
Acolher!
Para cuidar da vida
Em cada lar
Em cada coração 
Junto ao Menino Jesus
Na noite de luz
Noite feliz!

Para cuidar da vida
Glória a Deus!
Céus e terra
Se encontram
O infinito se inclina
Anuncia a paz 
Em Belém 
Para todos de boa vontade. 

Acolher! 
O Menino Jesus
Para cuidar da vida
De todas as pessoas
Jovens e crianças queridas
Necessitados
Na certeza de que
Unindo os corações
Em cada Natal
É possível superar a dor
As diferenças
Que separam os homens
Desse imenso mundo 
Em busca de um novo viver. 

  CSA CSA 2020 - 2020 - O O 
ano  do digitalano  do digital  

A afirmação ao lado da diretora Adelina Dalmônico 
resume os acontecimentos do ano letivo de 2020, ano 
da pandemia do Coronavírus. 

Nem no mais alucinado sonho dos apaixonados por 
tecnologias, alguém poderia prever a utilidade dela 
aos seres humanos neste ano em que  ficamos em casa 
para nos proteger e aos que amamos. 

Desde março, os computadores, tablets e celulares 
são o braço, os olhos, a boca e às vezes até o coração 
que nos aproxima daqueles que amamos e daquilo que 
necessitamos para sobreviver.  

Leia mais nas páginas internas

No drive-thru Semana da Criança, um encontro emocionante entre a 
aluna que ofereceu uma flor para cada professor(a) e recebeu seu mimo.

As competições da  Olimpíada virtual do CSA movimentaram toda 
a família. Os jogos foram gravados e enviados aos professores. 

Que brilhe para todos
A estrela da esperança
Da paz, da reconciliação.
Que possamos todos 
Dizer de coração

Feliz Natal, meu irmão!
Feliz Natal, minha irmã!
Permaneçamos de mãos dadas
Corações unidos
Hoje e sempre 
A serviço da vida, da união 
E do amor.

 Feliz Natal!

João Pedro Pavesi, 6A João Pedro Pavesi, 6A 
Equipe BrancaEquipe Branca

"Dormimos analógicos"Dormimos analógicos
  acordamos digitais"acordamos digitais"

Semana da Pátria foi comemorada nas aulas on line - 1ºBMural da Campanha da Fraternidade 2020 - 4ºA

Dia dos Professores - Neste ano a homenagem foi até a casa de 
cada professor do CSA. Com muita alegria, os coordenadores e a Irmã 

Eliete levaram música, o presente e muito carinho. 
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No dia 12 de fevereiro de 2020, 
iniciamos as aulas no Colégio dos 
Santos Anjos.

Inacreditável a emoção que en-
volveu a todos quando chegaram ao 
pátio do colégio nossos pequeninos 
conduzidos por seus pais orgulho-
sos, mães que não conseguiam con-
ter, muitas delas, as lágrimas num 
dia tão especial de trazer seu filho, 
sua filhinha ao colégio para iniciar 
a mais bela trajetória da vida que é 
aprender, aprender com os colegui-
nhas, receber o abraço da professo-
ra e as sábias lições diárias. 

Não menos emocionante, a chega-
da dos adolescentes que logo pro-
curaram seus colegas no pátio para 
pôr em dia as novidades,  também 
comentar sobre os professores, 
novos colegas, enfim tudo que gera 
grandes expectativas, como foi o 
início do presente ano letivo. Como 
não falar do nosso Terceirão, já pla-
nejando a formatura, as atividades 
especiais, vestibulares e tudo mais.

Os professores e funcionários 
com tudo preparado, toda progra-
mação em dia, projetos alinhados, 
laboratórios equipados, calendário 
completo, tudo estava previsto e 
programado.

Assim, com o coração transbor-
dando de alegria, iniciamos as 
atividades letivas, iluminados que 
estávamos pelo lema: 

Acolher para cuidar da Vida!

Lema providencial, quase uma 
profecia, pois, não imaginávamos 
que logo no início, seríamos inter-
rompidos em nossa caminhada, 
quase antes de começar, para Cui-
dar da vida em casa, quando no dia 
19 de março as escolas foram fecha-
das por causa de um vírus poderoso 
que assolou o nosso país e todo o 
mundo.

Diante desse contexto, ficamos 
perplexos com inúmeras perguntas 
e nenhuma resposta. Desafios, in-
certezas, notícias desencontradas. 

Mesmo assim, logo nos unimos 
na urgência necessária e entende-
mos que a vida deveria seguir seu 
rumo e que a maneira de  ensinar e 
aprender teria que ser reinventada, 
de forma a chegar até nossos alunos 
que estavam em casa.

Fomos em frente, convocamos nos-
sa comunidade escolar para darem 
as mãos, para proteger a educação, 
salvar o aprendizado e garantir aos 
estudantes o cumprimento curricu-
lar de cada nível de ensino.

Só não imaginávamos que nossas 
escolas ficariam fechadas por tanto 
tempo.

Tivemos então a grande missão 
de reaprender tantas coisas, inclu-
sive a forma de ensinar, mediante 
atendimento remoto, com o auxílio 
da tecnologia a qual passou a fazer 
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Não imaginávamos!
parte do dia a dia docente. 

Envoltos pela malha da internet, 
lançamos mão de recursos os mais 
diversos para continuar a ensinar 
e aprender, a partir de casa, home- 
office, com aulas síncronas, simples 
assim;  nos adaptamos à velocidade 
das transformações e necessidades 
emergentes, sendo que não estáva-
mos preparados para esse cenário.

Nosso lema então passou a ser:  
Acolher para cuidar da vida em 
casa.

Durante o percurso, não imaginá-
vamos tanto trabalho, noite aden-
tro, preparando aulas, gravando 
vídeos, respondendo e-mails, pos-
tando planejamento,participando 
de treinamentos, refazendo calen-
dário... Mesmo dentro de casa não 
sobrava o tempo necessário para as 
atividades domésticas, convívio com 
a família e tudo mais.

Nosso colégio migrou para a casa 
do professor, da professora e a sala 
de aula para os muitos lares de 
cada uma das famílias, compondo 
as telas coloridas de assistências às 
aulas de forma on-line.

Os rostinhos apareceram, o sorri-
so encantado, a participação atenta, 
as surpresas, a partilha, a entreaju-
da, o cuidar da vida em casa, o sono, 
a distração, o cansaço.

Nossa casa, nosso lar, nosso colé-
gio, todos nós partilhando as mes-

S  Aos profissionais Augusto 
Hackbart,  Ana Carolina Dalmô-
nico, Ítalo Renzo Menegon, Victor 
Eduardo Borba e Júlia Costa Reis 
que conversaram com os alunos do 
Terceirão 2020, sobre as caracterís-
ticas e desafios de suas profissões, 
como parte do projeto de orientação 
profissional.

Leandro Puchalski

Júlia Costa Reis

Augusto Hackbart

S Ao meteriologista Leandro Puchalski 
(NSC) que participou da aula online de Geo-
grafia, do dia 31 de julho, sobre a previsão do 
tempo, do 3ºA. O meteorologista aceitou o 
convite do amigo Márcio Schutz, pai da aluna 
Lara Campanharo Schutz. Foi um momento 
único. Ele também gravou um  vídeo ex-
clusivo explicando como é seu trabalho de 
previsão de tempo.

S À dentista Patrícia An-
derle que no mês de agosto, 
falou sobre a sua profissão e a 
importância da higiene bucal 
ao Infantil 3. Durante sua par-
ticipação mostrou como fazer 
a escovação corretamente dos 
dentes. 

S À enfermeira Regina dos Santos, 
pelo carinho na preparação de vídeos e 
por demonstrar como lavar as mãos de 
maneira correta e sobre a importância 
do uso de álcool  em gel. 

 Patrícia Anderle

Vitor Eduardo Borba

S À empresa Neo Odon-
tologia por disponibilizar 
profissionais para a palestra 
sobre saúde bucal para os 
alunos dos 8os anos.

mas alegrias e dividindo os mesmos 
problemas.

Quanta emoção!

Por mais que a pandemia nos im-
pactou, exigindo de nós mais do que 
podíamos imaginar, não desistimos, 
continuamos a ensinar e aprender 
mais valores. 

Momento ímpar para a educação, 
uma história que jamais será esque-
cida por nossas gerações. Porque 
diante de tudo que nos aconteceu:

 Não imaginávamos também tanta 
união, dedicação e comprometimen-
to em nossa comunidade educativa, 
envolvendo famílias, educadores e 
educandos queridos.

Não imaginávamos a vida tão bem 
cuidada!

Não imaginávamos tanto reconhe-
cimento, cooperação e esperança.

Não imaginávamos que, manten-
do o distanciamento social, per-
maneceríamos mais unidos do que 
nunca, tão próximos uns dos outros!

Não imaginávamos ainda que 
nossos corações transbordariam de 
tanta saudade e da alegria de sair 
confiantes na Divina Providência, 
em defesa da vida.

Não imaginávamos...
     

 Adelina Dalmônico

Professores receberam 
homenagem em casa

Quero pedir às estrelas que brilham lá no céu
Iluminem teu caminho para que possas continuar
Acender a luz do conhecimento
Nos corações ao ensinar
A palavra sábia e verdadeira, a ciência, os números, 
O importante para a vida inteira!

Juntamente com o presente, os professores 
receberam o carinho por meio do poema da 

diretora Adelina Dalmônico 
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Janeiro
1º  –  Ano Novo 
12  – Retorno das atividades na secretaria

Fevereiro
04  – Reunião de pais da Educação Infantil e 1ºs anos EF I
05  –  Reunião de pais do 2º ao 6º ano do Ensino Fundamental
08 –  Início das aulas
15  –  Recesso escolar
16  –  Carnaval

2021

Escola e família nunca estiveram tão próximas quanto neste ano de 2020Escola e família nunca estiveram tão próximas quanto neste ano de 2020
“Dormimos analógicos e acordamos 

digitais” disparou a diretora Adelina 
Dalmônico ao falar com bom humor das 
ações do CSA para o enfrentamento da 

pandemia de COVID-19 e manter o 
ensino de qualidade.

Apesar de termos a tradição de proximi-
dade com as famílias, nunca o  Colégio 

esteve tão próximo da família e a família 
tão presente na vida escolar dos filhos. 

Nunca nos apoiamos tanto uns nos 
outros para garantir a aprendizagem", 

ressalta a diretora.

Retorno dos alunos 

Salas de aula ganharam marcação dos 
limites para professores e alunos

É obrigatório aferir a temperatura,  
higienizar as mãos e calçados ao entrar.

Desde 17 de março, quando o governo 
do estado decretou o isolamento social 
em todo o estado de Santa Catarina, as 
famílias passaram a participar ativamente 
da vida escolar das crianças. 

No CSA, a tecnologia necessária para as 
aulas online já estava disponível, mas era 
pouco utilizada. Mesmo assim, a transição 
para o ensino digital foi quase traumática.  
A adaptação dos professores, alunos e pais 
foi dificultada pela má qualidade do sinal 
da internet.

A diretora relata que o processo de 
transição das aulas presenciais para o 
ensino on line, foi seguramente a mudança 
pedagógica mais drástica experimentada 
por professores e alunos nos 113 anos de 
história do CSA. 

“Todos tiveram que aprender a toque 
de caixa. Fizemos em uma semana, o que 
levaríamos meses, ou até anos, para imple-
mentar. Foi uma mudança muito drástica e 
rápida. Todos aprendemos muito uns com 
os outros”, afirma.

 

União superou a insegurança
No começo houve muita insegurança, 

tanto para os professores, quanto para os 
alunos, pais e mesmo para os funcionários 
da TI. 

As aulas on line para os alunos do Ensi-
no Fundamental e Médio começaram em 
março. Desde então, professores e alunos 
recebem suporte técnico, em tempo real, 
da equipe de TI, que foi ampliada com 
funcionários deslocados de outros setores. 
Nenhum professor foi desligado. 

O turno integral foi descontinuado por 
iniciativa do Colégio. A maioria das desis-
tências e transfe-
rência a pedido da 
família foram dos 
pequenos do Infan-
til 1 e 2. 

  

Reaprendemos os valores
“Só temos a agradecer a equipe de pro-

fessores que pegou junto. Todos traba-
lharam conjuntamente e  o resultado foi 
maravilhoso", afirma Adelina.

Toda a escola num trabalho conjunto 
entre professores, coordenadores, fun-
cionários e a mantedora da rede Divina 
Providência, adequou os equipamentos e 
o ambiente, treinou professores e envol-
veu os pais e estudantes no novo modo de 
ensinar e aprender, mantendo a qualidade 
tanto dos conteúdos ensinados como da 
interação/vínculo professores x alunos x 
escola x família.

"Aprendemos muito com estes tempos 
de pandemia. A dar mais valor a muitas 
coisas que vinham sendo negligenciadas 
como a família, a dedicação ao outro, a 
saúde, a presença física. Hoje, estar vivo 
encanta..." 

Ensino híbrido até 2021
Após diversos adiamentos e apro-

vado o Plano de Contingenciamento 
pelo Comitê Municipal, no dia 3 de 
novembro, 30% dos alunos retorna-
ram às aulas presenciais, para o ensino 
híbrido.  Os do Terceirão foram 
os primeiros.

Câmeras instaladas nas salas de 
aula, possibilitam a  transmissão ao 
vivo das aulas para os que  continuam 
em casa.  Os professores atendem a 
todos simultaneamente. 

A nova modalidade de ensino deve 
permanecer para o ano letivo de 2021. 
Ou até que seja decretado o fim da 
pandemia.

Tapetes sanitizantes, marcação para 
distanciamento, álcool em gel, lixeiras para 
descarte de máscaras usadas e placas de 

orientação estão em toda parte. 
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Rua Padre Kolb, 1485  Fone 3433 5964           
www.bekosuniformes.com.br

O Projeto de Orientação Profissional- Voca-
cional do CSA, realizado anualmente com  os 

alunos do Ensino Médio, tem o objetivo de 
contribuir para a elaboração do projeto de vida e 

a escolha de uma profissão. 

Transição rápida, autodisciplina e 
persistência nos estudos

Gabriel Serafim, 3ãoB considera 
2020 um ano de grande desafio 
tanto para os professores, quanto para os 
alunos. " Mas o Colégio nos incentivou a ir 
para as aulas remotas e a fazer as ativida-
des, não perdendo o foco dos vestibulares 
e universidades. 

"Por mais que tenha sido complicado 
acostumar com o ensino à distância, por 
conta da grande mudança no método de 
ensino, sem o quadro para auxiliar, os 
“tira dúvidas”, facilitavam bastante. Para 
ele, os professores conseguiram manter a 
qualidade das aulas, e ajudaram em todas 
as questões e duvidas dos alunos.  

"A minha rotina foi completamente 
alterada. Acordava mais tarde porque não 
precisava sair de casa para ir para o CSA, 
mas também não encontrava meus colegas 
e professores todos os dias", conta.

Gabriel estuda há 16 anos no CSA, desde 
sempre. "E posso dizer tranquilamente 
que foi a melhor decisão que eu e minha 
família poderíamos ter em relação ao 
estudo", garante.

Orientação profissional do CSA 2020 foi Projeto on line

Pastoral ajuda a aquietar o coração
Neste ano de 2020, a Pastoral Escolar 

, sob a responsabilidade da professora 
Luciara de Azevedo Baraúna, também 
precisou se adequar às regras de isola-
mento social. As atividades relacionadas 
à Páscoa que já estavam em andamento 
no início do ano, foram adaptadas aos 
tempos de pandemia de COVID- 19. 

Após vários adiamentos, a entrega 
dos “mimos” doados com carinho pelos 
alunos do CSA aos pacientes da Funda-
ção Pró-Rim, campanha que acontece há 

missa dos Anjos da Guarda, na capela do 
Colégio. Transmitida on line pelo youtube 
( https://youtu.be/mVXh_FDMP4I).  
Presidida pelo ex-aluno Padre Armando 
Rafael Castro Acquaroli a missa celebrou 
o Dia dos Anjos da Guarda, o Padroeiro 
do CSA. 

As palavras da acolhida feita pela dire-
tora Adelina Dalmônico  fizeram aflorar 

15 anos, foi efetivada somente no mês de 
junho. 

Os presentes, entregues pelos próprios 
funcionários, não puderam ser empaco-
tados e, em substituição às visitas, foram 
encaminhados vídeos com mensagens 
de ânimo e esperança produzidos pelos 
alunos, que foram socializados com os 
pacientes pelo WhatsApp.

As reflexões e celebrações para fortale-
cimento espiritual, tão necessárias para 
aquietar os corações e fortalecer a saúde 
mental, neste longo período de isolamento 
social, foram virtuais. 

Em comunhão com a Equipe de Pasto-
ral da Rede Divina Providência, por meio 
das redes sociais Facebook, Instagram e 
WhatsApp e pelos acessos do Google, a 
Pastoral do CSA levou às famílias reflexões 
semanais. Houve também celebrações 
mensais  com os temas diversos: Páscoa, 
Maria, Sagrado Coração de Jesus, Semea-
dor, Vocações, Bíblia e Missões.  

No dia 2 de outubro, foi realizada a 

Sem poder visitar os pacientes da Pró-Rim, 
os alunos enviaram vídeos via internet e o 
presente foi entregue pelos enfermeiros.

Sem perder o foco

especializações, cursos, 
projetos, experiências  e 
carreira diretamente.

Ao final, é aplicado pre-
sencialmente um teste de 
personalidade e de levan-
tamento de interesses, pelo 
psicólogo Césaro Antônio 
Brandão. Essas ferramen-
tas científicas, de uso exclu-
sivo do psicólogo, ampliam 
o processo de reflexão e 
sistematização das carac-
terísticas de personalidade 
e auxilia na definição das 
áreas de interesse e cursos. 

Além da médica Ana 
Carolina, dentre os profis-
sionais que conversaram 
com os estudantes este 

ainda mais a saudade da convivência com 
os alunos, professores e familiares. Ela 
lembrou também que estamos todos sob 
a proteção dos Anjos da Guarda e cami-
nhando de mãos dadas para oferecer o 
melhor à grande família CSA e que, esse 
é o motivo de nos reunirmos em torno do 
altar, dando graças a Deus pela vida. Irmã 
Eliete Maria Kons animou a missa e emo-
cionou com sua voz melodiosa e cantos.

Sara Böge, 3ãoA, iniciou sua vida 
escolar no CSA, em 2006. "Cresci nesse 
Colégio e não optaria por outro. Muito do 
que sou hoje tem relação com os valores, 
a ética e a fé que compartilharam nessa 
instituição", afirma. 

"Os professores, a coordenação e os 
demais funcionários, além do lado pro-
fissional, sempre se mostraram muito 
'gente' e se fizeram presentes, dispostos a 
ajudar, ouvir, aconselhar e firmar laços de 
amizade. O que sem dúvidas contribuiu 
e continua contribuindo para que seus 
estudantes sejam pessoas de caráter e 
profissionais competentes, registra. 

"Nesse ano letivo de 2020, a 
pandemia pegou todos de sur-
presa. No CSA a adaptação foi 
muita rápida. O EAD me oportu-
nizou assistir às aulas de pijama 
e comer nas horas de fome, mas 
acima de tudo, me fez exercitar a 
autodisciplina e persistência nos 
estudos, sem mais nem menos".  
Totalmente adaptada ao ensino 
remoto, Sara optou por conti-
nuar a assistir as aulas de casa, 
mesmo após a implementação 
do ensino híbrido. 

A estudante já está matriculada 
no curso de odontologia da Univil-

le 2021. Neste ano, ingressou pelo seletivo 
do histórico escolar, mas em 2019, passou no 
vestibular como treineira. Em sua opinião, a 
rápida transição do ensino presencial para o 
online, possibilitou aos estudantes do CSA 
continuarem a preparação para as avaliações 
típicas dos alunos do Terceirão. 

"Desde pequena queria ser dentista,e 
pelo fato de não ter nenhuma faculda-
de federal de Odontologia em Joinville, 
prestei 2 vestibulares para a Univille. Farei 
o ENEM pela primeira vez em janeiro de 
2021, para ver como vou me sair. Hoje só 
tenho a agradecer pelo que já consegui".

O estudante considera que sua pre-
paração para o vestibular foi completa e 
que teve suas dúvidas sanadas. "Inclusive 
passei no vestibular online para o curso 
que sempre quis, arquitetura e urbanismo 
no Centro Universitário Católica de Santa 
Catarina". 

A médica Ana 
Carolina Dalmônico, 

ex-aluna do 
CSA, participou 
diretamente de 

Curitiba (PR).

Nos encontros, os adolescentes 
encontram espaços para reflexão 
e sistematização de informações 
para a elaboração do perfil pessoal, 
a identificação de habilidades e 
interesses. 

O coordenador Fábio Hobbold 
explica que este ano, por ser via 
internet, o projeto contou com a 
participação de profissionais de 
outras regiões.  

Assim, os alunos tiveram a 
oportunidade de conversar com 
diversos profissionais, que antes 
não podiam participar por causa 
do tempo de deslocamento. Este 
foi o caso da médica neurologista 
Ana Carolina Dalmônico,  que 
falou com os alunos diretamente 
de Curitiba (PR), ex-aluna do CSA.

Os convidados, profissionais de 
diferentes áreas, conversaram com 
os alunos pela plataforma Google 
Meet, de agosto a novembro. 

No bate papo falaram sobre sua 
área de conhecimento e profissio-
nal. Os alunos puderam tirar dúvi-
das sobre a formação universitária, 

ano, diversos são ex alunos 
do CSA. 

Este é o caso do psicólogo 
Vitor Borba, do advogado 
e procurador do estado de 
SC, Augusto Hackbarth e 
da designer  e Influencer 
Júlia Reis.

Os estudantes conversa-
ram também com o enge-
nheiro Italo Renzo Menegon 
- gerente de marcas e desen-
volvimento de produtos e 
design da Whirpool e com 
o Professor Paulo Renato 
Manetzeder Aires - Dire-
tor de Ensino Superior da 
Associação Educacional 
Luterana IELUSC.



5JANEIRO A DEZEMBRO 2020

A violência está dentro e 
não fora do ser humano 

       Vamos tomar um cafezinho? 

A aventura de conhecer 
e reproduzir o Egito

O convite para ‘tomar um 
café’ entre os brasileiros é 
mais uma expressão de amor, 
de apreço.  É o mesmo que 
assumir a responsabilidade por 
estreitar os laços. Muitas vezes, 
a bebida nem estará presente 
no encontro, mas a motivação 
permanece. Convidar para 
um café pode significar vamos 
conversar, pensar juntos no 
assunto. 

E foi com este pensamento, 
que a professora de empreen-
dedorismo dos 6ºs e 7ºs, Márcia 
Fagundes, propôs a criação 
de ONGs ou empresas sociais 
capazes de apresentar soluções 
para cenas da vida real. 

Hellmann do 6ºB. 
Os empreendimentos dos 7ºs deveriam 

atender os “Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU – ODS), identificando 
regiões com mais necessidade de implan-
tação.  Martina Meira Engler, 7ºB, que 
se prepara para ser médica, dedicou-se à 
ODS 3 – Saúde e Bem Estar, optando por 
garantir a saúde integral e preventiva para 
as pessoas residentes em regiões da maior 
vulnerabilidade.

Nas aulas de filosofia do 5º ano, a pro-
fessora Márcia Souza Fagundes  analisa 
a realidade a partir da investigação das 
ações cotidianas dos alunos. 

Ao constatar que a violência só existe 
porque as pessoas vivem em guerra dentro 
de si, os alunos foram levados a investigar 
o que estaria incentivando esta violência 
interna durante a pandemia. 

Ao questionar-se sobre como os alunos 
estariam usando o tempo livre, decidiu fa-
zer um questionário e , a partir da análise 

exagerada aos games, filmes, séries e TV 
e o consumismo, especialmente destes 
produtos, são uma das principais razões 
do aumento desta violência interna.   

A partir dessa “aventura intelectual” os 
estudantes apresentaram alternativas de 
como substituir atividades e games eletrô-
nicos por atividades não violentas. 

Ler um livro, conversar, jogar e dar 
atenção às pessoas próximas, valorizar os 
verdadeiros amigos (não os virtuais),  fo-
car nos estudos, dormir mais cedo e fazer 

Durante os estudos sobre o Egito, 
região considerada o berço da civiliza-
ção ocidental em seus primórdios, os 
alunos dos 6ºs anos,  sob a orientação 
da professora de história Karyne Jo-
hann, em parceria com as professoras 
de português Jamile Marinho e artes 
Juliana Zick Cecato leram o livro Aven-
turas no Egito. 

Após a leitura foram desafiados a 
apresentar a biografia de faraós egíp-
cios e  criar, em maquetes, o seu pró-
prio Mini Egito, utilizando os materiais 
disponíveis em suas casas.

Roberto Maes Junior 6C

Pietra Emanuelly Pereira Ziemer 6ADaniel Anderle Bianchi 6A

Martina Meira Engler, 7ºB fez projeto na área 
da saúde e bem estar (ODS 3) 

dos dados, cada aluno apontar alternativas 
para 'pensar fora da caixa”, diminuindo a 
exposição às atividades que incentivem  à 
produção de violência dentro de si. 

Em setembro,  com as autoavaliações 
sobre a própria caminhada e como estava 
se sentindo socioemocionalmente, os 
alunos puderam constatar que a exposição 

atividades físicas prazerosas que exercitam 
também as funções cerebrais foram algu-
mas das sugestões.

Para a professora, em meio à pande-
mia, os alunos descobriram ainda mais a 
diferença entre os prazeres passageiros  e 
a felicidade duradoura, ou o hedonismo x 
eudaimonia, segundo os antigos gregos.

As professoras de inglês 
Sonia Regina Reise Priscila 
Borsarim realizaram com 
seus alunos do 3º ao 5º 
anos, o projeto Spelling Bee, 
ou soletração em inglês. 

O objetivo é treinar o alfa-
beto e perceber a diferença 
fonética das palavras entre a 
língua portuguesa e a língua 
inglesa.

Na competição de soletra-
ção os participantes devem 
soletrar diversas palavras 
em três níveis diferentes: 
easy (fácil), medium e hard 
(difícil). 

Para participar os alunos 
estudaram e praticaram o 
vocabulário, consolidando 
a aprendizagem de sala 
de aula. A atividade é bem 
popular em países de língua 
inglesa. 

Soletrando em inglês
Vencedores do matutino:

3º ano
1º lugar -  Leonardo F.L. Costa
2º lugar - Rafaela M.de Matos
3 º lugar - Lívia Partala

4º ano
1º lugar -  Laura de Souza
2º lugar - Gabriela Hang da Rocha
3 º lugar - Camila Olosz Mafra

5º ano
1º lugar -  Rafael Pimentel Regueira
2º lugar - Ivana Lehn
3 º lugar - Ricardo Santin Bresciani

Vencedores do Vespertino

3º ano C e D:
Maria Eduarda S. Simão
Vinícius Teixeira de Matos
Mariana Lima Acevedo
Santiago Devigili
Gabriela da Rocha
Renato dos Santos Leão

4º ano C e D:
Ana Louise Dill 
Gabriela Olosz Fiedler
Maria Clara Barros Cidral
Heloísa do Valle Klimek
Joaquim Bento da Silva

5º ano C e D:
Eduardo de Luca Tonon e              
Henrique de Luca Tonon 
Enzo Rhoden Campara
Luisa de Barba Schmitt
Guilherme Gon Wiemes
Letícia Mueller Neulaender

Os empreendimentos sociais  aplicam os 
princípios da sustentabilidade, cooperação 
e integração social e foram apresentados 
em um Café de Negócios. Os alunos simu-
laram parcerias e contratos de cooperação 
entre si.  

Entre os projetos, o de saúde integral, 
no qual o contato com a natureza e a 
formação para uma vida sem preconceito 
e discriminação foram a base do empre-
endimento de Ana Júlia Korb, Felipe Eidt 
Souquet, Nicolas Santana Lopes e Gabriela 

Gabriela O.Fiedler, 4C e Guilherme G. Wiemes, 
5D receberam as medalhas no Drive Thru
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FORMANDOS 2020 FORMANDOS 2020 
5ºA

CATARINA HOINATZ KRELLING
DAVI DE MEDEIROS VIEIRA

FERNANDA SCHWOELK ARZUM
GREGÓRIO PROVESI DA SILVA
GUSTAVO DE SOUZA SCHWARZ
HENRIQUE KASTEN SCHNAIDER

JOÃO MIGUEL DAL SANTO DE MELO
JÚLIA BUENO MARINHO
LUIZA SCHEIDT AIDOS

MAITE DERETTI DE SOUZA
PAOLA VITÓRIA DE O.MENDES

VICENTE HEILER DA SILVA

ALICE NAGEL BERGAMO
ANA HELENA LEITE THOMAZINI

CAROLINA ANZILIERO M. SANTORO
CAROLINA BERTOLDI CORSETTI

CLARA BRENNEISEN DOS SANTOS
DANIEL ANTUNES TEPEDINO

PROFESSORA  MARCIA FAGUNDES

PROFESSORA KARINA VARGASALANA KREUSCH SCHMITT
ALANE VITÓRIA KOERBEL
AMANDA OLIVEIRA MAIA COSTA
ANA LETÍCIA MAZOTTI MUELLER
BEATRIZ FELICIANO HORN
BERNARDO GRABOWSKI FOGAGNOLO
CAETANO BUZZI NETO
CAMILA KELLER FAGUNDES
EDUARDO G. N. SCHUETZLER GOMES
ENZO CRISTOFOLINI LEMOS
FELIPE CRISTIANO BOJARSKI

Terceirão A 

ANA CAROLINA NEULAENDER
ANA CLARA DE MOURA
ANA CRISTINA HEIDEMANN MARIA
ANA HEERDT
ANA LUIZA LORENZATTO
ANITA DASKOSKI SOUZA
ANTONIO LUCIANO MOTA
ARTHUR ANTONIO AYMONE VICENTE
ARTUR GERVASIO CATARINA
CÉSAR EDUARDO DE SOUZA
DÉBORA MARIA JORDÃO
EDUARDO HENRIQUE S. VIEIRA DA SILVA
FELIPE MATHEUS MOLINETTI
GABRIEL BATISTA
GABRIELA ROSSETTO DE OLIVEIRA
GABRIELA SCHWAAB
GUILHERME MENDES ROSA
GUSTAVO GOMES DO VALE DA SILVA
HELOÍSA MAAS DE MATOS
HELOYSA DE OLIVEIRA ALBANO
ISABELLA CLARA TAMBOSI
JOÃO PEDRO MAES
JONAS ALVES DE SOUZA
JULIA DE OLIVEIRA BUCCI
JULIA PACHER
KAMYLA MAES SCHMITT PEREIRA
KARLA MARIA DEL PASSO
KAUAN HENRIQUE WERLICH
LARISSA CAMILA VIEBRANTZ
LUÍS CARLOS PIVA
LUÍSA CRISTINA FERREIRA DE LARA
LUIZA HELENA BARBOSA
MARIA ARIÉLLE DA SILVA
MARIANA CRISTINA DOS SANTOS
MARIE GABRIELA LINZMEIER
MILENA KATHLEN FERNANDES
PEDRO HENRIQUE PETRIS
PEDRO LUIZ DOS SANTOS MISTURA
PIETRA PEREIRA NUNES
RENAN RENGEL DA SILVA
SABRINA PACHER
SARA LUIZA BÖGE
THIAGO MATTOS DE M. REZENDE
VENÍCIO MONTEIRO DELFINO

ANDA BITTENCOURT MACHADO
AMANDA FRANCINE JANING
ANDRÉ FELIPE VILLWOCK
ARTUR COI DA NOVA
AUGUSTO CÉSAR ALVES DE OLIVEIRA
BEATRIZ CRISTINA DOS SANTOS
BEATRIZ DE BORBA
BIANCA RIBEIRO COSTA
BRUNNA FEITOSA PIMENTA
BRUNO GIACOMELLI
BRUNO TEODORO
CAROLINA CAVALCANTI DE OLIVEIRA
CAROLINA DA ROSA BILLES
CLOVIS MICHEL RODRIGUES ZIELINSKI
EDUARDO ALENCAR NEUENFELD
EDUARDO EVARISTO CHAVES
EDUARDO TREICHEL SCHELBAUER
FERNANDA NASS
GABRIEL SERAFIM
GUILHERME VINICIUS BORGES
GUSTAVO HENRIQUE DIAS
ISABEL MOREIRA DA SILVA
JENIFER NALANDA DA COSTA SCHMIDT
JOÃO VITOR VIEIRA
KELVIN KATSUO ALVES IDA
LUCAS FELIPE TRINDADE DA SILVA
LUIZ GUSTAVO MANOEL WINCK SIEBEN MARTINS 
MARCELINO
LUÍZA GABRIELA ROSA
LUÍZA LAZZARI
LUIZA MARIANI PUCCINI
MANUELA CRISTINA BARBOSA
MARIA FERNANDA MOLINARO MACCAGNINI
MIKAELA FLÁVIA KORB BECHER
NATALIA BONFANTTE PAVANELLO
PEDRO HENRIQUE NUNES MEYER
RICARDO LOCKS
RUAN CARLOS DA SILVA
THIAGO LINCON VOLTOLINI
VICTORIA PASCHOAL SILVEIRA
VINÍCIUS EDUARDO VENTURA
VITÓRIA BASILIO
VITÓRIA MIGDADY

PROFESSORA REGENTE - SANDI STADELHOFER

Terceirão B

PROFESSORA - SANDRA ZOLLER KANZLER9ºA9ºA
ABBIE LEIGH YOUNG
ADRIANO FELLER JUNIOR
ALEX NORT
AMANDA LUIZ
AMANDA VITORIA HOEFT
ANA CLARA MACHADO
ANA LUÍSA LUCKOW
ANA LUIZA FARIAS
ANNE VICTORIA MATIAS
ANTTONIO OSÓRIO MOLINARO 
MACCAGNINI
ARTHUR JOHAN DETTRUZ
BEATRIZ DORPMÜLLER
BRUNA FREITAS MOREIRA
CAROLINA MAIA
EMANUELLY NOGUEIRA TRIZOTTI
FELIPE AUGUSTO MAIS
GABRIEL HENRI BERNARD KOSSATZ 
MERGENTHALER

GEOVANNA ALVES DOS SANTOS
GUSTAVO MILCHERT
HECTOR ANGEL PEREIRA GUIMARÃES
IGOR HERBST FRANCO MARTINS
JOÃO GABRIEL PALOMARES MENDES
JULIA CORRÊA TIRONI
JULIA MARIA CULLIMORE
KAYTY ALBINO
LETÍCIA CAETANO DOS SANTOS
LETICIA DE MEDEIROS BENTO DA SILVA
LUCAS KLUG SEBASTIÃO
LUIZ FERNANDO KORB
LUIZA COSTA DOS SANTOS
MAITHÊ ALVES BORBA
MARIA EDUARDA SESTREM
MURILO HENRIQUE DA SILVA
NICKOLLY CRISTINA LOPES
PEDRO ANDERLE CHAGAS
POLYANA XAVIER TORRES

AÍSA KREFT SAVI
ANI CAROLINE DELUCA DE OLIVEIRA
ARTHUR DOS SANTOS LAUREANO
ARTHUR VIRGILIO METZGER FACHINI
DAVI REIS OLIVEIRA
EDUARDA MARANGONI
EMANUELLE DOS PASSOS POLEZA
FELIPE DA SILVA
GABRIEL PERRETTO VIEIRA DE SOUZA
GABRIELLY VITÓRIA DO NASCIMENTO
GIANLUCA SESTREN VENERA
HENRIQUE BOM BULGARELLI
IGOR HOMENIUK OLIVEIRA
ISABELLA CARBONERA LISBÔA
JHONATA RODRIGO DALPRA JUNIOR
JOÃO PEDRO BRUCH OURIQUE
LARISSA SELL ZANOTTI
LARISSA THIEME BAGGENSTOSS
LEONARDO RIBEIRO SUSSENBACH
MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA 
CESCONETO DE SOUZA
MARIA HELENA ORTEGA DA SILVA
MARIA LUIZA NICODEMUS HELBIG
MATHEUS LUÍS DA SILVA
RAIAN DA SILVA
RICARDO HENRIQUE BRÜMMER

9ºB9ºBPROFESSORA - MARGARETE MARIA POCAHY COSTA

SOFIA ANNE DA CUNHA GIOVANELLA
SOFIA RAMOS DO NASCIMENTO
THYAGO LUIZ DE LIMA GOBBI
VICTÓRIA JULIANA CASTELHANO
VINICIUS ANDRÉ PEREIRA CASTELHANO
VITOR HENRIQUE ALTRAK

ANDRÉ HEIDEMANN VOIGT
ARTHUR KAYKE FERNANDES MIRANDA
BEATRIZ PEREIRA OLIVEIRA
BRUNO LUIS ZACCHI REIS
CATARINA MENEGON
EDUARDO GABRIEL LAZZARI
EDUARDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO
EVELIN AMÁBILE SALGADO
FELIPE MIGUEL DOS PASSOS CHIQUETTI
HAYDÉE CRISTINA PATZSCH
HELOISA CRISTINA DA CUNHA LEAL
IAN DONAT DRESCH DIAS CORREA
IGOR THIAGO SEBERINO
ISADORA MORSELLI DE AQUINO
JOÃO VITOR MENDES
JOÃO VITOR SOUZA
LUIZ FELIPE LOVATO
LUIZA MAIER
LUIZA MIRANDA DUARTE
LUIZA REGIS MOREIRA
MARIA ALICE KRIESE ZANETTE
MARIA EDUARDA D. MENDES DA SILVA
MARIA EDUARDA SIEDSCHLAG SCHULZ
MARIA PAULA ROTTINI FAGUNDES
MARIANA MARTINS
NATÁLIA DUNZER BOUSFIELD
RAFAEL VINICIUS DOBNER
RAFAELA FERNANDA DE BRITO
RENAN EIDT SOUQUET
SOPHIA LOUISE TEUBER DE OLIVEIRA
SUZANA ENGELMANN MARTINELLI
THÉO CALDEIRA DE ANDRADA DE ALMEIDA
VICTÓRIA GIACHINI RODRIGUES
VITOR DEMBOSKI MILAK

ALENA SOPHIA GILIOLI DE SOUSA
ANA JULIA CANCI
ANA JULIA DE SIQUEIRA
BRUNA RAUCCI
CATHARINA FREITAS
FERNANDA DO VALLE KLIMEK
GABRIEL CLAUDINO MOREIRA
GABRIEL LENGERT GUEDES
GABRIELA ROCHA DE ALCANTARA
GIOVANA AKEMI KIWARA
GUILHERME KIRCHCHOFF MILANI
GUSTAVO WACHHOLZ GOMES
HELENA ÉRIKA DOS SANTOS
HELOISA FERNANDES VIEIRA
ISADORA KLUG
JOÃO ARTUR BREMER
KAMYLIE EMANUELY GOULART SCHMITZ
LUIZ FELIPE PADILHA
MARIA EDUARDA B.DA ROCHA BRAMORSKI
MARIA EDUARDA FERNANDES FERREIRA
MARIANA SIEWERT
RENATA DA ROSA MAIA
VICTOR HUGO GOMES G. DA ROCHA
VITOR TASCA DA COSTA
YASMIN AMARAL BRANDÃO

9ºC9ºC PROFESSORA - ROSANA ELIAS HANNA TONDO

ANDRESSA FASSINA ROMÃO
ANGELO LUÍS PAGLIOSA JÚNIOR
BEATRICE PAULA COELHO GAYA
BEATRIZ PROVESI
DIMITRI PROCHNOW HAMP
FRANCISCO V. TÉCCHIO DE SOUZA
GABRIEL RODRIGUES GERSTMANN
GABRIELA BRONDANI G. DA SILVA
GABRIELLE INÁCIO
GUILHERME DE AGUIAR DE BARBA
HELENA BRUNELLI BRUNNER
HELENA DA COSTA
HELENA MACIEL TAMBOSI
ISABELLE ESTEVÃO BEZERRA
JOÃO OTÁVIO C.D´AGOSTINI
JOÃO VITOR DA COSTA PEREIRA
KAMILA CRISTINA R. DOS SANTOS
LAURA RAULINO VACHOLZ
LEONARDO DE MORAES PEREIRA
LEONARDO RODRIGUES GRANDO
LUANA DE OLIVEIRA BUCCI
LUCAS RODRIGUES CANAL
LUÍS FELIPE SCHULTZ PERALTA
MANUELA FERNANDA MARTINS
MARIA EDUARDA MARCOSKI
PEDRO DE SOUZA
PEDRO FELIPE DAL SANTO DE MELO
RAFAEL CARDOSO
RAFAELA GOULART CASALI
RICARDO SANTIN BRESCIANI
SARA LIDORIO
SOFIA DARÓS DE OLIVEIRA
VALENTINA MATHIES VOLTOLINI
VÍTOR HAYASHI BRESCIANI

9ºD9ºD
Infantil 5A

Professora Crislaine N. Retzlaff

Infantil 5
B

Professora Viviane Girardi

Infantil 5C
Professora Rafaela Philipp In

fa
nt

il
 5

D
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lva

no

Infantil 5
E

Professora Viviane Schram
m

ANA CLARA M.DA SILVA
ARTHUR BILOTTI LAIDENS
DAVI DEZEN ESPÍNDOLA
DAVI GABRIEL L. DE LIZ

GABRIEL TARANTO NUNES
JULIA CAMPANHARO SCHÜTZ

MARIA CLARA QUINTINO
MATHEUS ROSENSTOCK MANDALIS

MATHEUS ZABEL KNABBEN
RAFAEL BRÜMMER
SOFIA DE AGUIAR

ALICIA LICKFEDT BEZ
ANDRÉ LUIZ DUARTE ROBLEDO

ARTHUR SELBACH OTERO
CATHARINA KRÜGER NUNES LOPES

CECÍLIA CRIPPA THIVES
DAVI DOS SANTOS BORGES

GABRIELA FERNANDA P. KUHNEN
ISABELA DOS SANTOS MÂNFIO

ISABELLA CRISTINA HERTENSTEIN
JOAQUIM CONINCK RODRIGUES

LARA FERRAZ HERMANN
LAURA FURLICK DE ANDRADE
MIGUEL MACHADO SELHORST

RAFAELA PRIMO RAYES
SABRINA WERNER

VINÍCIUS GRABOWSKI FOGAGNOLO
VINICIUS MOMBACH

ALICE FERNANDES SLUTZKY
BENJAMIN DE OLIVEIRA B. CASTRO

BERNARDO ALVES
ESTELA ZIMMERMANN M.DE FREITAS

HELENA ELIZABETH EASTMAN
HELENA TORRES CASTELO

IAN MARTINS LEMOS
ISABELA CA. DALDEGAN DE SOUSA
JÚLIA FRANÇA DELFES DOS SANTOS

LUCAS DE BARBA SCHMITT
LUIZA VENTURINI
PEDRO LUIZ DILL

THEO WITOSLAWSKI REICH

DAVI DRESCH SANTINI
ELISA M.HEINZELMANN REINERT

GIORGIA BLIND POPE
ÍLAH DEL PRATO MIRI
MIGUEL PUCCINI ROSA

RAFAEL ARTHUR LUZ LINZMEYER
RAFAEL FARIAS ROSA
SOFIA GOMES SANTIN

VITOR MALPICA RODRIGUES

5ºC

5ºB

5ºD

 
ADRIANO DANIEL SCHNEIDER
AMANDA BABEL STAEDELE
AUGUSTO MANESCO BITTENCOURT
BEATRIZ ALONSO MACEDO SAPAGE
CLARA SOPHIA COSTA
DAVI BUENO GUERMANDI
GABRIEL ZIMMERMANN BEZERRA
GABRIELA DE O. C. DE SOUZA
HEITOR MEIRA BELLO
ISABELA DO NASCIMENTO
ISABELLE DE AGUIAR
IVANA LEHN
JÚLIA WIMMER DE OLIVEIRA
LAURA RODRIGUES
LAURA SARMENTO DE ARAGÃO
MANUELA LUIZA LOPES
MARIANA DELA VEDOVA FEDER
MATHEUS BERTELLI KODRIC
MATHEUS EDUARDO BITENCOURT
MATHEUS FERNANDES BECHTOLD
MIGUEL DO ROSARIO SANTOS
MURILO LUIZ DE LIMA GOBBI
NATHÁLIA ELOISA DE SOUZA VIEIRA
NICOLAS RODRIGUES DE SOUZA
OTAVIO VICENTE KRIESE ZANETTE
PEDRO MEDEIROS WOLF
RAFAEL PIMENTEL REGUEIRA
TIAGO NUNES OENNING
TOMÁS FARIA BORTOLOTTO
VICTOR LUIZ KORB RHENIUS
VINICIUS PEREIRA
VITOR DE CARVALHO MORITZ
VITOR MÄHL

PROFESSORA - 
MARIA ELISA GALON GOBI

GUILHERME GON WIEMES
GUILHERME MENDES PALANDI
GUSTAVO CARDOSO TRENTINI
GUSTAVO HENRIQUE DE A. ROSA
HENRIQUE DE LUCA TONON
JULIA OLIVEIRA MACHADO
LARISSA DRACZYNSKI RUNZE
LETÍCIA MUELLER NEULAENDER
LORENZO CAMILO N. MORO
MARINA QUANDT DE OLIVEIRA
PAULA DA ROSA BEZ BATTI
PAULO HENRIQUE GUESSER
PEDRO FONSECA DE ANDRADE
PEDRO LEONARDO F. CASTELO
SEBASTIAN PETRY
SOPHIA DOS SANTOS CUNHA
VICENTE DA ROSA BEZ BATTI
VINICIUS HOFFMANN ROSA
VINÍCIUS VALENTE MARX

AMANDA HELENA R. CORRÊA
ANTHONY MINES ANTUNES SEHNEM
ARTHUR V. DE ANDRADE MENDONÇA

BEATRIZ SALOMÉ BORBA
DAVI PEDROSO FARIAS

EDUARDO DE LUCA TONON
ENZO RHODEN CAMPARA

GIOVANA CAMILA PETROSKI
GUSTAVO TAKESHI KIWARA

ISABELA CRISTINA HELLMANN
ISABELA GONÇALVES GIACOMELLI

LAIS DA SILVEIRA
LAURA DAMBRÓS

LEONARDO GRACCO BONOTTO
LÍVIA BORGMANN SCHNEIDER
LIVIA KOBAYASHI DE SOUSA
LUÍSA DE BARBA SCHMITT

MAITÊ DOS SANTOS BORGES
MANUELA CLAUDINO MOREIRA

MANUELA SASSE SALAI
MATHEUS MONTEIRO BECKHAUSER

NATÁLIA ROLDÃO PURCINA
PEDRO ANTÔNIO SCHMITT

RENATO RODRIGUES DE LIMA
SARAH LUIZA CHIMINELLI BENTO

VICENZO DE ALMEIDA HESPANHOL
VICTOR SCHLICKMANN

VICTÓRIA SANTOS MARCON

Acolher para cuidar da Vida!Acolher para cuidar da Vida!
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Brincadeiras de criança - pais 
reviveram o 'como é bom'

A arte de adaptar-se à criação alternativa
A criatividade sempre foi e será a  princi-

pal característica da obra de arte.  Durante 
a pandemia, o maior desafio da professora 
Juliana Cecato, que ministra artes para os 
alunos do 5º EF ao 1º EM, foi adaptar os 
materiais  e técnicas às regras de isolamen-
to social.

Uma viagem pelos 
encantos  das fábulas

Culinária, festa e ecologia foram alguns dos 
temas das aulas de inglês 

Student's
day

Since last year we were unable to celebrate

this very important day, this year we will have

a celebration. This year we will have food

trucks of different types of food for all tastes. 

AUGUST 14TH AT SANTOS ANJOS

SCHOOL

8 A.M

All students are invited, 

come celebrate with us! :)

CSA
 Student´s 

day 

Heloisa Hang da Rocha - 8°A

Larissa Thieme and
Davi Reis 

ENGLISH
ASSIGNMENT:

CONTROL Z

Após participar e levar os "mi-
mos" das professoras no Drive thru 
da Semana da Criança, os pequenos 
da educação infantil e EF I partici-
param de uma semana de comemo-
rações on line. 

Durante a semana da criança, os 
alunos dos infantis 4, participaram de 
brincadeiras, produziram gostosuras 
na cozinha e se divertiram na oficina 
de bolha de sabão caseira, no caça 
ao tesouro e na disputa dos balões. 

Entre as atividades na cozinha, 
com o auxílio das famílias, as crian-
ças confeccionaram e depois se 
deliciaram com a musse de morango.

As fábulas são um estilo 
literário com papel importante 
na abordagem dos problemas 
universais e do cotidiano do ser 
humano. Nelas, os personagens, 
muitas vezes animais, vivenciam 
experiências e transmitem valores 
para a boa convivência social, por 
meio da moral da história.

Desenvolvido no segundo 
semestre pelos quartos anos, o 
projeto de leitura Fábulas: encan-
tos e encantamentos” resultou na 
leitura de três livros: Fábulas de 
Monteiro Lobato, as Fábulas de 
Esopo e as Fábulas de Jean de La 
Fontaine, ambos de autoria, de 
Lúcia Tulchinski. 

“Adaptar-se a uma nova rotina 
não foi fácil para os alunos e nem 
para os professores. O que antes 
era utilizado somente como lazer, 
passou a ser nossa ferramenta de 
trabalho”, avalia a professora de 
inglês Cláudia L. D. Bousfield.

Nas aulas do cooking activities, 
os alunos colocaram literalmente 
a mão na massa. Filmes e séries 
contribuíram para falar, escrever e 
criamos memes sobre suas prefe-
rências para descontrair. 

No Handling conflicts and 
feelings lidamos com os conflitos 
e sentimentos individuais. Os 
alunos puderam expressar através 
de fotos e textos, criar eventos e 
convites de atividades pós-quaren-
tena para que o próximo ano seja 
mais leve para todos nós! 

“Observei a colaboração de 
vários pais que apareciam nas 
fotos interagindo com os filhos, 
nas filmagens filmando e ajudando 
na aula de culinária ou mesmo nas 
aulas, no cantinho, auxiliando nas 
atividades”, registrou a professora 
Cláudia.

A temática do livro da disciplina 
foi trabalhada com inúmeras ativi-
dades diferenciadas.  

Os  alunos dos 8ºs e 9ºs anos do 
período matutino puderam usar as 
ferramentas digitais disponíveis, 
para elaborar as pesquisas, vídeos, 
trabalhos  e apresentações, o que 
dinamizou ainda mais as aulas e 
favoreceu a participação da família.

Começar as aulas com músi-
cas, pesquisar sobre celebrações 
importantes nos países de língua 
inglesa e conhecer e respeitar suas 
culturas, mostraram que aprender 
um novo idioma vai muito além de 
regras gramaticais. 

já tivessem em casa, fui adaptando 
as técnicas.   Fizemos, por exem-
plo, escultura em sabonete e  o 
café para o envelhecimento do pa-
pel. A avaliação seguindo os crité-

Luiza Bianchi Bof, 1C – As vanguardas 
europeias na criação de objetos de 

arte aplicada.

“ No início foi bem desafiador. 
A parte teórica se manteve, mas 
tive que fazer uma grande ade-
quação na parte prática. Sempre 
imaginando os materiais que eles 

A fotografia como linguagem 
artística, Vitória Sarnowski, 
7ºC representou a dualidade, 
luz-sombra do  Estilo Barroco. 

Livre expressão na técnica 
do pontilhismo na criação de 
Vitória Olivet Bezerra, 8ºA

rios preestabelecidos, foi sobre os 
trabalhos que eles mandavam por 
e-mail”, explicou a professora.

 O 6ºs Anos fizeram esculturas 
com  sabonete e outros materiais

Sophia Eulália Borges Dias, 4ºA 
escreveu a fábula A Girafa e o Suricate

A onça e a tartaruga disputaram corrida 
na fábula de Klaus S.Muntsberg, 4ºB

Cooking - Arthur Fachini, 9B

Luis Felipe B Manfré - Inf 4C

Emanuel da Silva Neves 4A

Eduardo Zillmer - Infantil 4D

Após a leitura dos livros, os es-
tudantes fizeram fichas de leitura, 
leram as fábulas consideradas 
mais interessantes e, por fim, 
escreveram as próprias fábulas.

Muitas famílias fizeram esta 
“viagem literária” com os filhos 
então, os pais “voltaram ao tempo 
de infância”, partilhando suas 
recordações da infância.

 Cristiane Schulze 
Pedrotti Inf 4B

Convite para a festa dos estudantes 
no pós pandemia. 

Escultura decorativa de  Julia 
Roberta Vieira, 6A
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Equipes Vencedoras

DRIVE-THRUs  A emoção do encontro em tempos de pandemia

Em tempos em que a maior 
prova de amor é ficar longe,  

os encontros dentro do carro, 
ou drive-thru foram a alterna-

tiva para 'matar a saudade' 
do ambiente escolar. 

CICLISTA DA CICLISTA DA 
EQUIPE AZULEQUIPE AZUL

ATLETA EQUIPE VERDE

PETECA - EQUIPE 
BRANCA

EQUIPE ROXA

EQUIPE VERMELHA

Durante o período de isolamento social, 
o CSA realizou três encontros nos carros 
com o objetivo de reforçar os vínculos 
dos alunos com seus professores e com a 
escola.  

Os Drives-Thrus  aconteceram nos dias 
29 de agosto (1ºs EF), 26 de setembro(2º ao 
9º EF) e 3 de outubro (EI e 1ºAno EF).

No dia 29 de agosto, o “Drive Thru da 
Saudade” trouxe ao CSA as famílias e 
alunos dos 1ºs Anos do EF. Recepcionados 
pelos professores com cartazes, música e 
alegria, os alunos receberam de presente 
um livro, pirulito e trocaram cartinhas. 

No dia 26 de setembro, no 'Drive-Thru 
da Solidariedade', os alunos do 2º ao 9º 
ano do EF cumpriram brilhantemente a 
tarefa das Olimpíadas e doaram brinque-

dos e leite para o Hospital Infantil Dr. Jeser 
Amarante Faria. 

Os pequenos da Educação Infantil e 
1º Ano do EF receberam seus mimos e 
iniciaram as comemorações da Semana da 
Criança, no Drive-thru Semana da Criança, 
no dia 3 de outubro. 

Para tentar amenizar a saudade e dis-
farçar o choro, os professores prepararam 
cartazes, músicas e brincadeiras para recep-
cionar seus alunos.  

Muitos alunos demonstraram o carinho 
e saudade presenteando seus professores 
também, uma troca afetuosa e marcante. 

Momentos únicos que ficarão na lem-
brança e corações. Olhares curiosos, ale-
gres, cheios de saudades. Foram sábados de 
pura emoção, carinho e reencontros.

- 1º Lugar Matutino– Equipe Branca
 - 1º Lugar Vespertino – Equipe Azul
- 2º Lugar Matutino – Equipe Roxa
- 2º Lugar Vespertino – Equipe Vermelha
- 3º Lugar Matutino – Equipe Verde
- 3º Lugar Vespertino – Equipe Bordô

O método  usado nas aulas on line, cen-
tradas em jogos educativos, intuitivos e de 
competição, seguem o plano anual. 

Nos lares, as aulas preparadas cuida-
dosamente e considerando o ambiente 
familiar, tem recebido a adesão das famí-
lias. Participação que foi ainda maior nas 
competições da Olimpíada Virtual. 

O  evento esportivo mais aguardado pe-
los alunos, aconteceu de 21 a 26 de setem-
bro. Os alunos do 2º ao 9º ano do Ensino 
Fundamental enviaram fotos e vídeos pra-
ticando os esportes e somando pontos na 
Olimpíada Virtual da Família Santos Anjos. 

Com o auxílio de amigos, familiares, pro-

fessores regentes, da equipe de TI e profes-
sores  de Educação Física, a Olimpíada foi 
mais um evento de sucesso e solidariedade. 

Uma das tarefas foi a doação de brin-
quedos e leite para o Hospital Infantil 
Dr. Jeser Amarante Faria. Esta tarefa foi 
cumprida no  Drive-Thru da Solidariedade, 
realizado no sábado, dia 26 de setembro. 

As equipes doaram um total de 3.003  
brinquedos e  4.362 litros de leite para o  
Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria.
No dia 30 de setembro, a Diretora Geral 
do Hospital,  Irmã Ivete Negreli recebeu, 
receber oficialmente os donativos.

Olimpíadas internas do CSAOlimpíadas internas do CSA

Semana da criança com brincadeiras para os pequenos

Solidariedade com o Hospital Infantil, tarefa da 
Olimpíada virtual do Ensino Fundamental

Encontro marcado com a poesia

O projeto interdisciplinar de leitura,  
“Encontro com a Poesia” despertou talen-
tos nos alunos dos 9º anos. Sob a orien-
tação da professora Rosana Tondo leram 
poemas de importantes poetas brasileiros. 

Após analisar vários poemas  do mesmo 
tema, mas de diferentes  autores,  os alu-
nos criaram seus próprios poemas.

As criações individuais foram publicadas 
na página da turma no Instagram. E, ao 
final do projeto, cada equipe confeccionou 
artesanalmente  o seu livro, revista ou a 
caixinha de poemas, reunindo as criações 
poéticas do seu grupo. 

As caixas de poemas estão expostos na biblioteca

Poema Natália Dunzer Bousfield, 9°C está 
publicado na revista da equipe. 



10JANEIRO A DEZEMBRO 2020

“Eu trabalho há 34 anos com alfabe-
tização. Antes era o 2º ano,  a antiga 1ª 
série. No ano passado me deram o 3º 
ano. Então é meu segundo ano com o 3º, 
mas não deixa de ser uma continuação da 
própria alfabetização. Não muda muita 
coisa. 

Quando iniciou a pandemia fui obri-
gada a me reinventar, que é o que todos 
falam. E realmente tivemos que fazer. 

E eu tinha uma ansiedade muito gran-
de de como eu iria conseguir atingir os 
meus alunos, os objetivos desse ensinar e 
desse  olhar crítico em cima deles. Como 
eu iria avaliá-los,  sendo que eu não es-
taria do lado, não poderia pegar na mão 
para ensinar a traçar a grafia da letra, 
ouvir as leituras, aquilo tudo que a gente 
faz no presencial.

Então, eu confesso que no início foi bem 
difícil. Algumas frustrações, devido às 
plataformas que não funcionavam. E isso 
angustiava, porque você preparava uma 
aula toda elaborada, chegava na hora H, 
a internet caia e não dava certo. E isso 
me deixava muito frustrada mesmo. 

E... tentando com erros e acertos e 
depois a escola ajudando muito, cada vez 

 O exercício do Perdão
Conforme prevê o conteúdo progra-

mático do ensino religioso, dos terceiros 
anos, os alunos da professora Jeanine 
C.V.Bruning desenvolveram o conteúdo 
do perdão. 

Após assistir a um vídeo, em que Jesus 
nos ensina a perdoar para podermos viver 
em harmonia com o nosso próximo, os 
alunos refletiram e 
confeccionaram um 
cartão, com mate-
riais encontrados 
em casa, com um 
pedido de desculpas 
para alguém que ti-
vesse ofendido. 

No mês da Biblía - setembro, as turmas 
do Infantil 3  estudaram a cada semana, 
uma mensagem bíblica. 

Entre as atividades e dinâmicas utiliza-
das pelas professoras para tornar a apren-
dizagem ainda mais prazerosa, músicas 
e dinâmicas como a "pizza da oração" e a 
"casa na rocha e na areia".  

O entusiasmo das crianças em participar 
das brincadeiras e registrar as atividades 
foi grande. 

A Pizza da Oração

Izabela F.Schwartz 3D

Isabella G.Borgmann, 
Inf 3A

Pedro Lorenzo S. 
Grigol, Inf 3B

Maria Luíza M. Mafra 3C

O projeto de leitura dos 3º anos foi 
inspirado no livro Última parada, rua 
do mercado. A obra é considerada um 
convite a perceber a poesia presente em 
cada detalhe de nossa vida. 

Assim como o personagem, os alunos 
experimentaram um modo diferente de 
ver os lugares e caminhos e de conhecer as 
pessoas que fazem parte das suas vidas. 

Para aguçar a sensibilidade e exercitar a 
criatividade, os alunos foram convidados 
a ler e colorir o poema “As borboletas”, 
de Vinícius de Moraes. E, a construir um 
ônibus com materiais alternativos. 

A vida é bela pela lente do poeta

Lívia Partala, 3ºB 

Helena Fernandes, 3ºA

Betinna Gazzi, 3ºC

Manuela Borba, 3ºD

implementando melhor as plataformas, 
até que fomos achando caminhos, apren-
dendo coisas novas, com os próprios 
alunos que nos ensinavam e nos ensinam 
ainda: “Professora, abre aqui, mexe ali”. 
Porque eles dão um show na gente em 
tecnologia. 

Fui me familiarizando e vendo que, se 
eu não posso ouvir uma leitura, porque 
eles não tem aquela paciência de esperar,  
eu posso pedir para eles lerem durante a 
atividade. E assim eu fui criando estra-
tégias de avaliar tanto a leitura como a 
escrita. E as formas de fazer as avalia-
ções, a gente foi adaptando. E, graças a 
Deus, os pais foram colaborando muito. 
Foram muito participativos e consegui-
mos alcançar os objetivos até agora. 

Uma coisinha só que acho o mais difícil 
de tudo isso.  Conseguir avaliar a parte 
de ortografia, porque você até corrige, 
envia para o aluno, mostra, corrige com 
ele online, mas é diferente do que você 
estar ali na frente dele mostrando. .. Mas 
continuamos tentando e a maioria os 
pais também colaboram. 

Agora eu posso dizer que estou bem. 
Até um pouco preocupada em voltar, 
porque agora que o ponto foi acertado. 

Os alunos já estão redondinhos, diga-
mos assim. Todos já sabem as regras de 
como participar do on line, a professora 
bem adaptada com o sistema, nós vamos 
ter que voltar e se readaptar na escola. 
Mas tomara que dê tudo certo para vol-
tar mesmo. 

Só que o on line, foi uma experiência 
grandiosa, tudo que gera mudança tem 
um certo desconforto, mas a gente não 
teve medo, a gente deu a cara pra bater 
mesmo, entrando nos lares das famílias 
todos os dias, nos expondo, porque queira 
ou não os pais estão ali do lado nos ou-
vindo, nos vendo… 

Só que eu continuei meu trabalho da 
escola, então nesse sentido não mudou 
muito pra mim, porque eu sou aqui o que 
sou lá na escola. E graças a Deus, uma 
parceria muito grande, tanto da minha 
coordenação, quando dos meus pais, os 
pais dos meus alunos e eles são uns fofos. 

O meu 3ºA , você pode colocar aí, que 
eles são excepcionais, maravilhosos 
mesmo... 

O que contou mais foi toda a entrega 
tanto deles, quanto nossa em realmente 
enfrentar os desafios e colocar todo aque-

le conteúdo que você teria que trabalhar 
lá na escola, passar aqui de uma forma 
que 100% foi passado, o aprendizado. 

E também o que mais conta é a alegria 
das crianças, porque a gente sabe que 
eles perderam esse convívio social. Essa 
interação sim, vai ficar defasada, porque 
o conteúdo foi dado, notas tiradas muito 
boas, porém esse convívio, vai ficar essa 
brecha…    

Mas a gente criou um meio de inte-
ragir, porque os alunos participam, 
eles falam, perguntam, mostram, tem 
alegria, sorriem, contam .. então a gente 
conseguiu adaptar essa interação no 
online e isso pra mim é maior do que as 
próprias notas e eu dizer assim, você foi 
aprovado e passou de ano. 

Então, os pais mesmos dizem, “o meu 
filho é feliz”. A gente tenta não deixar 
cansativas as aulas, bem lúdicas e na 
hora que tem realmente que sentar e 
fazer, eles fazem… 

Mas assim, é uma alegria. Tanto que 
eu tenho 99,9% de presença diária. Acho 
que isso conta bastante, essa alegria de 
estar ali vendo a professora e os amigos. 
E o respeito, aprenderam muito nesse 
sentido.

Aulas on line 2020 - Desafios e superação 
para a escola, professores, alunos e família

Dia do Professor
Neste ano os coordenadores 

foram até a casa dos 
professores para levar 

carinho e o reconhecimento 
do CSA aos mestres.  
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Livro: Caixa de Brincar 
Autora e ilustradora, Leninha La-

cerda
Editora: Panda Books
  
Caixas grandes, pequenas, re-

dondas, quadradas... O que será que 
podemos fazer com elas? Dedicado a 
crianças pequenas, Caixa de brincar 
é uma homenagem à capacidade que 
elas têm de se divertir com muito 
pouco: uma folhinha, uma lata, uma 
tampa de panela, uma caixa vazia... 
ou duas! A autora defende a tese de 
que nas brincadeiras das crianças tem 
mais valor uma imaginação fértil do 
que um brinquedo sofisticado. Com a 
mensagem inspiradora e os coloridos 
e simpáticos desenhos que recheiam 
suas páginas, a obra cumpre o papel de 
introduzir os pequenos no maravilhoso 
mundo dos livros.

Indicação: Elisabete de Oliveira 
Carvalho 

Livro: O Pequeno Príncipe 
Autor:Antoine de Saint-Exu-
péry

Editora Todolivro
 

O que torna o livro um clássico 
que perpetua entre gerações é sua 
atemporalidade. 

As mensagens por trás da leitu-
ra não são apenas frutos da escrita 
do autor, mas sim da interpretação 
do leitor, que dependendo da 
fase que está vivendo encarará a 
leitura de uma maneira diferente. 

Trata-se de uma história poética 
que fala sobre nosso dia a dia, so-
bre nossos amores, nossas amiza-
des, nossa ganância e nossos erros 

Livro: O Chamado do monstro
Autor: Patrick Ness
Editora Ática

Quem vê o nome do livro pode achar 
que esse é mais um livro de terror, 
mas não poderia estar mais engando. 

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: Sinto o que sinto: e a incrível 
história de Asta e Jaser

Autor: Lázaro Ramos
Ilustradora:  Ana Maria Sena e Mundo 

Bita (Artista).

Mesmo para os adultos, lidar com os 
sentimentos nem sempre é fácil. Isso é 
o que Dan, personagem principal dessa 
história, percebe ao longo de seu dia, 
enfrentando diferentes situações que o 
fazem ter de encarar uma mistura bas-
tante diversa de sentimentos. E à noite, 
já em casa e quase pronto para ir dormir, 
Dan ouve uma história muito especial de 
seu avô sobre seus ancestrais. O livro de 
estreia de Lázaro Ramos na Carochinha 
Editora tem como objetivo ajudar as 
crianças a entender que é normal sentir 
raiva, alegria, orgulho, tudo ao mesmo 
tempo. Aprender a identificar e a nomear 

Projeto de Leitura auxilia 2º Ano do 
EF a compreender os sentimentos
Durante o ano letivo de 

2020, a leitura e compre-
ensão de textos escritos, 
falados ou apenas visuais fez 
parte da compreensão das 
aulas. Assim como no CSA, 
em todas as casas, houve 
uma nova organização para 
que a rotina de estudos con-
tinuasse. 

Embora isso tenha favo-
recido a participação mais 
atenta dos pais na vida es-
colar, a nova rotina exige 
muito esforço tanto de pro-
fessores, quanto dos alunos e sua 
família.

 Ler as imagens, as cores e até os 
próprios sentimentos e emoções 
tornou-se essencial para prevenir e 
manter a saúde mental, tanto para 
as crianças, quanto para os adultos. 

Durante  este longo período de 
isolamento social, casa e escola 
passaram a ser um mesmo espaço. 
As lições da escola são a própria 
essência da convivência em família.  

Todos tiveram que se adaptar. O 
salto tecnológico foi amplo, geral e 
irrestrito. 

Livro: AUDAZ: As 5 competências 
para construir carreiras e negócios 
inabaláveis nos dias de hoje

Autor: Maurício Benvenutti
Editora Gente

Recomendo. A leitura é importante 
para professores, jovens, alunos que 
entram na universidade e também 
para pessoas que pretendem ser em-
preendedores. 

O livro aponta uma nova realidade 

Livro: Querido Papa Fran-
cisco: O Papa responde às cartas 
de crianças do mundo todo

Autor: Jorge Mario (Papa Fran-
cisco) Bergoglio

Editora: Loyola Press  
 
Ele é um livro muito diferente. 

Várias crianças de diversos países 
tiram dúvidas que sempre tiveram 
sobre o universo católico e o Papa 
responde todas declaradamente. 
Eu recomendo para quem gosta de 
aprender mais sobre Deus. 

Indicação: Aluna Helena Brunelli 
Brunner,  5ºC

e estimula a criação de carreiras, 
negócios e relações de trabalho com-
pletamente diferentes porque o mundo 
já está diferente e será ainda mais 
diferente em pouco tempo.

Indicação:Diretora Adelina Dal-
mônico

O Chamado do Monstro passa longe 
desse gênero e trata-se de um conto de 
fantasia + drama que nos faz pensar 
bastante nas dificuldades da vida e 
como lidá-las.

Indicação: Professora Jamile Ma-
rinho, EF2 

Livro: Pateta faz história 
Autor: Vários
Editora: Abril
A história fala de várias 

invenções e inventores im-
portante, usando como per-
sonagem principal o Pateta. 
Eu recomendo porque conta 
histórias de importantes 
inventores. 

Indicação: Aluna Julia 
Bucci - 3ºA - EM

Livro: Lute como uma princesa 
Autora: Vita Murrow 
Ilustradora: Julia Bereciartu Edi-

tora: Thaisa Burani Boitatá

O livro apresenta contos de fadas 
para crianças, pois nos mostra ver-
sões diferentes e significativas de 
muitas histórias conhecidas. "E se as 
princesas não sonhassem viver fe-
lizes para sempre ao 
lado de príncipes 
encantados?" E se 
elas fossem corajo-
sas e verdadeiras e 
lutassem pelo o que 
desejam?? - Indica-
ção: Aluna Vitória 
Sarnowski, 7ºB.

tais sentimentos é muito importante 
para o desenvolvimento emocional 
do ser humano. Além disso, a obra 
mostra a importância de se valorizar 
a nossa ancestralidade.

Indicação: Prof Jeanine Bruning, 
3°A

Descobriu-se que podemos viver 
bem em nossas casas, com poucos 
bens materiais e que estamos todos 
interconectados ao fio da vida do 
planeta Terra. 

É como se a rede mundial de 
computadores fosse uma teia in-
finita que comporta e interliga a 
tudo e todos. 

E foi nestes tempos em que todos 
somos professores uns dos outros, 
que os alunos e professoras dos 2º 
anos desenvolveram o projeto de 
leitura do livro escrito e ilustrado 
pela arte-terapeuta Anna Llenas, 
O Monstro das Cores. 

Eduardo Scheidt Klaumann da Silva - Tristeza

Os alunos fizeram também o 
Emocionômetro, com o ob-
jetivo de reconhecer, aceitar e 
expressar as próprias emoções e 
para melhorar cada dia mais os 
relacionamentos. 

As turmas trabalharam também 
o livro vídeo: “O livro dos senti-
mentos”, Todd Parr.

Ao final, "reconhecemos que 
o projeto de leitura contribuiu 
para conversarmos sobre o que 
estávamos sentindo durante este 
tempo desafiador que vivemos", 
registraram as professoras.

M
anuela Bianchi Bof-Am

or

A história estimula a criança a 
identificar emoções como alegria, 
tristeza, raiva, medo e calma e atri-
bui uma cor para cada uma delas. 
Para as professoras foi um  privi-
légio conversar com seus alunos 
sobre os sentimentos, justamente 
no tempo de isolamento social.

As atividades orientadas pelas 
professoras Tamires L. Moser, 
Paula Duarte, Bruna, Karin, Eli-
sângela e  Viviane Louise incluí-
ram assistir em família ao filme: 
“Divertidamente”, percebendo e 
discutindo as atitudes e emoções 
da personagem principal. 

Entre as ativida-
des de geografia, 
desenvolvidas pelos 
2ºs, os alunos foram 
desafiados a criar 
uma maquete de um 
lugar apreciado pela 
criança, utilizando 
materiais diferencia-
dos, disponíveis em 
casa. 

Maquetes para representar lugares significativos

praças, a sala da casa, paisagens, 
enfim lugares apreciados e que 
fazem parte da história de cada 
criança. Em alguns casos, estes 
lugares estavam muito perto do 
coração, mas longe do alcance dos 
olhos.

O desafio do ensino a distância 
foi superado pelos alunos e famí-
lias e todos aprendem juntos. 

Assim, a  atividade de geografia 
foi mais um momento de supera-
ção. Por meio de diferentes for-
mas, as maquetes representaram 

 Alice Montibeler da Silva – Entrada de Joinville

Ed
ua

rd
a 

Do
bn

er
 –

 P
ra

cin
ha

Rafael L. Tambosi e seu 
pai Claudinei– Vulcão EtnaHeloísa Dettruz – 

Sala de casa

tão comuns e repetitivos.
Indicação: Professora 

Jamile Marinho, EF2
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Criatividade, adaptação, dedicação, determi-
nação para aprender mais a cada novo dia, 
inclusive com os próprios alunos. E, princi-

palmente, sensibilidade para perceber o tempo 
e as necessidades individuais de cada criança, 
são características necessárias para a professo-

ra alfabetizadora. 
Somente assim, ela consegue desenvolver ao 
máximo as habilidades e a capacidade de 

superar os desafios da caminhada rumo ao  
mundo maravilhoso das letras e números. 

E, neste ano, estas professoras também tive-
ram que ensinar on line. A maioria também 

teve que se especializar muito rapidamente em 
tecnologia. Para isso contaram com os conheci-

mentos e carinho dos alunos.

Professores, alunos e família tiveram que se reinventar
Escrevi um Bilhete para você

"A alfabetização não é um processo natural 
da vida, como andar e falar, ela precisa ser 
estimulada em todos os aspectos", lembra a 
professora Juliana Hahn Baldissera. 

A cada dia, alfabetizadoras oferecem novas 
possibilidades de aprendizagem significa-
tiva e prazerosa.  E,  respeitando o tempo 
de aprendizagem de cada um, vão abrindo  
caminhos para a superação dos limites indivi-
duais. 

Neste ano de 2020, o desafio foi ainda 
maior. Alfabetizar a distância é mais do que 
encantar  pelo saber, é antes de tudo, inspirar  
a caminhada para um mundo completamente 
novo de um modo inusitado. Mesmo para 
as mais experientes alfabetizadoras, a nova 
realidade foi e continua sendo um grande 
desafio. 

"Nós, professores, nos reinventamos para 
fazer da sala virtual, um espaço de muita 
aprendizagem, interação professor x aluno e 
aluno x aluno". 

Apesar das professoras chegarem até os 
alunos somente por meio da tela, as aulas on-
-line, deram continuidade à trajetória rumo à 
alfabetização iniciada no espaço escolar. 

Todo o conteúdo, as brincadeiras, músicas, 
histórias, partilhas de ideias e conhecimen-
tos, todo o acompanhamento e avaliações 
previstas inicialmente para o presencial, fo-
ram adaptadas ao ambiente virtual e familiar. 

A implementação do ensino híbrido é 
novamente um novo aprendizado para os pro-
fissionais da educação.  

Escola e família ainda mais proximas
Nesse período de pandemia, as famílias 

também se reinventaram para ser os braços 
da escola na aprendizagem dos filhos. Assim, 
foi fortalecido ainda mais o vínculo família x 
escola. 

"Observar as famílias relatando as con-
quistas dos filhos dia a dia, ver os olhinhos 
brilhando ao ler e escrever uma palavra com 
a professora e os amigos, acompanhar o 
crescimento da participação oral nos temas 
trabalhados, gera muita satisfação. 

Tudo isso é prova de que onde tem estímu-
lo, afetividade, conhecimento, família e escola 
em parceria, sempre teremos aprendizagem", 
ressalta a professora Juliana. 

A professora Viviane Louise Dill, 2ºD se reinventa 
diariamente. Para ela "lecionar é encantar".

Lecionar este ano, um grande desafio!

"A nossa sala de casa transformou-se em 
sala de aula. Vasos, objetos decorativos e 
quadros foram guardados para dar espaço 
aos livros, apostila, cartazes, jogos e demais 
materiais pedagógicos.

A cada nova semana um novo tema de 
trabalho, reflexão, vivências. Personagens 
diferentes participam das aulas. Ora a 
vovó Mariquinha, com sua sabedoria, ora 
a  jornalista aparecia com suas entrevistas. 
A Soldada surgia e estabelecia as novas re-
gras e a Miss Fruta alertava sobre a impor-
tância da boa alimentação. Para incentivar 
a criatividade e melhorar a concentração, a 
Japonesa  participa com a arte do tangran.

A relação escola família se intensificou, 
tornamo-nos um com o mesmo objetivo 
de continuar o ano letivo.  Nunca antes, 
as famílias acompanhavam tão de perto 
os conteúdos, atividades, processos. E os 
professores nunca antes dependeram tanto 
do apoio das famílias em promover o acesso 
ao estudo. 

Gratidão pela linda parceria que cons-
truímos através da liberdade que tivemos 
de posicionarmos com áudios explicativos 
e acolhimentos, encorajamento e perseve-
rança, para os dias incertos que estávamos 
vivendo.

Aprendizagem constante, superação, es-
perança em dias melhores, fé em cada novo 
dia foi o que vivemos. Parcerias com a nossa 
família CSA: os amigos professores, parcei-
ros de trabalho do TI, e a equipe adminis-
trativa e pedagógica. Um ano inesquecível. 

Aprendemos que dependemos uns dos 
outros. Seguimos na certeza de que nosso 
trabalho não foi em vão. 

Famílias voltaram para o redor da mesa, 
conversas, brincadeiras e momentos ines-
quecíveis vivemos com quem mais amamos. 

O Lar voltou a ser lugar de Refúgio. E 
a Escola muito mais valorizada, por seu 
grandioso trabalho na Sociedade". 

Entre os muitos estímulos para 
aprenderem de forma prazerosa, os alunos 
escreveram bilhetes para os colegas. 

O boneco da matemática inspira 
a expressão dos alunos do 1ºA

Mariana Lother, 1ºB arrasou 
no dia do penteado maluco, 

Sala de aula recebe uma 'nova professora' a cada dia

No dia 18/11 a Emília veio do Sítio do Picapau Amarelo, 
do 2ºD, inspirar as aulas do ensino híbrido, no qual a 

professora dá aula online e presencial ao mesmo tempo.

Pedro Henrique Piva, 1ºB
Bianca Winner de Oliveira, 1ºB

Dia do Pijama
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Jornal Literário on line contribui para 
manter alunos conectados

O projeto do "Jornal Literário" 
foi desenvolvido pelos alunos do 
2º ano do Ensino Médio, sob a 
orientação da professora de Portu-
guês e Literatura Rosanea Laurea-
no Machado Ferreira. A professora 
desafiou os alunos a organizarem 
um jornal temático, baseado na 
leitura de um clássico de Machado 
de Assis.

“Nosso tradicional ‘Jornal 
literário’ este ano foi on-line, e 
claro, mais uma vez nossos alu-
nos arrasaram. Muitos estudantes 
acabaram desenvolvendo outras 
aptidões relacionadas à tecnologia, 
criatividade; essas juntamente com 
as competências cognitivas, são 
muito importantes para o desenvol-
vimento pessoal e social”, ressalta 
a professora. 

A professora acrescenta ainda 
que “ficou visível que o ensino 
híbrido ampliou as experiências 
de aprendizagem dos jovens e 
aproximou a educação da maneira 
como vivem hoje, permeada pela 
tecnologia. 

Para ela, tanto a leitura quanto o 
desenvolvimento do jornal, propor-
cionaram aos alunos a enxergar a 
sociedade, a política, os costumes 
e contexto social que estamos en-
volvidos com olhos críticos – sem 
nos deixarmos levar pelo senso 
comum”.

 

Folha de Assis 
O EMPLASTO DO POVO 

Edição nº 31, ano 1815                                                                                 Rio de Janeiro – RJ 

Adeus ou au revoir? 
Imperador Napoleão Bonaparte é derrotado novamente após seu governo de 100 

dias, veja mais na página 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ESSA VOCÊ NÃO PODE PERDER! 

VENDE-SE CASA EM RECANTO DA 
GAMBOA. NOVA E CAIADA DE 

FRESCO, COM JARDIM EM FRENTE. 

Interessado, entre em contato com Sr. 
Seixas Vieira 

TEL. 2-4-2 

CAIXA POSTAL, 21 

 Meia dobra de ouro perdida por 
operário de fábrica lhe é restituída 
após ser encontrada pelo Sr. Dr. 
Brás Cubas, que, não hesitou em 
comunicar as autoridades e 
devolvê-la. (Página 3) 

 Negro açoita seu 
escravo em praça 
pública. (Página 6) 

 Entrevista com advogado 
sobre os principais motivos de 
separações nos tempo de hoje e 
as consequências do “triângulo 
amoroso”. (Página 4)  

“Matamos o tempo; o tempo nos enterra.” 

HORA EXATAHORA EXATA
CIÚME DE 
BENTINHO 

AFETA 
RELAÇÃO

SEXTA-FEIRA, 17 DE ABRIL DE 1989
SUPEREDIÇÃO DO DIA                                                                                                           Edição 2431°

AUMENTO DO 
PREÇO DO CAFÉ 
Revolta operários com 
produção de café e seu 

aumento, e Cosme entra 
em ação.

17 DE ABRIL DE 1989 – RIO DE JANEIRO

ENTREVISTA 
com Larissa Waiczyk, os 

perigos na praia.

O 
ACONTECIMENTO 

COM EZEQUIEL 

Nesta quarta feira, 

Ezequiel (filho de 

Capitu) depois do 

longo sofrimento de 

febre tifoide, relata 

pelo que acaba 

passando.

CONFIRA 
TAMBÉM

Músicas e filmes 
atuais para você se 
entreter durante seu 

dia.

Perigo do mar e sua 
consequência com 

Escobar.

A casmurrice do 
século XIX.

Médico diz ser muito
prejudicial à saúde,
preocupando a
comunidade científica.

Separação
Vira consequência de seu ciúmes e 

brigas.

The Explore News produzido pela equipe de 
Amanda Borges, Fernanda Miorim e Isabelli 
Valduga pode ser acessado integralmente no 
link: -  https://www.flipsnack.com/femiorim/
jornal-literatura-incompleto.html

A Equipe Emmanuel 
Augusto Vieira, João 
Pedro Campos,Filipe 
Fernandes, 
Humberto Leopoldo 
Lennert, David 
Pinto e Erick Mercer 
Hoffmann produziu 
a Folha de Assis 
- O Emplasto do 
Povo,  em PDF com 
13 páginas. 

As alunas Helena 
de Sousa Waiczyk e 

Angélica Baboghlian, 
2ºB, produziram 

o HORA EXTRA, 
totalmente colorido 

A edição incluiu 
também sugestões 
de leitura e filmes. 
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Dentro da proposta da disciplina de produção textual, a 
partir da leitura do livro Extraordinário, de autoria  de R. 
J. Palacio, a professora Janete Rosa, orientou seus alunos 
dos sétimos anos a criarem cartaz sobre o livro. Nos car-
tazes deveriam retratar os sentimentos e emoções vividas 
ao apreciarem a história de August Pullman (Auggie), 
personagem principal do livro. 

Os estudantes produziram seus cartazes retratando não 
somente  suas emoções,  mas também divulgando a cam-
panha do autor do livro, demonstraram como aceitar as 
características diferentes de cada um.

A história de August Pullman, o Auggie, menino que 
nasceu com uma síndrome, cuja sequela é uma severa 
deformidade facial, e que lhe impôs diversas cirurgias e 
complicações de saúde levou a análise dos próprios senti-
mentos de exclusão ou rejeição pelo grupo.

O personagem nunca frequentou uma escola regular. E 
quando foi para a escola já no quinto ano, sofreu bullying. 
Além de ser novo na escola, sua condição física e aparência 
física diferente o levam a estipular como missão, mostrar 
aos colegas que, apenas sua aparência é incomum.  Ele é 
um menino igual a todos os outros.

Projeto institucional de leitura propõe análise dos sentimentos 

⁷

Extraordinário 

Respeite as
diferenças.

O mundo pode ser 

Camila Aparecida Oenning

Não faça aos outros
o que não gostaria

que fizessem a
você.

Lembre-se! Todos somos
diferentes e é por essas
diferenças que somos

especiais.

Vamos viver sem julgamentos, ser
mais gentis, mais tolerantes.

EXTRAORDINÁRIO
Lucas Carlos 7 D

A aparência é so um
pequeno detalhe para

a vida com alegria!

Não ligue para
às pessoas que te
deixam triste, e
sim as que te
deixam feliz!

Não veja só o
exterior, conheça
o mais profundo

amor.

Somos todos

Extraordinários
às vezes as pessoas só
precisam de um pouco

de 
Gentileza

Sua aparência não    
quem você é

esconder-se nem sempre 

Seja
você mesmo! 

mostre ao mundo

os padrões não valem a
sua

felicidade

quem vocÊ É.

.

.

É A MELHOR OPÇÃO,

.DIZ

Natália Luiza Rossoni 7°d


