhãs
Autor: Walther Moreira-Santos
Ilustrador: André Neves
Editora: Formato
Nada mais
importante
do que a relação entre pai
e filho, avô e
neto. São lembranças que se
guardam para sempre na
memória e no
coração. Este
livro aborda
duas histórias
cheias de afeto, um sentimento delicado de bem querer. Você já parou para olhar
para o céu e pastorear nuvens? Já colecionou
manhãs? Descubra como é simples de se
fazer e quanta alegria isso pode trazer para
a sua vida!
Indicação: Prof.ª Luciane Manske, 4ºB
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Os visitantes escolhiam o tijolo a
ser retirado do muro e plantavam
a flor, representando o sentimento
oposto (e bom) no jardim da paz,
para a valorização da vida

Leitura, pesquisa e conhecimento

na arte de construir a PAZ

A feira de ciências, cultura e artes dos
ensino fundamental e médio, com o tema
Promoção da Paz, foi realizada em duas
etapas. No dia 17 de outubro foram
apresentados os trabalhos e pesquisas dos
alunos do 8º e 9º anos do ensino fundamental e do ensino médio. No dia 23 de
outubro, as pesquisas do 2º ao 7º ano do
ensino fundamental foram conhecidas.

O projeto de leitura do livro de ficção
PRISIONEIRO – B-3087 - baseado na
vida de Ruth e Jack Gruener inspirou
diversos trabalhos científicos dos 9ºs anos
sobre a 2ª Guera Mundial.
Cartazes em inglês e espanhol destacavam informações sobre as atrocidades
cometidas contra a população civil nos 48
campos de concentração.
Com base no filme O Jogo da Imitação,
foram mostradas algumas das contribuições
de um grupo de jovens matemáticos que
desenvolveram métodos e o computador
para decifrar as mensagens dos alemães e
salvar milhares de vidas.
O desenvolvimento da química e da
física (bomba atômica), o desenvolvimento
da aviação, da computação e da medicina,
conhecimentos que contribuem ainda hoje
para a humanidade, também foram apresentados pelos alunos.

A equipe demonstrou
a extração do DNA

Construir paz é:
Ser Tolerante
Ser Responsável
Ser Honesto
Ser Bondoso
Saber Colaborar
Saber Perdoar
Ter Empatia

BULLYING - Um ambiente
escuro com frases depreciativas
e outro colorido, iluminado,
estimulando a autoestima e a
valorização das características
individuais foi a forma
encontrada pelo 8ºA para
mostrar que o problema está
tanto em quem faz quanto em
quem é vítima de bullying.

O 'normal' não mudou
o mundo: foram os
diferentes que o
tornaram melhor!

Após derrubar o
tijolo, a flor era
plantada no jardim
da paz.

Sobrevivente do Holocausto
A imigrante alemã, Annemarie M. H. Erna
Dorsett, de 97 anos, moradora do Ancionato
Bethesda, uma sobrevivente do Holocausto,
visitou a Feira de Ciências, Artes e Cultura na
manhã do dia 17/10.
Sueli Kasten, avó do aluno Gabriel Kasten,
9ºA, foi uma das primeiras alunas de dança
sênior, implantada por Annemarie no Brasil.
A alemã que optou por morar sozinha no
Brasil em 1990, foi adotada como membro da
família. Sueli é uma das entusiastas da dança
sênior e mantém um grupo em Pirabeiraba que
este ano está completando 25 anos.
Durante a visita à Feira, a idosa 'derrubou'
o tijolo da falsidade no muro de sentimentos
ruins montado por uma das equipes. Em sua
opinião, “a gente consegue conviver com a
tristeza, mas com a falsidade, não”.
Annemarie fez questão de reforçar aos estudantes que devem valorizar o alimento e nunca
desperdiçar. A sobrevivente teve a biografia
escrita e disse ainda que uma das coisas mais
importantes da vida é a tolerância.“Na guerra
a gente aprende a guardar até as migalhas.
Valorizar a comida e a família é valorizar a
vida”, reafirmou.

Os 30 artigos da
Declaração dos
Direitos Humanos
foram ilustrados
pelo 8ºB.

Teste de ansiedade e extração de DNA
A equipe do 1ºB-EM fez
teste para averiguar o nível
de ansiedade e orientou a
praticar esportes, comer
frutas cítricas, chocolate
(70% cacau) e a evitar bebidas alcoólicas como forma
de aumentar a produção de
serotonina e baixar o cortisol
no organismo, diminuindo o
risco de ter ansiedade.
Diversos trabalhos alertaram para os riscos dos
agrotóxicos, da poluição,
da radioatividade e do desperdício de comida, água e
energia.
O Brasil é um dos dez países que mais
desperdiça alimentos. São 15 milhões de
toneladas ao ano. O que daria para alimentar
nove milhões de brasileiros por 47 dias. Do
total produzido, 50% é descartada durante
o manuseio e transporte.
A leitura do livro, O Rapaz que não era
de Liverpool- a história de um rapaz que, ao
estudar genética, concluiu ser adotivo, levantou a discussão sobre a adoção e o universo
dos jovens. A equipe do 7ºB demonstrou
também como é feita a extração do DNA.

Todos reforçaram que o único caminho
para a construção de uma sociedade de paz,
é cada um fazendo a sua parte, já que a paz
é uma construção individual que precisa ser
coletivizada.

