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Manacá da serra
contagia pela
exuberância
das flores

Neste ano em que o Colégio se propôs
a contagiar pelo bem, a exuberância das
flores do manacá da serra transformou
o jardim do pátio interno em cenário
perfeito para as fotos e reunião das equipes que disputaram os jogos da olimpíada do CSA 2019.

Literatura - Alunos do EM levam Monteiro Lobato a CEIs da cidade

Desafiados pela professora de literatura, os alunos contaram histórias para as
crianças de diversos CEIs ao realizarem o projeto "Sítio do Pica-Pau Amarelo".
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Raios ultravioleta previnem

doenças oculares
Além de aprender a prevenir
os problemas de visão durante a
palestra do oftalmologista José
Marcos Resende, os alunos dos 6ºs e
7ºs anos receberam a cartilha sobre
Saúde dos Olhos, distribuída pelo
Hospital de Olhos Sadalla Amin
Ghanem.
A reportagem da página central
mostra que o uso excessivo da visão
para perto, tem provocado aumento
significativo da incidência da miopia
entre os jovens.

Págs. 6 e 7
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Buquê de Manacá da Serra!!
Estamos finalizando o primeiro semestre do ano
de 2019. Chegamos até aqui com o mesmo foco que
nos propusemos, de maneira clara e assertiva, no
início do ano: Contagiar pelo bem!
Desde então, nosso Colégio se transformou no
espaço privilegiado de fazer o bem: pessoas se
querendo bem, educandos aprendendo felizes,
educadores fazendo o que amam, famílias
compartilhando. Nosso jeito de contagiar pelo bem!
Inúmeros acontecimentos, vivências, celebrações, projetos e muito aprendizado contribuíram
para construirmos um ambiente fraterno, de acolhimento, entreajuda e comprometimento, não só
com palavras, mas também com ações.
Assim, não podemos deixar de registrar na
101ª edição do Jornal Santos Anjos importantes
acontecimentos do semestre como os destaques dos
nossos alunos nos vestibulares, simulados, práticas
desportivas, olimpíadas, jogos escolares e outros.
Registramos também atividades dos alunos
nas aulas de empreendedorismo, as quais
transpuseram a sala de aula com atividades
desenvolvidas em empresas da cidade,
experiências essenciais na trajetória escolar para
o desenvolvimento e construção de projetos de vida
que impactem positivamente na sociedade.
E como não citar a inesquecível confraternização
junina, alegre, familiar, escolar, do nosso jeito,
do jeito Santos Anjos. Um verdadeiro espetáculo
artístico cultural levou uma animada plateia de
pais, mães, avós e amigos a lotar por quatro vezes
o ginásio de esportes para aplaudir a desenvoltura,
o ritmo e a alegria dos pequenos e também dos
grandes caipiras.
Nesta edição também destacamos a
reportagem sobre um tema para a saúde dos
estudantes, a importância da visão e da saúde dos
olhos em parceria com o hospital de Olhos Sadalla
Amin Ghanem.
Muito nos alegrou a abertura da quadragésima quinta olimpíada, com o desfile dos atletas, o
juramento e o trepidar das chamas da pira olím-

pica acesa por representantes de todas as delegações. Chamou também atenção o brilhantismo das
alunas da ginástica rítmica e das aulas de dança,
que em tão pouco tempo de ensaio conseguiram
apresentar belas coreografias.
Foi também sucesso, o programa Escola
Aberta: “papai, esta é minha sala, esta é minha
carteira, aqui fica a sala de música, aqui...” Assim,
animadas, as crianças conduziam os familiares
a todas as dependências do Colégio. Sem falar da
alegria dos ex-alunos recordando belas histórias do
maravilhoso tempo escolar.
Outros projetos pedagógicos desenvolvidos
nas diversas disciplinas enriquecem também o
jornal, com participação das queridas crianças
da educação infantil e do fundamental, bem como
dos estudiosos alunos do ensino médio. Impossível
registrar e enumerar todos, porque o espaço
escolar é muito dinâmico e produtivo.
Ao contemplar todo este cenário e acompanhar
o ritmo da caminhada, lembramo-nos das muitas
pessoas envolvidas no processo: amigos, amigas, nossos colaboradores dedicados, educadores
comprometidos com o ensinar e também com o
aprender, celebrar, valorizar a vida e fazer o bem.
“Vemos em tudo e sempre a Providência de Deus,
silenciosa, mas poderosamente em ação.” (Padre
Eduardo Michelis.)
Para finalizar o semestre, ainda tivemos uma
maravilhosa surpresa, um brinde da natureza,
a florada dos pés de Manacá da Serra no nosso
pátio, tornando-o ainda mais lindo, formando três
maravilhosos buquês de flores, rosas, lilases, roxas
e brancas colorindo nossas vidas, especialmente a
vida dos nossos queridos estudantes.
Juntamente com essas lindas flores, oferecemos
a todos nossa amizade, nosso reconhecimento e
eterna gratidão do Colégio dos Santos Anjos.

						
Adelina Dalmônico

S A Augusto Barbosa Hackbarth, Procurador do Estado, pela conversa com o Terceirão sobre
a escolha da carreira e sobre os
desafios pós-ensino médio.

S À professora de Geografia,
Margarete Costa, que falou sobre
biomas brasileiros (Mata Atlântica e Cerrado) aos alunos dos
primeiros anos do EF matutino.
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Julho

02 – Prova de 2ª Chamada
02 – Aula de campo de na Indústria Inplavel – 9º ano A
04 – Aula de campo na Indústria Inplavel – 9º ano B
05 – Aula de campo no Shopping Mueller – 6ºs anos
06 – Abertura da XLV Olimpíada do CSA e Escola Aberta
08 a 12 – XLV Olimpíada do Colégio dos Santos Anjos
08 a 12 – SIPAT
10 – Aula de campo em São Francisco do Sul – 5ºs anos Matutino
12 – Visita ao Rancho Alegre Infantis 03
12 – Entrega das avaliações da Educação Infantil
15 a 28 – Recesso Escolar
29 – Reinício das aulas
31 – Homenagem aos Pais – Infantis 05

Agosto

01 – Fundação do Colégio
01 – Homenagem aos Pais – EF I Vespertino
02 – Homenagem aos Pais – EF I Matutino
05 – Homenagem aos Pais – Infantis 04
06 – Homenagem aos Pais – Infantis 01, 02 e 03
07 – Homenagem aos Pais – 1º anos Matutino
08 – Homenagem aos Pais – 1ºs anos Vespertino
11 – Dia dos Pais
11 – Dia do Estudante
14 – Missa da família na Catedral
15 e 16 – Simulado EM
19 a 23 – Reavaliações
21 – Aula de campo 6ºs Vesp no Museu Egípcio e Museu do Olho
(Curitiba-PR)
21 – Reunião para pais dos 9ºs anos sobre o Sistema de Ensino FTD
22 – Reunião para alunos dos 9ºs anos sobre o Sistema de Ensino FTD
26 – Início do 3º Trimestre
27 – Prova de 2ª Chamada
27 – Aula de campo 6ºs Mat no Museu Egípcio e Museu do Olho
(Curitiba-PR)

Setembro

S À Univille unidade centro,
pelo atendimento dos nossos alunos da 2ª série do ensino médio
no laboratório de microbiologia.

O procurador do estado surpreendeu os estudantes
pela disponibilidade e simpatia.

S Às avós Belga Schattschneider, do aluno Miguel Schattschneider e Honorina Rosseto Perboni, do
aluno Leonardo Perboni, do 3°C;
e Helena Pereira da Silva, avó do
Lucas Almeida Cavichioli, 3°D, por
compartilharem suas lembranças e
ensinamentos no Projeto de leitura
das turmas do turno vespertino.

S Às avós Cleusa da Silva Oliveira, do aluno Bernardo Perira Cardoso, 3ºA e Silvana Teixeira Tives, da
aluna Beatriz Tives Assis de Melo,
3ºB pela colaboração na construção
da árvore genealógica, na atividade
de colagem e pintura, que complementou o projeto de leitura A Colcha
de Retalhos - "Emoções em retalhos
de histórias".

S À Vanessa Feder, tia da
aluna Mariana Dela Vedova
Feder (4ºA);Bruna Luisa
dos Passos, irmã da Isabela
do Nascimento (4ºA);Cíntia
Cristina Nunes , mãe do Tiago
Nunes Oenning (4ºA); Josiane
Magda Camarotto D'agostini,
mãe do João Otávio Camarotto D'Agostini (4ºB); Patrícia
Dal Santo de Melo, mãe do Pedro Felipe Dal Santo de Melo
(4ºB) e à teacher Sonia Reis
que reuniu as duas turmas e
convidou as demais pessoas para falar aos 4ºs A e B,
sobre as profissões em língua
inglesa.

Professores e funcionários se preparam SIPAT 2019 Ações de incentivo
para formar brigada de incêndio à saúde dos trabalhadores
A Semana Interna de
Prevenção de Acidentes
do Trabalho -SIPAT, realizada de 8 a 12 de julho,
pela CIPA – Comissão
Interna de Prevenção de
Acidentes contou com
empresas parceiras e
envolveu todos os colaboradores em atividades
de incentivo à prática
de hábitos saudáveis e
sustentáveis.

Junho

01 – Conselhos de Classe EM
03 – Entrega de boletins EF 1 Matutino (2º ao 5º ano)
04 – Entrega de boletins EF 1 Vespertino (4º ano d e 5ºs anos)
04 – Projeto Pense Primeiro – Terceirão
04 – DDF 1ª série C – EM
05 – DDF 1ª série A – EM
05 – Atendimento Pedagógico EF 2 e EM e reunião de pais 4º ano C
06 – Aula de campo Giassi Supermercados – 5ºs anos Matutino
06 – Aula de campo São Francisco do Sul 5ºs anos Vespertino
06 – Entrega de boletins EF 1 Vespertino (2ºs e 3ºs anos)
07 a 16 – Feira do Livro de Joinville
10 e 11 – Simulado EM
11 – Prova de 2ª Chamada
11- Entrega das avaliações para os 1ºs anos EF 1 Matutino
12 – Simulado 9ºs anos
12 – Entrega das avaliações para os 1ºs anos EF 1 Vespertino
13 – Visita ao Zoológico de Pomerode 3ºs anos Matutino
15 – Confraternização Junina
18 – DDF 2ª série B
18 – Olimpíada Regional de Matemática
18 – Projeto Pense Primeiro – Terceirão
18 – Visita ao Rancho Alegre 2ºs anos Vespertino
19 – Visita ao Rancho Alegre 2ºs anos Matutino
19 – Visita ao Zoológico de Pomerode 3ºs anos Vespertino
20 – Corpus Christi
21 – Recesso Escolar
26 – DDF 2ª série A
28 - DDF 2ª série C

02 a 06 – Semana da Pátria
02 a 06 – Conselho de Classe EF I
02 – Conselho de Classe EF II Matutino (6ºs e 7ºs anos)
03 – Conselho de Classe EF II Matutino (8ºs e 9ºs anos)
04 – Conselho de Classe EF II Vespertino
05 – Conselho de Classe EM (1ªs séries)
06 – Conselho de Classe EM (2ªs séries e Terceirão)
07 – Independência do Brasil
09 – Conselho de Classe 1ºs anos EF I
10 – Entrega de boletins EF I Matutino
11 – Atendimento Pedagógico EF II e EM
12 – Entrega de boletins EF I Vespertino (2ºs e 3ºs anos)
13 – Entrega de boletins EF I Vespertino (4ºs e 5ºs anos)
16 – Avaliação Educacional FTD – Terceirão
18 – Entrega das avaliações 1ºs anos EF I Matutino
19 – Entrega das avaliações 1ºs anos EF I Vespertino
20 – Aula de campo 8ºs anos no Parque da Ciência e Arena FTD
(Curitiba)
24 – Prova de 2ª Chamada
28 – 2ª fase OBMEP
30/9 a 4/10 – Semana da Criança na Educação Infantil e 1ºs anos

1º Simulado Vestibular / ENEM 2019
TURMA: 9º ano A

Acertos %

PAULO PIMENTEL REGUEIRA ( 2º lugar geral)
RENATA MEYER HOBOLD
(2º lugar geral)
MARIA CLARA CAETANO
(3ºlugar geral)
IARA CAMPO BERNARDINI			
MARIA ISABEL DE MORAES DA SILVA 		

TURMA: 9º ano B

77,14
77,14
74,29
68,57
68,57

VINICIUS HAYASHI BRESCIANI (1ºlugar geral) 88,87
SOFIA KLEIN			
71,43
CRISTIANE MARINA DA ROSA		
67,14

TURMA: 9º ano C

LIZA GRANGEIRO MENDES		
ENZO PORTELA DE QUADROS		
LUIZ AGATTI NETO			

70
58,57
54,29
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Além de fazer avaliação física e nutricional, os
funcionários e professores fizeram um lanche saudável, massagem, revitalização facial e assistiram a
palestras sobre prevenção de doenças ocupacionais,
entre outras atividades.

Colaboradores do CSA
fizeram treinamento
de primeiros socorros
e combate a incêndio

No dia 15 de julho, um total
de 46 funcionários e professores
,voluntariamente, fizeram o curso
de formação em primeiros socorros
e combate a incêndio oferecido pelo
CSA.
O curso foi mais uma etapa
para a implantação, ainda no
segundo semestre, da Brigada
de Incêndio, uma exigência da
Instrução Normativa 28, Corpo de
Bombeiros Militar de SC.
Durante o curso de oito horas, os
voluntários aprenderam noções básicas de
primeiros socorros e de combate a incêndio.
Os novos conhecimentos possibilitam o

As placas sinalizadoras da rotas de fuga já
estão fixadas nos corredores.

atendimento imediato em caso de desmaios
e fraturas com necessidade de imobilização e
o combate a princípio de incêndio.
Conforme prevê o Projeto de Prevenção
de Combate a Incêndio e Pânico já foram

instaladas, nos corredores do Colégio, as
placas sinalizadoras da rota de fuga.
Nas primeiras semanas de agosto, após a
definição do comando da Brigada de Incêndio
e sua instalação, serão realizados exercícios
simulados de evacuação do prédio.

Equipe do CSA é destaque em campeonato nacional de robótica
A equipe Santos Anjos conquistou a quinta
colocação no Robotics Experience – etapa
nacional, o maior evento de robótica do Sul
do país, realizado em Blumenau, no dia 25 de
maio. O evento reuniu 70 equipes de robótica, de 16 estados brasileiros, selecionadas
nas etapas regionais.
No evento, os alunos superaram o desafio
de construir e programar robôs que cumprissem as missões de resgate, acionamento
de máquinas, liberação de equipamentos
e movimentação de produtos de forma
autônoma. A missão era estipulada pelos
organizadores durante a competição.
A equipe do Santos Anjos foi formada
pelos alunos Arthur Felipe Kreusch, 7ºC;
Luiz Agatti Neto, 9ºC; Maria Luiza Cani dos
Santos,7ºC; Victor Hugo Kreusch,7ºC; Victor
Hugo Gomes Geraldo da Rocha, 8ºD e Victor
Poffo Muzzi, 8ºD e contou com o apoio da
mãe tutora Maria Goretti Masiero Kreusch.

Equipe CSA conquistou 5ºlugar nacional

Aula para os pais

Os robôs construídos pelos pais e
filhos disputaram uma corrida.

Durante a primeira semana de julho, os
pais dos alunos de robótica foram convidados a participar de uma aula preparada
especialmente para eles. O objetivo de
aproximar ainda mais a família da robótica
educacional foi totalmente alcançado.
Naquela aula, os filhos ensinaram robótica aos pais. Pais e filhos construíram juntos
seus robôs, com programação aleatória de
velocidade, para disputarem uma corrida
entre si.
O professor André disse que neste semestre, o objetivo é realizar uma etapa do
Robotics Experience no Colégio.

A CIPA preparou um lanche saudável com
orientações nutricionais de cada alimento.

Terceirão
Ano em que eu conheci pessoas
maravilhosas, mas que eu não
via a hora de acabar! Esse ano vai
fazer falta!
Lari Waiczyk, 3ãoA-EM

Isabela Aparecida, 6ºE
Obrigado por ser uma amiga tão
legal comigo.
Isabeli Padilha, 6ºE

6º E
Oi gente, Sinto falta dessa turma
animada, Bagunceira (eu) Abraço
Enzo, Salai, Maia, Bruno etc... :) (:)
Vinicius Daniel, 6ºA

Profª Juliana (artes)
Oi tia, você é um amor.
Amanda, 2ºA-EF

Eduarda, 2ºA-EF
Você é uma pessoa que eu sempre
guardei e sempre vou guardar no
Família,
Rebeca muito obrigada. Mãe e pai, meu coração.
Arthur, 2ºA-EF
amo vocês.
Beatriz, 4ºC-EF
Igor, Suzana, Eduarda, 8ºC
Queria dizer que eu amo vocês e
Prof. Karyne
Cara professora, você é muito que são as melhores amigas que
importante para mim. Sei que eu poderia ter.
tu és especial e sempre estará Maria Paula, 8ºC
em meu coração. Beijinhos!
Beatriz, 5ºA-EF
Giulia, 7ºB - CORREÇÃO
Você é muito legal, criativa,
Laura, Clara, Isabela e Amanda, engraçada e esperta. Você é a
melhor BFF do mundo, nunca vou
4ºA-EF
Você são ótimas amigas. Desejo te esquecer.
muitas felicidades para toda a vida Sara, 5ºA-EF
de vocês. Beijos!
Isadora, 8ºD
Ivana Lehn, 4ºA-EF
Eu te amo(deio) muito. Isa♥Você
é minha companheira nos animes,
Ana C e Ana K., 5ºC EF
Gosto muito de vocês duas, sempre é muito bom conversar com você.
sendo minhas amigas, desde o Obrigado pela sua amizade. P.S: Já
leu a cena da lama?
1ºano, sempre me ajudando!♥
Lena ♥++, 8ºD
Maria Eduarda, 5ºC EF

Amigos e Família
Eu amo muito vocês! São tudo na
minha vida!
Amanda Liz, 5ºB EF
Você é uma amiga mito espe- Emily, 6ºE
cial, sempre companheira e feliz,
sem dúvida minha melhor amiga! Camila, 5ºB-EF
Como eu amo você. Você é minha
♥Abraço.
amiga e você é bem legal. Beijos.
Rubens, 5ºB EF
Felipe, 2ºA-EF
Família,
Pai e Mamis, amo muito vocês!!! Caetano, 2ºB-EF
Quer ir na minha casa? Vamos nos
Mil beijinhos!
divertir muito. Abraços.
Paulo, 4ºD-EF
Leo Costa, 2ºB-EF
Hoffmann, 9ºB
Tamo junto, a gente te ama! O Mãe,
Agradeço por todo o amor, carinho
rei Delas!
Manuel, Vini G., Vini A. e João P., 9ºB e ternura que você me dá e sempre
me deu. Eu te amo muito e não deixarei ninguém dizer ao contrário.
Terceirinho,
Cheguei nos 45 do segundo tempo, Amália, 6ºE
mas amo vocês! #terceirinho
Angelina, 5ªA
último gás, negada.
Eu gosto e muito de você.
Victória., 3ãoA-EM
Carolina., 2ºB-EF
João Vitor, 9ºB
Monza Tubarão e Camaro Elétrico. Priscila (Mãe)
Eu te amo. Deus, obrigado por ter
Anthur Gabriel, 9ºB
criado a minha mãe.
ão
Heloisa, 2ºC-EF
TODOS, 3 A
Foi dífícil chegar onde cheguei, mas
não cheguei em lugar nenhum. Minhas amigas, 4ºB-EF
Eu gosto muito de vocês. Fazem eu
#Terceirão 2069
sempre feliz.
Anônimo, 3ãoA
Manoela, 4ºB-EF
Família,
Obrigada por sempre me apoiar Julia Helena, 1ºA EM
Eu queria dizer a minha irmã que
e me ajudar.
eu amo ela, sabendo que nós não
Ana Letícia, 4ºD-EF
nos damos muito bem. E mesmo
assim, eu amo ela.
Toda turma, 5ºA-EF
Vocês são muito legais, bagunceiros Rafael Rodrigo, 5ºB EF
(especialmente os meninos), mas
Be, Manu e Valen, 4ºB-EF
amo muito vocês.?
Quero agradecer por tudo que
Bruna, 5ºA-EF
vocês são. Sejam sempre assim.
Beijos.
Mariana, 7ºC
Obrigada por estar sempre me Maria Eduarda, 4ºC-EF
apoiando e por ser essa pessoa
Meu irmão,
especial que você é!
Mano, eu te amo muito, mas eu sei
Camila, 7ºC
que a gente briga do mesmo jeito.
Eu te amo muito.
Escola, 6ºD
Só para saber: eu amo unicórnios, Luiza, 2ºD-EF
flamingos, abacaxis, melancias e
Liza, 9ºC
muito brilho!!!♥
Obrigada por tudo. Você é uma
Maria Antônia, 6ºD
amiga incrível! Te amo muito!
Isabel, 9ºC
Maju, 6ºA
Você é muito especial pramim. Te
considero demais. Você é muito Mariana
engraçada, inteligente, animada, Eu gosto de você. É a melhor
amiga!
divertida. Ti amo.♥
Hilary, 2ºD-EF
Rafinha, 6ºA
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Rafael, Inf 4
Você é o melhor irmão do mundo.
Eu adoro você. Te amo. Beijos
Bruno, 2ºC
Laura, 6ºE
Gosto muito de estudar junto
com você, porque sei que sempre
posso confiar em você. Também
sei que a nossa amizade é infinita. Eu espero que sejamos BFFT
para sempre.
Amália, 6ºE

Duda, mãe e pai, 4ºB
Amo muito vocês. Obrigada por
tudo que Deus abençoe cada vez
mais vocês. Beijos!
Evelin, 6ºA
Felipe, 3ºB-EF
Oi. Espero que você continue
sendo meu amigo e continue
trocando carta pokémon.
Vinicius, 3ºB-EF

Vitor, 4ºA-EF
Oi, espero que esteja bem, mesmo com o braço quebrado.
6º ANO D
A turma mais top e louca do CSA. João Pedro, 3ºA-EF
#Eribela #GERLiLI
Vitória R., 3ºD-EF
Lucas V. M. , 6ºD
Você é a melhor amiga de todas!!♥♥
Quarteto Fantástico, 6ºE
Lucas, Gustavo e Salai, nós somos Joana, 3ºD-EF
o melhor quarteto. Vocês são
muito top. Obrigado por serem Beatriz, Manu e Duda, 4ºB-EF
Desde que eu vi vocês, pensei
meus amigos.
que vocês seriam muito legais e
Anzo Kobayashi, 6ºE
estava certa. Vocês são minhas
melhores amigas.
Felipe, 2ºA-EF
Você é muito legal. É o meu Valentina, 4ºB-EF
melhor amigo.
Livia K.., 4ºC-EF
Lucas, 2ºA-EF
Você é muito legal. Te amo muito. Você sempre foi minha BFF.
Luiza Steil, 5ºB
Te amo!
Te amo, minha princesa!
ão
Manuela, 4ºC-EF
Gustavo Carvalho, 3 A
Minha gata,
Eu amo você.
Manuela F, 2ºD-EF
Família
Quero que sejamos felizes e
alegres para sempre. Que Deus
nos abençoe.!♥
Helena F., 3ºB-EF

Sofia, 7ºA
Que jogos você tem nas Olimpíadas♥
Heitor, 3ºA-EF
Minha família
Eu adoro muito vocês. Eu posso
contar com vocês com o que der
e vier. Beijos!!!
Gabriel dos Anjos, 5ºA-EF

Mamãe e Papai
Eu amo vocês muito, muito mes- Família
Obrigado por tudo que me deu.
mo, de todo o meu coração.
Guilherme, 3ºA-EF
Giovana, 4ºC-EF

Maria Eduarda, 4ºB-EF
Mãe
Você é a minha querida. Ensinou Você é a minha melhor amiga!
Mariana, 4ºA-EF
muito desde que eu nasci.
Maria, 2ºD-EF
Vovó Cleusa,
Parabéns pelo seu carinho e
Ricardo, 4ºB-EF
Muito obrigado por tudo. Por dedicação. Um beijão do seu neto.
ser um amigo legal, divertido Bernardo, 3ºA-EF
e engraçado, em quem posso
Minha mãe,
confiar. Rafael, 4ºB-EF
Você é a melhor mãe e eu agradeço de ter você aqui!!
Profª Eli, 3ºD-EF
Muito obrigada por tudo o que Eloisa Leite, 3ºB-EF
você me ensinou. Eu agradeço a
Deus por ter uma prof maravi- Pai Antônio
Eu gosto de você. É meu amigo.
lhosa. Beijos. Te amo.
João, 2ºD-EF
Vitória Reis, 3ºD-EF
Felipe Takakashi, 5ºA-EF
Mãe
Você é uma ótima mãe. Eu te Você é legal, faz piadas boas e
ruins e gosta de stronger things
amo muito.
e é legal.
Luiza H., 2ºD-EF
Davi Defrein, 5ºA-EF
Laura, Gabi, Manu e Lu, 7ºB,
Obrigada por serem ótimas Profª Viviane
Eu te amo professora.
amigas!
Jolie, 2ºD-EF
Letícia Silveira, 7ºB
Família
Eu amo minha família linda, do
meu coração!♥
Isabela, 2ºD-EF
Isabelly, 6ºD
Parabéns por se tornar novamente “uma de nós”! Nunca te
esqueceremos. Vai Lápis Vai! Nós
4 te amamos! Para sempre Best .
Leia o bilhete que a Ju escreveu
nesse jornal. #LaVini.
Maitê, 6ºD

Ayume, 3ºA-EF
Obrigado pelo convite. Fiquei
muito feliz. Sempre vou te amar.
Tchau.
Luiz Fernando, 3ºB-EF
Daniele, 3ºD-EF
Você é a minha melhor amiga.
Quero que sejamos melhores
amigas para sempre. Beijos.
Maria Júlia, 3ºD-EF

Família
Obrigado por me ajudar nos
estudos. Eu amo muito vocês
Bia, 6ºE
Vc entrou do nada, e mudou tudo! Angela, Mari e Amanda.
Angelo JR, 4ºB-EF
Raphaela M., 6ºE
Sarah Stringari, 1ªB EM
Mãe
Eu te amo do fundo do meu Mana, obrigada por fazer meus
dias melhores. Saiba que sempre
coração.
estarei com você, te amo!
Gabriela, 2ºD-EF
Júlia S., 3ãoA-EM
Lucas Cecato, 6ºC-EF
Boa sorte nas provas, principal- Gabriel, 3ºB-EF
mente as de espanhol. Acredite Você é meu melhor amigo!
que tudo é possível e pense: Miguel, 3ºB-EF
Belive!
Júlia, 5ºC
Gabriel, 3ºA-EF
Você é uma irmã legal. Eu te
amo. Beijos.
Gabriel Hang, 3ºA-EF
Gabriela, 3ºD-EF
Você é minha melhor amiga.
Laura, 3ºA-EF
Helena, Inf 2
Boas férias, mesmo que já pasGiselle, 2ºA-EF
sou. Boas brincadeiras. Beijinhos
Você é muito legal.
da sua irmã.
Gustavo F., 3ºA-EF
Gabriela, 4ºA-EF
Amália, 6ºE
Você é muito especial para mim. Viviane, 2ºD-EF
Você sempre vai ser minha BFFT. Você é uma bela professora. Eu
adoro você e é muito bonita.
EU TE AMO♥
Henrique R., 2ºDLaura, 6ºE
Daniel, 5ºA-EF
Parabéns! Daqui um ano, você
estará nas Olimpíadas com o
meu irmão.
Lucas Chagas, 3ºA-EF
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Ana, Ana, Nate, Estephany, 3ãoAAmo vocês amores, obrigado por
tudo. Vocês são perfeitas.
Duda, 3ãoA

Matheus F, 4ºA-EF
Mesmo você sendo autista acho
TERCEIRÃO
Vamo dale guriada, último gás. você muito legal:)
Rafael Pimentel, 4ºA-EF
Oi né.,
Matheus Carlos, 3ãoA-EM
Miguel, 6ºE
Mano, se tu quiser entrar num
Rodrigo Locks, 2ªB EM
Você é o maior exemplo de ser clam, entra no team diamond,
humano digno, a todos sorrindo é o melhor clan de todos. Tu é o
meu melhor amigo, flew.
como patamar.
André, 6ºE
João Mohr (BB), 9ºB

Durante os jogos, há uma vivência maior com
os colegas e, com o respeito às regras do jogo e
aos outros jogadores, aumenta a capacidade de
autocontrole, de respeito aos próprios limites e
de lidar com perdas e frustrações.

Em abril de 2015, Luciane Döge
ingressou no CSA como auxiliar de
artes. Formada em artes visuais pela
Univille, a professora e artista plástica
faz também restauração de papéis,
gesso, cartonagem, fotografia e pintura
em madeira e tela.
Este ano começou a estudar inglês e há
um ano, integra uma equipe de corredores
de rua de Joinville (CBS Running). Chegou
ao grupo por indicação e com apoio da irmã
Karoline, sua grande companheira e amiga.
A corredora treina três vezes por semana
e além dos novos e bons amigos, já coleciona medalhas conquistadas em corridas
nas cidades de Brusque, Itajaí, Jaraguá do
Sul, Rio do Sul e Blumenau. Em outubro
representará Joinville no PARAJASC.
O curso superior complementou os estudos iniciados na Casa da Cultura, onde
teve as primeiras lições de história da arte,
desenho, pintura, escultura, anatomia e
cerâmica. “Foi difícil arrumar emprego na
minha função, foram 6 anos correndo atrás
enquanto eu trabalhava em outra área. Isso
porque algumas escolas não aceitavam
minha deficiência”, declarou.

A professora Juliana Hahn Baldissera, 1ºF, conta
que é perceptível o avanço mais rápido da aprendizagem dos alunos. Além disso, eles participam das
aulas com mais empolgação.
A aprendizagem mais significativa possibilita a
aplicação imediata das habilidades e conhecimentos
matemáticos no planejamento de estratégias dos
jogos, o que auxilia o aluno na concentração e no
desenvolvimento da autoconfiança.

Luciane foi convidada para representar Joinville
no PARAJASC, em outubro, da cidade Caçador.

A conquista da CNH
Nas horas livres, a artista se revela.

onde aceitaram sua matrícula, também foi
prejudicada.
Apesar de usar aparelho auditivo, Luciane não falava e, para fazer a leitura labial,
as pessoas precisam falar de frente para ela.
“Meus pais me ensinaram a ser independente. A força de vontade, faz com que às
vezes você faça melhor do que o outro- 'o
perfeito' ”, assegura.

A carteira de motorista foi conquistada
aos 20 anos. O aviso de se tratar de motorista
com deficiência auditiva é o adesivo: um
retângulo verde com uma faixa diagonal
vermelha, no para-choque traseiro.
“Tem pessoas que não acreditavam que
eu dirija porque não escuto, porém eu posso
dirigir como outras pessoas”, argumenta
alegremente.
Em fevereiro de 2010, com 25 anos, fez

Apoio da família
A perda auditiva, diagnosticada aos
dois anos de idade, quando passou a usar
aparelho auditivo em ambos os ouvidos, foi
sequela de uma meningite viral aos cinco
meses. Os pais, Vilson e Mariza, não pouparam esforços e nem apoio ao desenvolvimento da filha. “Foram muitas dificuldades,
até eu acostumar com o aparelho, não tirar,
fazer os exercícios”, conta.
O apoio da família proporcionou acompanhamento médico e fonoaudiológico ao
longo da vida. Com o avanço da tecnologia,
os aparelhos auditivos foram sendo atualizados e a cada troca, um novo período de
adaptação se fazia necessário. Além da tecnologia, a legislação brasileira dificultava
inclusive a matrícula de surdos nas escolas
regulares.
A surdez impôs muitos desafios ao
longo de sua vida. A deficiência dificultou
a conquista de amigos e manutenção de
amizades com os colegas de escola e de
bairro. A aprendizagem na escola privada

O prazer de aprender com os
jogos matemáticos
Entre as inovações para o ano letivo de 2019, o
CSA implantou o uso dos jogos matemáticos para
auxiliar na aprendizagem das turmas do 1º ao 7º
anos. Além de aprender a usar o raciocínio lógico,
principal objetivo do ensino da matemática, os
jogos proporcionam e desenvolvem o autocontrole
no cumprimento das regras.

A arte de superar os desafios
da vida de deficiente auditiva

Recentemente o país adotou o símbolo
internacional para os carros de surdos.

A utilização do símbolo de surdez no Brasil é
prevista pela Lei 8.160, de 8/01/91.
Além de auxiliar os professores e alunos, ela
está restaurando imagens do acervo do CSA

Implante Coclear

o implante coclear no ouvido direito. Meses
depois, conseguiu seu primeiro emprego.
O implante no ouvido esquerdo foi em
novembro de 2013.
“Atualmente sou implantada nos dois
ouvidos. Aprendi a ouvir o que nunca ouvi.
Continuo em fono para desenvolver a fala e
a ouvir cada vez mais, pois com o implante
muitas coisas mudaram em minha vida”,
ressalta.
“Hoje tenho 34 anos, sou independente.
Tenho meu trabalho, vou à farmácia, lojas,
banco, a qualquer lugar sozinha e sei me
comunicar com a fala. Às vezes as pessoas
nem percebem que sou surda. Quando eu
não entendo alguma coisa, eu falo para falar
na minha frente e tudo se resolve”, conta.
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A percepção de que
a matemática está
presente no nosso
dia a dia fica ainda
mais evidente nos
jogos matemáticos.

Pais devem reforçar os combinados da
turma como políticas públicas do grupo
A professora Paula Duarte tem mais de
uma década de experiência com alunos de seis
anos. Todos os anos, logo nas primeiras aulas
do ano letivo, ela constrói com seus alunos as
regras de convivência da turma. Um cartaz
com os combinados fica exposto na sala de
aula durante todo o ano.
Os alunos levam uma cópia para casa. O
objetivo é que os pais reforcem com seus filhos
a necessidade de cada um fazer a sua parte
para que todos os alunos tenham o direito de
aprender preservado.
“Precisamos de regras para podermos crescer juntos e nos respeitarmos mutuamente”,
explicou a professora. Paula disse que tanto o
tema do CSA 'Contagiar pelo Bem', quando o
da Campanha da Fraternidade - Políticas Públicas, deste ano, vieram em bom momento.
"A cada ano, os pequenos chegam com
menos consciência de seus limites e deveres.
Há muita confusão entre o que são os direitos
individuais e os deveres de cada um para que
todos possam usufruir dos direitos coletivos".
"Há dificuldade em perceber que os direitos individuais terminam onde começam
os do outro”. Segundo Paula, assim como na
sociedade brasileira, o respeito à hierarquia
no relacionamento com a professora e demais
adultos praticamente deixou de existir. E, para
complicar, é perceptível a crescente intolerância com as diferenças de pensamentos e
hábitos do outro.

Obra de arte coletiva

A conversa sobre o tema da Campanha
da Fraternidade levou à retomada de alguns
conceitos trabalhados no início do ano. “Primeiro conceituamos o que é direito e dever.
As crianças se entusiasmaram. Concluímos
DIREITO como poder fazer e ter as coisas; e
DEVER como obedecer às regras”.
Em seguida foi estudado o Estatuto da
Criança e do Adolescente – ECA. “Durante
a aula conversamos muito. O grupo passou
a perceber políticas públicas como aquelas
reivindicadas por um grupo. A conclusão foi
que para fazer valer nossos direitos, é preciso,
antes de tudo, cumprir com nossas obrigações
(deveres), obedecer às regras sociais: em casa,
na escola, no trânsito, na igreja, etc..”, relatou.
Uma obra de arte coletiva seguindo regras
de construção ajudou a compreender os limites de cada um dentro do conjunto. Ao centro

Prima Camile,
Querida, você é muito legal. A Todos do CSA
Que vocês tenham uma boa
melhor prima.
vida! Que bom que vocês viram
Sophia, 3ºB-EF
este recado.
Gustavo, 3ºC-EF
Felix
Pai, você é legal, brincalhão,
engraçado. Eu te amo. Feliz dia Alunos, 3ºD-EF
Que alegria vir para o Colégio
dos pais!
sabendo que encontrarei os meJoão F., 3ºC-EF
lhores alunos. Amo todos vocês.
Profª Elisangela, 3ºD-EF
6º ANO D
#eriBella #LAVI #WELLIBELLY
#GERLiLI #MIDORA #PEMA Professora Blau
Você é a melhor professora de
Lucas V. M. , 6ºD
Geo que eu já tive.
Júlio Bento, 5ºB EF
Lívia, 3ºB-EF
Eu gosto muito de você. Seu ani- Eu queria te dar parabéns por
versário foi dia 12 de julho. Que ser uma professora tão legal.♥
você tenha muitos anos de vida. Felipe Rossetto, 5ºB EF
Gosto muito de você!!!
Bernardo, 3ºD-EF
Isadora, 3ºB-EF
Você é meu melhor amigo. Gosto
muito de você. É especial, incrível
Camilly, minha BFF, 6ºE
Vamo marca um role. Te amo De e extraordinário. Você é demais.
+++++ Caca minha FoFa. Davi, 3ºD-EF
Minha BFF pra sempre!
Laura, 3ºA-EF
Isabeli Ap. Z, 6ºE
Você mora no fundo do meu
coração. Mesmo que você não
Fábio Perboni
Amo você pai. Você é o melhor estude mais comigo eu gosto
muito de você. Beijos e abraços.
pai do mundo!
Bianca, 3ºD-EF
Leonardo Perboni, 3ºC-EF
Mãmae,
Eu quero te abençoar por tudo
o que fez por mim e para todos
nós. Eu te amo.
Isabella, 3ºB-EF

Isabeli Aparecida, 6ºE
Obrigada por ser a melhor BFF
do mundo que sempre me ajuda
e que se preocupa comigo.
Camilly, 6ºE

Fernanda K, 8ºD
Você é muito legal, especial,
amorosa, amiga e esperta. Eu
gosto muito de você.
Heloisa K., 3ºC-EF

Amanda, 3ºC-EF
Você é a melhor amiga que eu
pude ter. Beijos!
Sofia, 3ºD-EF

Marina, 4ºD-EF
Desculpa por tudo o que eu fiz
para você. Eu pensei, eu fiz muitas
coisas para você. Desculpa!
Joana, 3ºC-EF

Tia Lili
Não só eu, mas todas as meninas,
agradecemos por tudo que você
Clara Z M, 6ºC
Você é a melhor irmã do mundo. fez e tudo o que perdeu por nós.
Eu tenho muito orgulho de você e E, no final, nosso prêmio foi o
segundo lugar no festival!
te amo demais!
Amanda, 6ºA
Giovanna ZM, 3ãoA
Isabela G. e Isabelle, 4ºC-EF
Meninas, vocês são minhas BFFs
e sempre vão ser. Vocês são maravilhosas e fantásticas. Beijos.
Sarah, 4ºC-EF
Mãe Denise, 2ºD-EF
Eu te amo e ao meu pai e minha
irmã também.
Gabriel Takaki , 2ºD-EF
Família e amigos (as)
Família, vocês são especiais. Eu
a amo mais do que tudo. Se não
fosse vocês eu não estaria vivo.
Amigos, adoro vocês, são importantes para mim. Adoro vocês!
Lara T., 3ºC-EF

um coração, símbolo do amor que deve estar
presente em todas as relações humanas.
Depois do coração, foram desenhadas várias linhas. Primeiro o grupo de meninas, em
seguida os meninos. As linhas se cruzavam e
formavam pequenas figuras.
Cada aluno pintou um espaço com uma
cor diferente das já usadas pelos colegas nas
figuras próximas de modo a ressaltar a diferenças entre eles.

incentivar as crianças a perceber que nossas
ações têm reflexo direto no todo. Percebo
que as crianças precisam de boas referências, noção de rotina, bom comportamento,
cumprimento de regras em suas interações.
“Nós adultos precisamos mediar as vivências dos pequenos. Estamos presenciando na
nossa sociedade situações em que a criança
escolhe o que faz e como faz. Eles precisam
entender que nós também seguimos regras,
nossa postura precisa ser firme e acolhedora", reforça.
"Por vezes esquecemos de que não ter determinadas coisas, passar necessidades, nos
fez ser as pessoas maduras e responsáveis
que nos tornamos. Não podemos deixar que
se invertam os papéis, pois impor limites é
criar filhos saudáveis”, reforça a professora.
Uma reportagem deste trabalho foi
publicado no Jornal da Educação (www.
jornaldaeducacao,inf.br) para ser levado como exemplo para outros professores.

Tarcísio, 2ºB-EF
Muito ilegal todas as coisas
erradas que eu fiz. Desculpas.
Pedro, 2ºB-EF

Isabelle
Eu amo muito você e eu acho
você muito divertida. Toda vez
ue a gente vai em um lugar e que
vê a Helena, ou que já fomos, eu
lembro de você. Amo muito você!?
Beatriz, 3ºB-EF

Tomás, 4ºA-EF
Eu adoro jogar com você. Quero
continuar assim.
Augusto, 4ºA-EF
Bruna, 4º
Minha Irmã que amo muito.
Agradeço por tudo que você
fez. Beijos!
Isabela, 4ºA-EF
Paulo e Enzo 4ºD-EF
Vocês são muito legais,
Bernardo, 4ºD-EF
Sara Lidorio, 4ºB-EF
Somos amigas há bastante tempo
e sempre quero continuar sendo,
porque somos melhores amigas.
Helena da Costa, 4ºB-EF
Pedro, 4ºC-EF
Muito obrigado por me defender
no passeio. Você é o meu melhor
amigo.
Arthur, 4ºC-EF

Lucas Medeiros, 5ºA-EF
Você é meu melhor amigo e não
ti troco por nada.
João Vitor, 5ºA-EF

Mãe Simone
Você é a melhor mamãe do
mundo. Te amo.
Matheus e Miguel, 2ºC-EF

Gustavo P. Mussi, 5ºD
Eu gosto de você, sempre esteve
comigo. Você é meu melhor amigo!
Lucas R. Soares, 5ºD

Rafael, 4ºB-EF
Você é muito inteligente e agradeço por ser seu amigo.
Dimitri, 4ºB-EF

Minha família, 3ºC-EF
Amo todos vocês e meu cachorro
Tobby!!?
Lara Battisti, 3ºC-EF

João Vitor, 5ºA-EF
Você é um grande amigo. Eu gosto
muito de você, de sua irmã e
também do Matheus.
Lucas Medeiros, 5ºA-EF

Quarteto Fantástico, 6ºE
Obrigado por ser esses amigos
muito legais. Vocês estão do meu
lado pra tudo. Melhor quarteto!
Adoro vocês.
Gustavo L., 6ºE
Vitor, Inf 4,
Meu irmão querido, como você é
importante para mim!
Arthur, 3ºC-EF

Thuany e Isabely, 5ºD
Vocês são minhas melhores amigas, adoro vocês. Beijos!♥Emily
de Souza, 5ºD
Nelson
Como você está? Queria desejar
melhoras da dor de barriga e cansaço que o senhor está sentindo.
Bernardo da Costa, 4ºB-EF

Boas referências

Noutra aula o grupo foi motivado a escrever
palavras importantes para exercitar nossos
direitos e deveres na rotina diária e exercitar
ações de bem para o coletivo, ações de políticas públicas.
“Enquanto professora, percebo que a cada
dia devemos enfatizar ainda mais o bom
convívio, partindo de nossa boa postura,

Rua Padre Kolb, 1485 Fone 3433 5964
www.bekosuniformes.com.br
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Festa Junina - O mais importante é a

Pai,
Eu te amo. És muito legal. Beijos.
Leonardo, 2ºD-EF

Laura B.C, 5ºA-EF
Amigamisicima tenho certeza
que você sempre vai estar comigo
quando eu precisar. Obrigado por
Laura, Alane, Natália e Alícia, sempre estar comigo I♥you!!♥♥
4ºC-EF
Sofia Lemos, 5ºA-EF
Vocês são as minhas melhores
amigas. Estão comigo em todos os Mateus, 5ºB EF
momentos! Amo vocês!
Você é o melhor amigo do mundo!
Luisa, 4ºC-EF
Arthur Medeiros, 5ºB EF
Diogo, 9º -Você é o melhor irmão do mundo.
David, 2ºC-EF

Sofia de Oliveira, 4ºB EF
Querida prima, feliz aniversário.
Te adoro, minha família também
(tirando eu, a She-ra te adora
Manu C. e Livia, 4ºC-EF
muito).
Vocês são minhas melhores amigas, Amanda Liz, 5ºB EF
nos divertimos juntas. Gosto muito
de vocês.
Elo, 6ºA
Manu S., 4ºC-EF
Oi, Quero falar que gosto muito
de você e que você é muito legal.
Renam, 2ºA-EM
Camilly, 6ºA
Oi, bobinho! TE amo. A gente e
Jesus para sempre! Beijuuu.
Malu,
Mariana Cristina, 2ºA-EM
Você é uma irmã muito legal. É a
melhor irmã do mundo.
Escola Inteira
Pedro Rial, 2ºC-EF
“Esse espeixe está com muito
pinho” “Essa novela parece uma Mirella, 7ºD
escola mexicana”
Mi, Feliz aniversário. Sei que
Camila e Isadora 6ºD
esse bilhete vai chegar para
você atrasado, mas não imQuarteto Fantástico, 6ºE
porta. Obrigada por ser essa
Aeee, bora detona. Melhor grupo.♥ menina incrível, que sempre me
Lucas, Quarteto Fantástico, 6ºE
apoia e me ajuda, te amo! Feliz
1.3.#nósduasprasempre.
Sarah, 4ºC-EF
Heloisa Rocha, 7ºB
Você é a minha melhor amiga. A
gente tem até o colar de melhores Minha Família,
amigas e sempre vou ter.
Amo todos vocês com todo meu
Isabelle, 4ºC-EF
coração. Beijos
Klaus, 3ºB-EF
Família
Que minha família se divirta muito Gabi, Cami, Ju, Lu, Clara, 5ºB EF
nas férias. #Euteamo.
Parabéns Cla. Que você tenha
Caetano, 4ºD-EF
muitos anos de vida e que você
sempre aproveite todos os seus
Giovana
aniversários.
Apesar de ser tão pequena, estou Lais, 5ºB EF
escrevendo para você, gosto muito
de você, aliás, você é a minha irmã. Leonardo A, 2ºB-EF
Vitor G., 5ºC EF
Gosto muito de você. É um ótimo
amigo.
ão
Aline, Duda Hof, 3 A-EM
Luiz Felipe, 2ºB-EF
Já estão fazendo falta por aqui! :(
Amo Vcs suas traidoras… Mas tá Papai
tudo BOM MANO, relaxa… RSRSR Além de ser meu amigo e meu
Iago Olegario, 3ãoA-EM
papai, é o melhor. Te amo. Obrigada por ser assim. ♥♥♥
Gustavo H., 4ºD-EF
Natália M., 5ºB EF
Você é muito legal. Espero que um
dia você vá na minha casa de novo. Felipe Gallassini, 3º EF
Sebastian, 4ºD-EF
Boa sorte na escola sem mim.
Kkk To indo embora mas sempre
João, Pedro, Mateus, Matheus e estarei aqui pra você, e se comNicolas, 6ºD
porta tá? A mana te ama.
Vocês são ótimos amigos. Conti- Beatriz G. , 3ãoA
nuem sendo muito legais. #MARVEL MELHOR QUE DC.
Pai Charles
Miguel, 6ºD
Eu queria falar que eu te amo
muito, sempre estarei ao seu laRapha, 6ºE
do. Você é o melhor pai do mundo.
Melhor amiga que já conheci. Você Felipe, 5ºB EF
é muito engraçada, inteligente e
ótima conselheira. Gosto muito Joaquim, Inf 4
de você!
Oi Maninho, Você é top. Boas
Beatriz T.S, 6ºE
férias, seja feliz e por fim FAUSTÃO É TOP!
Família,
João Pedro, 5ºC EF
Vocês são muito legais e eu queria
agradecer por tudo.
Crianças e Mamãe e Pai, 5ºD
Gustavo, 4ºD-EF
Adorei muito ter esse ano com
vocês, amo muito todos. ParaAna C., Maria, Amabile e Júlia, béns profª Karina pelo anjo que
5ºC EF
você terá. Beijos.
Adoro vocês! Gosto muito da nossa Thuany G. Alves, 5ºD
amizade.
Ana Luisa, 5ºC EF
Beatriz, 4ºA-EF
Eu te desejo muita saúde e que
Mamãe e papai
você já esteja melhor para fazer
Eu amo todos vocês,
várias coisas.
Felipe, 4ºD-EF
Amanda, 4ºA-EF
Profª Fernanda Blau
Melhor professora! Continue sendo
essa professora dedicada e que
ama os alunos. Obrigada por ser
nossa professora!
Felipe T. Albert, 5ºA-EF
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Papai Giu
Feliz Dia dos Pais. muitas benções e obrigado, por ser esse
pai maravilhoso que me ajuda.
Beijão. Eu te amo, papai.
Lorenzo, 5ºC EF

Anderson, 2ºA-EM
Todos,
O segundo tempo começou meu Obrigado meus lindos por todos
amigo!
os nossos momentos. Vocês
Renan Rengel, 2ºA-EM
são muito importantes. Quase
acabando e bem vindos a vida
Daniel A. B., 5ºA-EF
adulta.
O melhor amigo de todos. Educado, Camila F. Junckes, 3ãoA
gentil e engraçado. Valeu amigo.
Fernando Enrico, 5ºA-EF
Luana, Bia e Maria E, 7ºC
Obrigada por serem as melhores
Antônio, Infantil 3
amigas. AMO VCS ♥
Gosto de você.
Marcela Carolline, 7ºC
Augusto, 2ºC-EF
Henrique e Nicolas, 5ºD
Julia, Caros, Bruna, Melissa, Mª Olá Amigos! Gosto muito de ter
Laura, Mª Luísa e Nicole, 5ºA-EF
vocês como amigos e companheiVocês são minhas melhores ami- ros! Adoro ficar com vocês.
gas. Obrigada por existirem.
Pedro, 5ºD
Angelina, 5ºA-EF
Sofia Lemos, 5ºA-EF
Quarteto Fantástico, 6ºE
Muito obrigada por ser a minha
oooo meu lençol dobrado...Eac, BFF. Sempre vamos ser amigas.
só vim passar pra dizer que sou Você é muito legal e divertida.
melhor que o ♥Enzono Fortnite e Laura B.C, 5ºA-EF
que vocês são tops.
Arthur Salai, 6ºE
Anas, Dudas, Bru, Sthef, Lari, 3ãoA
Vocês são perfeitas, lindas da tia
Escola
Nathi! Amo vocês. #VEMFORMAA palavra estaria existe, OK? Se TURAEMEU CASAMENTO
inscrevam no Biologenios do Walter. Nathália P., 3ãoA
Zetozeno., 6ºD
Beatrys P, 6ºE
Caleby, 6ºE
Você sempre foi a minha melhor
Estou contando os dias para 17 de amiga e sempre vou estar com
agosto. Já amo você maninho, com você em todas as horas, como
essas buchechas fofinhas!♥
você também estará comigo.
Beatrys, 6ºE
Miguel, 6ºE

Raios ultravioleta e visão para longe previnem
doenças dos olhos
Olhos belos e saudáveis, mais do que herança genética,
são uma construção individual. A visão é responsável
por 80% do nosso aprendizado ao longo da vida. Esta
já seria razão suficiente para se tomar o máximo cuidado com nossos olhos, mas há muitas outras.

Estudos publicados recentemente mostram que, assim como os demais órgãos do
corpo humano, o globo ocular necessita de
exercícios e cuidados adequados para se
desenvolver e manter-se saudável. Atividade
física e de lazer ao ar livre, com exposição aos
raios ultravioleta e que usem a visão para
longe são essenciais para a saúde ocular.
Cada criança e adolescentes deve ter no
mínimo uma hora de atividade ao ar livre por
dia, com uso de visão para longe e exposição
aos raios ultravioleta.
Estudos mostram que a saúde ocular e
o desenvolvimento cada vez mais cedo de
doenças como a miopia e a ceratocone estão
diretamente ligados aos hábitos de trocar
as atividades ao ar livre (out door), que usa
essencialmente a visão para longe, por atividades dentro de casa (in door), que usa visão
de curta distância.
"Ainda não se sabe exatamente quais
são os fatores da radiação ultravioleta mais
benéficos à visão, porque os estudos ainda
não são conclusivos. Mas sabemos que são
importantes para o desenvolvimento do
globo ocular e que auxiliam na prevenção de
doenças da visão", orienta.

meia idade (40-50 anos), teve um aumento
superior a 50% em sua incidência entre as
crianças e jovens de 10 e 20 anos.
Essa tendência mundial é atribuída especialmente ao aumento de uso prolongado
da visão de perto (leitura, celulares, tablets,
etc..). E ao hábito de cada vez mais trocar as
atividades ao ar livre por outras praticadas
dentro de casa. "A tendência parece estar em
alta em muitas outras partes do mundo, mas
as mudanças não foram tão espetaculares
quanto no leste e sudeste da Ásia", disse Ian
Morgan, Ph.D., pesquisador de miopia na
Universidade Nacional Australiana.

Acelera o envelhecimento
Na mesma pesquisa detectou-se sinais
de aumento importante da velocidade da
maturação cerebral relacionado ao uso de
tela, ou seja, aceleração do processo de envelhecimento cerebral. Além da tendência de
provocar dependência digital, a mudança de
hábitos tem causado prejuízo no desenvolvimento do globo ocular.
Desenvolver atividades ao ar livre diariamente de uma a duas horas, sem uso de esforço visual contínuo para perto são a principal
prevenção às doenças do globo ocular. "Não
adianta estar ao ar livre caçando pokémon ou
lendo. É importante também estar exposto
aos raio ultravioleta moderado", reforçou o
médico oftalmologista Ramon.
A pesquisa mostrou que a miopia, até
então considerada doença de adulto de

um ponto diante da retina.

Cornea
Pupila
Lentes

Naqueles países, a prevalência da miopia
já atingiu 80 a 90% entre as crianças em

O planejamento começa um ano antes, na reunião de avaliação. Aos gestores e coordenadores
cabe a designação de tarefas para a preparação
da estrutura física, segurança, higiene, equipamentos, brinquedos, comidas e bebidas.
Aos professores cabe os preparativos para as
apresentações culturais. Escolher a música e a coreografia, ensaiar e motivar os alunos e familiares
é tarefa que se inicia nos primeiros dias de aula.
No dia da festa, cada um tem o seu cronograma
e horário a cumprir: professores, funcionários,
estudantes e familiares. Enquanto alguns estão
trabalhando, outros se apresentam e todos se
divertem.
"O mais importante é a confraternização. É
cansativo, mas não é difícil porque tudo é preparado com antecedência. É muito divertido, muito
bom", disse a coordenadora Hiêda M. Fernandes,
que resumiu a opinião dos funcionários e professores entrevistados sobre como é organizar e
trabalhar na festa por décadas.

os pequenos contam com o olhar atento e amoroso da
coordenadora Zilda M. Dudy, e a alegria e dedicação da Beth.

Os aparelhos de som, música, a locução e registros
fotográficos estão a cargo da equipe há duas décadas.

Meus amigos
Obrigado por tudo o que vocês
fizeram por mim. Vcs são top!
Augusto, 6ºA

NA MATERNIDADE - Os cuidados devem
ser iniciados no nascimento com a aplicação
de uma gota de um colírio especial até uma
hora após o nascimento. O teste de reflexo
vermelho para testar a sensibilidade à luz deve
ser realizado ainda na maternidade.

idade escolar. As projeções sugerem que
quase 50% do mundo será míope até 2050.
"Os estudos ainda não são definitivos, sobre qual é exatamente o tipo da ação dos raios
ultravioleta no globo ocular, mas já se sabe
que são determinantes no desenvolvimento
saudável e prevenção de doenças da visão,
especialmente a miopia e a ceratocone",
ressaltou o médico joinvilense.

Doenças mais populares
A miopia ocorre quando o olho cresce
muito da frente para trás. Em vez de focar
imagens na retina - o tecido sensível à luz
na parte de trás do olho - as imagens são focalizadas num ponto diante da retina. Como
resultado, as pessoas com miopia têm boa
visão de perto, mas pouca visão à distância.
Ceratocone é uma doença inflamatória
da córnea que se deforma, tornando-se progressivamente mais fina e provocando o aumento de curvatura. Não se conhece bem ao
certo a causa do ceratocone, mas sabe-se que
coçar os olhos pode aumentar a progressão
da doença. O tratamento é cirúrgico.

Laura, Inf 2, Quelen e João Barneche
– primeira festa no Colégio

Despedida do Terceirão

EVITE COÇAR OS OLHOS - Quase 80%
dos traumas oculares acontecem em casa.
Para prevenir acidentes é preciso deixar
as crianças longe de objetos pontiagudos,
fogo, substâncias químicas, sujeiras, manter a unhas aparadas e limpas, não fumar
perto da criança, e, principalmente, ensinar
a criança a evitar coçar os olhos.
CONSULTAS Os problemas de visão
devem ser detectados até os
seis anos de vida. Por isso
é importante, pelo menos
aos 3 anos, medir a visão da
criança e fazer uma visita de
avaliação ao oftalmologista.
Na fase escolar e adulta, é
necessário fazer testes de
acuidade visual e consultar o
oftalmologista anualmente.

CEGUEIRA
Diabetes,
glaucoma e catarata são algumas
das doenças que
podem causar
cegueira em
adultos.

Além de divertidas e de unir ainda mais a família,
as atividades ao ar livre ajudam a prevenir miopia
e outras doenças do globo ocular.

Profª Fernanda Sayão
Você é muito legal. É engraçada,
adoro você. Beijos !)♥
Mariana A. 6ºB

Família de Ana Júlia Soares, 6ºE, quatro
gerações de alunos do CSA.

Eloiza de Souza Barcelllo, 1ºG e família – primeira festa

Família de Amanda Mendes Camacho, 1ºE –
mantendo a tradição de se reunir para festejar
Cartilha foi distribuída aos alunos dos
6ºs e 7ºs anos durante a palestra.

ILUMINAÇÃO
A iluminação adequada do local
de estudos é um dos cuidados para
prevenir problemas de visão. É
importante também intercalar momento de uso de visão de perto com
visão de longe.
AR LIVRE E VISÃO PARA
LONGE - Faça no mínimo
uma hora de atividades ao ar
livre com exposição aos raios
ultravioleta e uso exclusivo
da visão para longe.

A professora regente do Terceirão motiva
os alunos para a tradicional quadrilha. Ela
auxilia também na organização da barraca
que arrecadará dinheiro para a formatura.
"Não é difícil – a gente tem que planejar o
trabalho. No início do ano, são montadas as
equipes e eles fazem tudo. Todos trabalham
e ajudam. No dia da festa cada um tem seu
horário e tarefas, então é só cumprir", explica a regente do Terceirão há dez anos, a
professora Sandi Stadelhofer.
A professora Margarete Costa empresta
sua voz e desenvoltura apresentando as
quadrilhas com muito bom humor, por quase
duas décadas.
Entre suas atribuições, orienta os pais dos
pequenos a pegar seus filhos, somente ao
final das apresentações das demais crianças.
Esta atitude é importante para criar nas
crianças a cultura de respeitar quem está no
palco mostrando o seu melhor.

Mãe e pai,
Quero agradecer pela oportunidade de me darem este estudo. Amo
muito vocês. ♥♥♥♥
Victória N. Mosca, 7ºA
Família
Como é bom ter uma família.
Agradeço a Deus por me dar essa
família abençoada e generosa
que eu tenho.
Beatriz, 3ºB-EF

Profe Berenice,
Você é uma professora excelente,
querida, carinhosa e maravilhosa. Heitor, 3ºA-EF
Você é um ótimo amigo e irmão.
Arthur, 3ºB-EF
Te amo e adoro seu jeito de ser.
Sofia, 7ºA
Mirella, 7ºD
Minha irmã , desejo que você se
Rafaela, 2ºB-EF
recupere rápido.
Você sempre será a melhor amiga.
Nycokas, 5ºD
Beijos da Gica
Giovanna, 2ºB-EF
Vitor Milak, 8ºC
Continue sendo esse amigo legal
Vitória, 2ºC EM
e gente boa.
Você é a melhor irmã do mundo. Me
Luiz Felipe, 8ºC
desculpa por tudo♥ p.s. Te amo!
Natália, 5ºB EF
Família
Vocês são meu mundo! Adoro ter
vocês do meu lado. ♥. Obrigada Arthur, 7ºA
Grêmio Campeão da Copa do
por me apoiarem?.
Brasil. Ouve o que eu tô falando.
Natália Luisa S., 5ºD
Mateus, 7ºA
Julia E. Neto, 6ºC
Continue sendo essa amiga in- Guilherme, 7ºB
Você é muito lerdo!!!. Se solta
crível.♥
mais. Dica do seu melhor amigo.
Isadora R., 6ºA
Vinícius A., 7ºB
Bia e Gabi, 4ºB-EF
Meninas, você são incríveis, depois Professora de história, 7ºC
que conheci vocês sou uma menina Muito obrigado por ajudar no
diferente. Obrigada por ser essas trabalho antes das férias.
Sávio, 7ºC
meninas que são hoje.
Laura, 4ºB-EF
Monique e Larissa G., 3ãoA
Quero agradecer vocês por sempre
Davi Defroin, 5ºA-EF
Você faz o papel perfeito para o estarem do meu lado, pra sempre
demogorgon. Vocé é legal e gosta a gente! Obrigada pelo nosso ano!
da Millie Boibby Brown também. Amo vocês parceiras♥
Júlia Stringari, 3ãoA
Felipe T. Albert, 5ºA-EF
Mateus, 7ºA
3 a 2 no agregado respeito. O
melhor time do mundo. ( Dá uma
segurada).
Vinícius M., 7ºA

Prevenção começa no momento
do nascimento para a vida

Oftalmologista Ramon Coral Ghanem: precisamos de
atividades ao ar livre e parar de coçar os olhos

Matheus Carlos, 3ãoA
Para de ser tão resenha.
Ronald Bryan, 3ãoA
Família
Querida mãe, que você continue
sendo essa pessoa maravilhosa
que é. Você é uma das pessoas
mais especiais da minha vida.
Nicole K., 5ºD

A festa junina do CSA é a principal
confraternização da comunidade escolar. Realizada anualmente há mais de
um século, a mais tradicional das festas
populares brasileiras, é organizada
pelos gestores, professores e funcionários
com alegria e entusiasmo.

Uso excessivo da visão para
perto pode provocar atrofia
do córtex cerebral

"Sabemos também que a mudança de hábitos, trocando as atividades ao ar livre para
a prática de atividades com o uso prolongado
da visão curta (games, internet, celular, tablets, etc) é uma das causas do aumento da
incidência de doenças, como a miopia, por
exemplo, entre os jovens de 10 a 20 anos",
alerta o oftalmologista Ramon Coral Ghanem, ex-aluno do CSA.
Um estudo conduzido pelo National
Institute of Health, dos EUA, desenvolvido
ao longo de dez anos e envolvendo 11 mil
pessoas em 21 cidades do mundo inteiro,
demonstrou que a exposição excessiva às
telas (smarthfones, tablets, ipad, computadores etc) durante a infância e adolescência
pode provocar também a atrofia do córtex
cerebral (camada responsável pela absorção
de informações). E pior, com possível diminuição da receptividade de informações sensoriais (visão, audição, tato, olfato, paladar).
A redução se deve ao fato de serem menos
estimuladas durante o uso da tela do que em
outras atividades.

As imagens são focalizadas

confraternização com a família e amigos

Arthur, 2ºA-EF
Você é muito meu amigo. Gosto
muito de você.
Matheus, 2ºA-EF
Profª Mª Luiza
Querida profª, I LOVE YOU. Muito
obrigada por tudo, você é incrível.
Eu e Lery te amamos muito! BJS.♥
Laura., 7ºC
Profª Sara,
Quero que saiba que não esquecemos de você e que você é muito
especial para nós e para Deus.
Gerson, 6ºD

Pai
Agradeço as férias que eu passei Emily, 6ºE
Oie, tudo bom. Só passei pra dizer
contigo.
que te amo muuuuito?.
João Augusto, 6ºC
Beatrys, 6ºE
Sara Luizinha, 2ºB-EM
Lauras, Beatriz e Júlia, 7ºD
Te amo.
Só queria dizer que amo vocês!.
JÃO., 2ºA-EM
Aline, 7ºD
Gaby, 6ºC
Você é a melhor prima, mas a pena Ana Clara e Hector, 8ºA
é que brigamos um pouco por Vocês são as pessoas mais legais
que eu já conheci na minha vida
causa do dani!♥♥♥♥♥♥
toda. Amo Vocês.
Isadora, 6ºC
Amanda, 8ºA
Cauã, 7ºC
Cara, tu é um dos melhores amigos Larissa, Ani, Sofia, Maria Luiza,
que eu já tive. Gosto muito de ti. Matheus, 8ºB
Para essas pessoas maravilhosas
Mallika, 7ºA
que sempre estão comigo! Amo
vocês!
Todos
Se inscrevam no canal Biologenios Maria Helena, 8ºB
do professor Walter. #SHIPPOCaio, 3ºB-EF
LAYIN #LAVINI # JeJ
Você é o melhor amigo que já tive.
Anônimo, 6ºD
Gabriel S. 3ºB-EF
Fernando, 6ºC
Cara, você é o cara, :/ - Joga o jogo Mari “Maria”, 8ºD
Você é incrível e criativa. Sou
do Terencia
muito feliz em ter você como BFF!
Pedro A., 6ºC
Te adoro <3!
Helena, 8ºD
Amigas e mãe, 6ºD
Oiii!!! para Nicoly,Lilyan, Vitória
Rocha, Gabriela, eu mesma e em Vinicius, 2ºB-EF
Você é bem legal
especial minha mãe.♥♥♥♥♥
Tarcísio, 2ºB-EF
Antônia, 6ºD
Maria Schulz, 8ºC
Obrigado por ser essa amiga
que você é, continue sendo essa
pessoa maravilhosa que é. Tamo
junto Maria Gasolina.
Ian Correa, 8ºC

Camila, Julia, Luiza e Lais, 5ºB EF
Gosto muito de vocês. Espero que
continuem assim.
Clara, 5ºB EF

João A. Siqueira e Helo, 2º e 3º EF
Vocês são ótimos irmãos! Amamos
vocês.
Arthur Pascoaline, 5ºA-EF
Obrigado por ser um amigo legal, Ana J. Siqueira e Fernanda, 8ºD
divertido e companheiro.
Carol, 9ºA
Fernando Enrico, 5ºA-EF
Você é uma amiga muito bipolar,
mas eu te amo. Conta cmg pra
Guilherme, 5ºC
Você é ótimo amigo. Muito legal, tudo.
um amigo que sempre me faz rir Bruna, 9ºA
e nunca me deixou na mão.
Mãe Ingrid
Heitor T. , 5ºD
Eu adoro suas provas e você é
divertido.
Beatriz e Maria Júlia, EM
74, obrigada por tornarem minha Isabelle, 5ºD
viagem a melhor, só lembranças
maravilhosas com vocês. Próxima Enzo, Ganz e Manuel, 9ºB
parada Belo Horizonte! Amo vocês. Só os melhores! Tamo junto, amo
vocês.
Bruna, 3ãoA
Andrade, 9ºB
Eduarda, 7ºA
Presentinho de 2019.♥ Te amo Mano Augusto, 2ºD
Querido irmão, espero que você
demais. Tu é incrível.
tenha feito a escolha certa de
Vitória, 7ºA
ter mudado de sala. E quero que
você saiba que você e a nossa
Todos
Se inscrevam no meu canal do you- irmã são as coisas mais preciosas
tube. *ERIK SASSO* #20INSCRITOS do mundo.
Natália, 4ºC-EF
Erick, 6ºE

JUNHO A SETEMBRO 2019

8

JUNHO A SETEMBRO 2019

9

10

JUNHO A SETEMBRO 2019

Luis, 3ª
maravilhosas. Amo vocês para
Você é o melhor amigo que eu já sempre, meu melhor trio…
tive. Obrigado por ser meu amigo. Larissa, 3ãoA
Felipe, 9ºA
Gustavo D. e Bruno
Monique, 3ºA
Vocês são muito legais e é engraVocê é a melhor amiga do mundo. çado quando jogamos fortinite
Sempre é fiel.
juntos.
Júlia, 3ºA-EF
Vinicius M., 6ºE
Dudas, Anas, Nathi e Gio, 3 A
Obrigada por fazerem parte desse
ano tão difícil e incrível para
nós! Todas vocês são maravilhosas e vão conquistar o mundo!
#vemforms (Vcs estão nomeu
coração viu?)
Estephany, 3ãoA
ão

Aimê, 2ªC EM
Oi, eu te amo muito, tá? Não sei o
que seria de mim sem minha date.
Victoria P., 2ªC EM

Amigos, 3ãoA-EM
Eu não seria nada sem vocês.
Agradeço por todas as risadas e
lágrimas. Passando por momentos
Mamãe
de sofrência e desespero. FinalSe você soubesse quanto eu te mente tá acabando, amo vocês.
amo... O tamanho do mundo. Sílvia Rosa, 3ãoA-EM
Beijos.
Sophia, 4ºD-EF
Lais, 6ºC
Você é bem legal, divertida e meio
Luiza Boff, 9ºC
demente. KKK #WELLIBELLY
Só quero dizer que tu és o anjo da #LAVIni #GERLILI #MIDORA
minha vida. Obrigada por tudo. #eriBella
Sara Zimmermann, 9ºC
Fabilin, 6ºD
Minha família
Eu adoro vocês. Gosto de quando a
gente se reúne, se diverte e brinca.
Eu amo vocês. Beijos..
Pietra, 5ºA-EF

Enzo, 6ºE
Você é o melhor amigo que se
pode ter!
Bruno, 6ºE
Larissa G. e Júlia S. , 3ãoA
Eu amo muito vocês.São muito
especiais para mim. Obrigada
por sempre estarem do meu lado.
Melhor trio.♥
Monique Rosa, 3ãoA

Isabel e Lucimara, 9ºC
Muito obrigada por serem gentis
e loucas pra caramba, principalmente por crepúsculo. Kkkkkkk
amo vocês demais! Vocês são
incríveis de lindas! Kkkk Nenem
mais lindo♥
Carlos, 9ºA
Liza 3, 9ºC
Tu és muito maneiro e show da
bola. Vamos dominar Jerusalém.
Profª Sirlei, 4ºA-EF
Deus Vult.
Oi prof tudo de bom. Eu agradeço Daniel, 9ºA
por me aguentar e por todas as
aulas. Te amo.
Profª Fernanda Blau
Laura S., 4ºA-EF
Sentirei saudades ano que vem do
seu ensino de geografia, que aliás
Mariana, Amanda, Lucimara e é minha matéria favorita, e de seu
Isabel, 9ºC
carisma peculiar.
Amo muito todas vocês mesmo Vinícius André, 8ºB
que sejam insuportáveis, obrigada
por todos os loucos momentos que Ian Correa, 8ºC
passamos juntas.
Obrigada por tudo corcunda favoManuela Catelan, 9ºC
rito. Nóis Juvena.
Maria Schulz, 8ºC
Rei da Carate (Jonas), 2ºA-EM
Te amo Razão da minha vida. João Francisco C, 3ºC-EF
#sextou. Bora jogar um Free Fire? Eu te amo muito. Você faz os meus
Admiradora Secreta
dias mais felizes!♥
Ana Júlia, 8ºD
Todos
Se inscrevam no canal do meu Muito amigos, 3ãoA
amigo. *ERIK SASSO* #20 ins- Amo vocês, sobrevivam sem mim
critos
ano que vem! ♥
Matheus, 6ºD
Maria Júlia, 3ãoA
Lucas Peixoto, 6ºA
Você é um cara muito legal. Eu
gosto muito de conversar com você
sobre países. Tenha boa sorte esse
ano para tirar notas boas.
Bruno Lúcio, 6ºA

6º Ano D
#LAVI #WELLIBELLY #GERLYLI
#MIDORA #PEMA #JJ
Anônimo, 6ºD

Família e amigos, 6ºE
Sou muito grato por vocês.
Murillo, 6ºE

Laura, Leti, Ana e Mari, 4ºD-EF
Laura e Mari, tudo bem? Que bom.
Lele, vamos jogar Brow sábado?
Ana, dá um chamego na Lily.
Larissa, 4ºD-EF

Maria Arielle, 2ºA-EM
Você é muito legal, pena que é
meio tonta, te amo neném♥
Venicio, 2ºA-EM

Pai
Obrigado por tudo o quanto tem
feito por mim.
Gabriel Marco, 5ºC EF

Ana, Duda, Estephany, Bruna, Lari,
Nathália, 3ãoA
Muito obrigada por fazer parte da
minha vida. Vou sentir tanto falta
de vocês!! #vemcasamentodanathy Love U girls!
Ana Schatz, 3ãoA

Maria Clara, Inf. 4
Meu amor, seu aniversário está
chegando e eu só quero que tu
saiba que eu te amo muito. E que
a mana sempre estará de braços
abertos para ti. Conta comigo pra
tudo que precisar!!
Ana Luiza, 6ºE

Isabela, 1ºB EM
Gosto muito de você ♥
Venício, 2ºA-EM

Vicente, 4ºD-EF
Você é um amigão muito legal e
espero que nunca mude.
Vinícius, 4ºD-EF

Natália Pavanello, 2ºB-EM
Te amo amiga. Obrigada por
ser incrível e me estudar todos Laura Sarmento, 4ºA-EF
os dias.♥
Você é uma amiga muito legal,
Luiza Rosa, 2ºB-EM
engraçada e divertida. Você é uma
amiga pra sempre. ♥Beijos
Gabrielle, Luiza, Giulia, Mariana e Beatriz A., 4ºA-EF
Eduarda, 1ªB EM
Amo vocês, obrigado por serem Rafael, 4ºB-EF
minhas melhores amigas e me Você é muito engraçado e muito
apoiarem. Beijos ♥
legal. Gosto de lanchar com você.
Adriano, 1ºB-EM
Andressa, 4ºB-EF
Antônio e Victoria, 2ªC EM
Todos nós te amamos muito. Você
mora em nossos corações.
Luís, Augusto, Eduardo, 2ªC EM

Matheus Monarim, 3ãoA
Amo tu seu resenha! Obg por tudo,
vom dale! Tu é o baguá...k.
Iago Olegário, 3ãoA

Luiz Otávio, 3º
Obrigado por sempre estar do
meu lado, nas dificuldades, nas
brincadeiras, nas complicações e
na amizade.
Matheus, 3ºB-EF

Colégio inteiro
Vi que o Brasil tem um padrão de
vitórias de campeonato. Olhem
2013, 2016 e 2019. Achei o padrão,
rumo 2021. Eliminatória é nossa.
Daniel Anderle, 5ºA-EF

Eduardo, 2ªC EM
Te amo Parça♥
Vic, 2ªC EM

Turma do 5ºB EF
Para aquela turma mais SHOW do
mundo. Aquela que fica no coração
para sempre.
Bruno, 5ºB EF

Lala, Belly, Ana e Maitê, 6ºD
Vocês são incríveis!. Vocês sempre
me ajudam e apoiam (por mais Anthony,
que sejam bem loucas sempre) Você é muito legal.
# LAVINI♥.
Maysa, 2ºC-EF
Julia 6ºD
Vicenzenso, 4ºC-EF
Júlia S. e Monique,3ãoA
Você é meu melhor amigo. Foi meu
Obrigada por alegrarem minhas primeiro amigo. Obrigado.
manhãs e minha vida. Vocês são João por vicenzianos♥, 4ºC-EF

XLV OLIMPIADA do CSA 2019

CLASSIFICAÇÃO FINAL
TÊNIS DE MESA

Masculino 		
Feminino
6º ANO
1º Lugar: 6ºA Augusto Giraldi 1º Lugar: 6º D2 Mª Eduarda Ferreira
2º Lugar: 6º D Lucas de Mira 2º Lugar: 6º D1 Maitê Alves
7º ANO
1º Lugar: 7ºA2 Vinicius Mesquita 1º Lugar: 7ºB4 Mª Helena Lima
2º Lugar: 7ºD Cauê Poffo Monteiro 2º Lugar: 7ºD2 Laura Schmitt
8º ANO
1º Lugar: 8ºA1 Luiz Korb
1º Lugar: 8ºC1 Heloisa Leal
2º Lugar: 8ºA2 Anttônio Maccagnini 2º Lugar: 8ºB2 Larissa Zanotti
9º ANO
1º Lugar: 9ºB1 Bruno Weber
1º Lugar: Não teve
2º Lugar: 9ºB2 Vinicius Bresciani
2º Lugar: Não teve

CAMPEÃO GERAL

EF II - 9º B com 154,20 pontos
ENSINO MÉDIO – 3ãoA com 91,90 pontos

Alunos do CSA são destaque na
Feira do Livro de Joinville

XADREZ

ENSINO MÉDIO
1º Lugar: 2ºA Kauan Werlich
2º Lugar: 2ºB André Villwock

Feminino
1º Lugar: 6º B
2º Lugar: 6º C
1º Lugar: 7º B2
2º Lugar: 7º B1
1º Lugar: 8º C1
2º Lugar: 8º B1

8º ANO
1º Lugar: 8º B
2º Lugar: 8º A1

1º Lugar: 9º B
2º Lugar: 9º A

ENSINO MÉDIO
1º Lugar: 2º B2

1º Lugar: 3ªº A

1º Lugar: 9º B
2º Lugar: 9º A

ENSINO MÉDIO
1º Lugar: 2º B
2º Lugar: 1º B

1º Lugar: 2º C
2º Lugar: 2º A

HANDEBOL

6º ANO Masculino
1º Lugar: 6º C
2º Lugar: 6º B
7º ANO
1º Lugar: 7º B
2º Lugar: 7º D
8º/9º ANO
1º Lugar: 8º C
2º Lugar: 9º B2
9º ANO
1º Lugar: 8º C
2º Lugar: 9º B2
ENSINO MÉDIO
1º Lugar: 2º B
2º Lugar: 1º B

Feminino
1º Lugar: 6º B
2º Lugar: 6º A
1º Lugar: 7º B
2º Lugar: 7º D
1º Lugar: 8º C
2º Lugar: 8º B

1º Lugar: 9º B
2º Lugar: 9º A1
1º Lugar: 3ªº A
2º Lugar: 1º B

VOLEIBOL

6º ANO
Masculino
1º Lugar: 6º A
2º Lugar: 6º C1
7º ANO
1º Lugar: 7º D
2º Lugar: 7º B
8º ANOS
1º Lugar: 8º C
2º Lugar: 8º A
9º ANOS
1º Lugar: 9º B2
2º Lugar: 9º B1
ENSINO MÉDIO
1º Lugar: 2º B
2º Lugar: 1º B1

Feminino
1º Lugar: 6º C2
2º Lugar: 6º A2
1º Lugar: 7º B1
2º Lugar: 7º D
1º Lugar: 8º B
2º Lugar: 8º D
1º Lugar: 9º B1
2º Lugar: 9º A1
1º Lugar: 3ªº A2
2º Lugar: 1º A3

FUTSAL

6º ANO
Masculino
Feminino
1º Lugar: 6º D
1º Lugar: 6º A
2º Lugar: 6º C2
2º Lugar: 6º B
7º ANO
1º Lugar: 7º A
1º Lugar: 7º B 2º
Lugar: 7º D
2º Lugar: 7º A1
8º ANOS
1º Lugar: 8º C
1º Lugar: 8º C
2º Lugar: 8º A1
2º Lugar: 8º D
9º ANOS
1º Lugar: 9º B1
1º Lugar: 9º B
2º Lugar: 9º B2
2º Lugar: 9º A
ENSINO MÉDIO
1º Lugar: 1º B
1º Lugar: 2ºA
2º Lugar: 2º C
2º Lugar: 3ªº A

HANDEBOL:

FUTSAL:

Ensino Fundamental - 2:
7ºD Julia de Jesus Schmidt
9 gols
7ºA Arthur DeonisioDuarte
9 gols
Ensino Médio:
1ºA Ana Paula Deglmann
04 gols
1º B Caio Henrique Teza copetti 07 gols

Ensino Médio:

2ºC Beatriz de Borba
57 pontos
2ºB Eduardo Alencar Neuenfeld 25 pontos

GOLEIROS (AS) MENOS VAZADOS
FUTSAL:

Ensino Fundamental - 2:

Feminino: 9ºB Amanda V.Pagliosa
Masculino: 8ºC Renan E. Souquet

Ensino Médio:

Feminino: 2ºC Vitoria Migdady
Masculino: 1ºB Heitor Lopes Reis

0 gol
1 gol
0 gol
2 gols

VÔLEI DUPLA

DESTAQUES

VÔLEI DUPLA MISTO

Ensino Fundamental - 2:
9ºB Amanda Vilvert Pagliosa
7ºD Cauê Poffo Monteiro

Feminino: 6ºC Julia Evangelista Neto
Masculino: 6ºC João A.Friske Justi

1 gol
4 gols

1ºA Ligia Laís Gonçalves Picoli
2ºB Ruan Carlos da Silva

Feminino: 2ºA Vitória Palmeira
Masculino: 2ºB Ruan C. da Silva

4 gols
6 gols

1º Lugar: 2ºB
2º Lugar: 1ºB1
1º Lugar: 1ºC

1º Lugar: 3ºA2
2º Lugar: 1ºA3
2º Lugar: 2ºA

VOLEIBOL:

Ensino Médio:

Poesia toca na alma. Nos faz refletir sobre a vida, sobre amores, sobre
morte, "sobre os jardins". "Um jardim
entardece e fala de paciência". O Livro
faz uma metáfora do jardim com a
nossa vida. Precisamos saber esperar,
crescer, colher, aceitar, errar...viver.
Indicação: Profa Silvia V. Sarnowski

Livro: Casa Sonolenta
Autor: Audrey Wood
Tradução: Gisela Maria Padovan
Editora: Ática

Caracterizados como personagens e utilizando as mais variadas
manifestações artísticas como
teatro, música e dança, os alunos
realizaram o projeto Sítio do Pica-Pau Amarelo nos CEI’s das escolas
municipais 'Padre Valente Simioni', 'Ana Maria Harger' e 'Dr. José
Antônio Navarro Lins”.

9ºB Gabriela O.Liermann
17 gols
8ºC Ian Donat D. Dias Correa 14 gols
Ensino Médio:
3ºA Eduarda Schatzmann
09 gols
3ºA João Victor Campregher 09 gols

Ensino Fundamental - 2:
8ºC Suzana E. Martinelli
64 pontos
7ºD Cauê Poffo Monteiro 30 pontos

principal é que a criança cresce, se
desenvolve, aprende regras e fica
muito mais preparada para o amanhã, seu futuro e será um adulto
muito mais resolvido e feliz.
Indicação: Professora Giselle C.
R. da Rosa Zuge

Livro: Sobre os Jardins
Autora: Elizabeth Fontes
Ilustradora: Maria Lúcia Rodrigues
Editora: UNIVILLE

“A ideia era oferecer atividades diferenciadas que tornassem
o 'falar de Monteiro Lobato para
adolescentes', prazeroso e enriquecedor, num ambiente diferente para
os alunos", comentou a professora.

Ensino Fundamental - 2:

CESTINHAS

Brincar faz parte da infância,
é o momento no qual a criança se
desenvolve. Através de brinquedos
e brincadeiras a ela perpassa a realidade, cria, socializa e utiliza sua
imaginação. Quando adultos brincam com crianças, eles criam um
laço afetivo, a criança se interessa
pela brincadeira e, assim, na hora
da brincadeira, a relação entre pais
e filhos se fortalece.
O brincar também desenvolve a
linguagem e a coordenação motora.
Profissionais conseguem identificar
o contexto da vida de uma determinada criança observando ela brincar. Muito mais poderia ser dito
sobre a importância de brincar, de
brinquedos e brincadeiras na vida
de uma criança, mas a conclusão

E foi pensando em levar seus
alunos dos segundos anos do
ensino médio a estudar o escritor e
sua obra de forma prazerosa, que a
professora de literatura, Rosanea
L. M. Ferreira, os desafiou a contar
histórias de Monteiro Lobato para
crianças dos CEIs da cidade.

ARTILHEIROS(AS)

BASQUETEBOL:

do laboratório de redação, Silvia V. Sarnowski. Participaram
também os alunos Ana Clara de
Moura, Andre Ribeiro Garcia,
Beatriz M. de Castro, Heloisa M.
De Matos, Vinício M. Delfino e
Vitória Basílio.

A música que embalou a infância
de gerações de brasileiros era um
convite a sentar à frente da televisão para vivenciar as aventuras dos
personagens de Monteiro Lobato,
o autor brasileiro que dedicou-se a
escrever para o público infantil.

1º Lugar: 8º C1
2º Lugar: 8º C2

9º ANO
1º Lugar: 9º B2
2º Lugar: 9º B1

de M. Rezende (9,6), André Garcia
(9,2), que mediados pela Maria
Ariélle da Silva(2ºA), compartilharam os conhecimentos com a
plateia, durante 45 minutos.
O convite da organização do
evento foi aceito pela professora

" Boneca de pano é gente
Sabugo de milho é gente
O sol nascente é tão belo
Sítio do Pica-Pau Amarelo...”

BASQUETEBOL 3 X 3

BASQUETEBOL
6º ANO
Masculino
1º Lugar: 6º C1
2º Lugar: 6º B1
7º ANO
1º Lugar: 7º B
2º Lugar: 7º C
8º ANO
1º Lugar: 8º C
2º Lugar: 8º A
9º ANO
1º Lugar: 9º C
2º Lugar: 9º B1

Os alunos do laboratório de redação compartilham conhecimentos na Feira do Livro

No dia 13 de junho, os alunos
dos segundos anos do EM subiram ao palco principal da Feira
do Livro de Joinville, para um
bate-papo sobre o bom desempenho nas provas do ENEM 2018.
Destaque para o Thiago Mattos

1º Lugar: 3ªºA Monique da Rosa
2º Lugar: 3ªºA Heloisa Ceschin

Livros que valem a pena ser lidos! Filmes que surpreendem! Participe
nas próximas edições. Entregue uma pequena resenha para um dos
coordenadores de ensino.
Livro: Brinquedos e Brincadeiras Autora: Roseana
Murray
Coleção: ISTO E AQUILO
Editora: FTD

ENSINO MÉDIO
1º Lugar: 1ºC3 Samuel Borges 1º Lugar: 2ºA1 Heloisa M. de Matos
2º Lugar: 1ºA1 Edinei Rudolf Júnior 2º Lugar: 3ªºA1 Mª Julia Martins

6º ANO
Masculino 		
Feminino
1º Lugar: 6ºC Pedro Soares Dal Pont 1º Lugar: 6ºB Catarine Gaya
2º Lugar: 6ºE Gabriel Feri
2º Lugar: 6ºD Maitê Alves
7º ANO
1º Lugar: 7ºA Cauan Truppel
1º Lugar: 7ºB Natalia da Rosa
2º Lugar: 7ºD Cristian da Siva 2º Lugar: 7ºB Luiza Lother
8º ANO - CORREÇÃO
1º Lugar: 8ºC Gabriel Claudino
1º Lugar: 8ºA EmanuellyTrizotti
2º Lugar: 8ºC João Souza
2º Lugar: 8ºA Bruna Moreira
			
8ºC Luiza Maier
9º ANO
1º Lugar: 9ºA Thiago de Oliveira
1º Lugar: 9ºA Sofia Costa e Siva
2º Lugar: 9ºA Daniel Narloch Mosca 2º Lugar: 9ºC Sara Zimmermann
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HANDEBOL:

Ensino Fundamental - 2:
Ensino Médio:

Estudantes utilizaram diversas
técnicas para contar as histórias
e interagir com as crianças da
educação infantil do CSA e de
diversos outros CEIs da cidade.

As histórias e personagens do encantaram também os pequenos dos PAM
4, Infantil 4 e 5, do CSA e
dos CEIs 'Espaço Encantado', 'Luiza Maria Veiga',
'Doce infância', 'Aquarela
Kids' , 'Portal da Alegria',
'Peteleko' e 'Conde Modesto
Leal.

Ao mesmo tempo em que
aprenderam sobre o autor e
os personagens de Lobato,
os estudantes perceberam
e demonstraram que o Sítio
do Pica Pau Amarelo faz
parte do folclore brasileiro. E que as histórias relembram
situações vivenciadas por gerações
de crianças brasileiras.

No CSA os estudantes do Ensino Médio
contaram as histórias de Monteiro Lobato
para os pequenos da educação infantil.

O livro apresenta um enredo acumulativo que encanta as crianças,
através da repetição que dão um
tom sonolento à leitura. A cada
página, novos personagens aparecem para dormir na cama. As
ilustrações também modificam.
Mais sombrias para o sono e mais
vivas para quando estão acordados.
Indicação: Professora Jakeline
Vieira Orben, Inf. 2
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EMPREENDER e ser proativo no Projeto de VIDA
Para construir o próprio projeto de
vida, mais do que autonomia e metas
para a vida profissional, as crianças,
adolescentes e jovens precisam ter firmeza de seus valores, crenças pessoais e
familiares, maturidade e saber qual o
propósito de sua vida.
E é nessa construção das virtudes e
maturidade que atua a
disciplina
Empreendedorismo e Projeto de Vida implantada, neste ano de 2019, para todos os
alunos do 5º ao 9º ano.
Seguindo a metodologia OPEE, do escritor Léo Fraiman, a professora Marcia Souza
Fagundes e o professor Jacson Verchai ministram as aulas com base em três pilares:

1 - Autoconhecimento e inteligência emocional;
2 - Escolhas profissionais e
empregabilidade e
3 - Educação financeira.

Estudantes explicaram aos pais sobre
metodo SONHAR e projeto de vida.

Metodologia apropriada à idade do aluno
Para cada nível de ensino é adotada uma
metodologia específica e com conteúdos
adequados à faixa etária do aluno.
Além dos estudos em sala de aula, há
atividades com a participação da família e
aulas de campo.

Para expressar seus sentimentos e
emoções os alunos criaram emoji´s.

Nas visita a empreendimentos, a aprendizagem é concretizada. As aulas de campo
despertam também para o consumo consciente e o desenvolvimento sustentável.

Os 5º anos conheceram a história de
superação do proprietário do Giassi e foram
desafiados a comprar todos os ingredientes
para fazer um almoço completo e saudável
para toda a família, com R$50,00.

Acreditar e realizar o projeto de vida

Em visita a empresa Inplavel, os alunos
do 9oano conheceram o processo de
produção e as exigências do mercado
de trabalho do setor industrial.

Durante este primeiro semestre, os quintos anos desenvolveram atividades para a
identificação dos valores individuais e os
da coletividade, inclusive os monetários e
materiais.
Entre as atividades, foi criado o "Banco
de Valores". Os estudantes fizeram análise
de fatos da atualidade e seus desdobramentos na vida presente e futura dos cidadãos
e criaram logomarcas contendo os valores
mais importantes para a humanidade.
Cada turma estudou os valores contidos
nas logomarcas, em operações matemáticas
e financeiras, na democracia, considerando a
responsabilidade, criatividade, aceitação de
resultados e trabalho em equipe para eleger
a melhor marca do mercado.
Em visita ao supermercado Giassi, os estudantes conheceram a história de vida e de
superação do empresário. Depois pesquisaram nas prateleiras, produtos alimentícios,
estudaram os rótulos para os ingredientes e
o caminho que ele percorreu desde a origem
até chegar na casa do consumidor.
Os alunos foram desafiados a fazer
compras. Com apenas R$ 50,00 deveriam
adquirir todos os ingredientes necessários
para fazer um almoço saudável em família
e um lanche para trazer à escola.

A compra deveria considerar não somente o valor monetário, mas principalmente,
as qualidades nutricionais de cada produto.

Equilíbrio emocional

Com vistas a desenvolver a inteligência
emocional dos alunos dos sextos anos, as
atividades são voltadas à resolução de conflitos, à convivência pacífica e ao equilíbrio
emocional.
Após estudarem sobre as múltiplas
inteligências com base na teoria de Daniel
Goleman, os estudantes discutiram sobre
a importância de reconhecer as próprias
emoções e aceitar as diferenças e sentimento
das pessoas.
Os valores éticos, sociais e materiais
das pessoas e das coisas representados por
nossas preferências e interesses foram a
base das atividades do semestre para os
alunos dos sextos anos. Entre as atividades,
os estudantes criaram Emoji que representassem seus sentimentos e, após identificar
as próprias emoções, puderam começar a
lidar com elas.
Já os sétimos anos têm como objetivo
principal o fortalecimentos das virtudes
pessoais para a superação de dificuldades.
Estudar a vida e história de pessoas famo-

sas, especialmente brasileiros, que
acreditaram em seus sonhos, superaram as dificuldades e realizaram
seus projetos de vida foi uma das
atividades do semestre.
Em seguida, foram desafiados a
construir o próprio projeto de vida,
a partir do MÉTODO SONHAR.
Entre as atividades preparatórias,
confeccionaram dados com seis
faces. Cada face resume um valor
e, ao mesmo tempo, um passo para
a construção do Projeto de Vida.

Os sextos anos visitaram a UFSC e o Shopping Müeller

Mercado de trabalho

Até o ano passado, a disciplina era ministrada somente a partir do 8º ano, quando as
atividades estão mais voltadas ao mercado
de trabalho e financeiro.
Os oitavos anos estudam o mercado de
trabalho, suas tendências e exigências de
empregabilidade.
Estimular os nono anos a conhecer o
mercado de trabalho a partir da produção
industrial, incentivando o empreendedoris-

mo nessa área foi um dos objetivos das aulas
de campo à empresa de plásticos Inplavel e
à faculdade Censupeg.
As famílias são convidadas a participar
de todo o processo de formação e na construção do projeto de vida dos estudantes.
O objetivo é que, ao longo dos cinco anos
de aulas, os adolescentes vivenciem experiências de aprendizagem diferenciadas. A
finalidade é que sejam mais proativos na
resolução de conflitos e se tornem grandes
líderes na sociedade.

