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Magia da Criança

Irmã Cléofa Hoepers

CSA 2021 - ANO DE
ACOLHIMENTO E AMOR

(Livro: Vivências - Mensagens)
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Irmã Eliete recebe os estudantes diariamente. Na foto,
Mateus Marcelino Silva, 9ºA sendo acolhido no portão.

Semanas de festejar

Hoje,
teu coração de criança
pulsa de vida,
felicidade,
alegria,
simplicidade.
Explode,
irradiando
entusiasmo,
encanto,
ternura,
carinho,
bondade.

João Vitor, Inf 5C e seu pai Raciel
da Cruz na academia do papai

Tudo isso é tesouro,
preciosidade,
infinita riqueza
que Deus te concedeu
em sua imensa bondade.
Conserva sempre
esta magia
que a nós todos contagia.
Que Deus te abençõe e conserve
por todo o sempre
em seu paterno
e amoroso coração.

Isabella, Inf 4A,
entregando o quebracabeça para seu pai
Pedro João Borgmann
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Revitalizar!
Revitalizar pode ser a
palavra certa, a mais inspiradora, para o momento
atual, quando já estamos
concluindo mais um ano
escolar em meio a uma
pandemia, processo que
exigiu muita atenção, considerando a necessidade e o
cuidado com a observância
das normas e protocolos,
para a proteção de todos.
Aos 114 anos de história,
mais uma vez o Colégio dos
Santos Anjos teve que se
adaptar para atender seus
alunos, adotando o ensino
híbrido, dividindo turmas,
investindo na tecnologia,
adaptando espaços. Mesmo
assim, tivemos que continuar com revezamento de
alunos em algumas turmas para que se pudesse
garantir o cumprimento
do programa curricular.
Essa crise gerada pela
Covid-19 deixou muitas lacunas na educação das nossas crianças, adolescentes e

jovens, ao mesmo tempo em
que gerou preocupações e
desafios imensos para as escolas, famílias e sociedade.
A UNESCO chamou a atenção para o assunto quando
celebrou o Dia Internacional
da Educação com o tema: “Recover and Revitalize Educacion
for the Covid-19”- Recuperar e
Revitalizar a Educação para
a geração Covid-19. Entendemos, portanto, que precisamos revitalizar a educação, energia que nos move.
Na educação infantil e
anos iniciais, revitalizar o
brincar, o explorar, o cantar, o pintar de muitas cores
o mundo ao redor. Também
com os adolescentes é necessário acolher e incluir a
todos no espaço privilegiado
de convivência, trocas, conexões e até conflitos, que é sem
dúvida a sala de aula, seja
ela presencial ou remota.
Precisamos ainda cuidar
das emoções dos educandos e
educadores, impulsionar e recuperar conteúdos, estimular

o cuidado com a natureza, incentivar o cultivo de valores
e praticar a solidariedade.
O ensino médio também
precisa de revitalização,
agora chamado de Novo Ensino Médio, para colocar o
jovem no centro da vida escolar. Incentivar de forma
concreta e permanente a
autonomia e a responsabilidade pelo desenvolvimento do seu projeto de vida.
Além do mais, em todos
os níveis de ensino, estamos comprometidos com
o desenvolvimento das 10
competências básicas da
BNCC, que permeiam toda
a proposta curricular.
Nesse contexto, estamos
direcionando nossos pensamentos, currículo e práticas
pedagógicas em busca não
só de resultados acadêmicos para os nossos alunos,
mas também voltados para
o desenvolvimento humano,
preparando-os para atuar
no mundo com independência. Uma tarefa que começa

muito cedo, já na educação
infantil, para que todos possam alcançar seu potencial.
O Jornal do Colégio dos
Santos Anjos pretende valorizar algumas dessas
experiências vividas e os
saberes construídos por todos os atores neste cenário
que compõe o nosso espaço
privilegiado de educação.
Em busca de uma educação comprometida, consciente e eficaz, estivemos juntos em 2021 e isso foi muito
importante, de mãos dadas,
para acolher nossos estudantes, revigorar nossas forças,
renovar nossas vidas e sonhar juntos nossos sonhos.
Portanto, entendemos que
educação é vida, dinamismo,
conquistas e desafios. Cada
vez mais, se constitui numa
construção coletiva, em que
família, escola, aluno, enfim,
todos criam condições de influir, cuidar e revitalizar.
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Missa em ação de graças pela formatura do Terceirão 2020

No dia primeiro de setembro, foi realizada na Catedral São Francisco Xavier,
a missa em ação de graças pela formatura dos alunos do Terceirão 2020.
O evento preparado para celebrar a
conclusão de estudos dos alunos que se
formaram no período de maior restrição devido à pandemia. Um encontro
especial para mais de 70% dos formados
no final do ano passado, com os colegas, com seus professores e seus pais.
Os estudantes foram presenteados com
o livro AUDAZ: As 5 competências para
construir carreiras e negócios inabaláveis
nos dias de hoje, de Mauricio Benvenutti.

Missa do Terceirão 2020
foi realizada no dia 1º/09/2021

a partir de 2022, no Novo Ensino Médio
Modelo prevê ampliação da carga horária e escolha do itinerário
de estudos por área de conhecimento pelos estudantes

A proposta pedagógica do CSA de
2021, que orienta o caminhar da
aprendizagem significativa, ativa e
crítica está vinculada ao tema da CF:
Fraternidade e diálogo: compromisso
de amor. O desejo de acertar é tão
grande quanto o desafio. Afinal,
a educação é para a vida toda.

Todos os ambientes, como auditórios, foram
transformados em salas de aulas tecnológicas
para possibilitar o ensino híbrido

Durante as aulas, professores e alunos permanecem com as máscaras

A pediatra e ex-aluna Cynthia Koneski conversou com o Terceirão

S À médica pediatra
da Maternidade Darcy
Vargas e Hospital Infantil,
Cynthia Koneski , ex aluna
do CSA (turma 2012) que
falou ao Terceirão sobre
as características e desafios de sua profissão. O
encontro promovido pela
coordenação do Ensino
Médio faz parte do projeto
de orientação profissional.

S Ao engenheiro Luca José
dos Santos, ex-aluno (turma
2011) e atualmente mestrando
em engenharia de transporte
aéreo e aeroportos do Instituto Tecnológico de Aeronáutica
(ITA)- São José dos Campos
(SP), que no dia 12/07/2021 em
encontro presencial, compartilhou a experiência da carreira
de engenharia e suas possibilidades no mercado de trabalho.
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Sabrina Aguiar

S À jornalista Sabrina Aguiar, ex-aluna,
que falou com alunos do
Terceirão sobre o mercado do profissional de comunicação e tecnologia.

2022
Janeiro

1º – Ano Novo
12 – Retorno das atividades na secretaria

Fevereiro

04 – Reunião de pais da Educação Infantil e
Ensino Fundamental (1º ao 6º ano)
07 – Início das aulas
28 – Recesso escolar

Aprovada em 2017, a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) prevê a inserção do Novo Ensino Médio, tornando-o
obrigatório a partir da 1ª série, no ano de
2022. Nos anos seguintes, sendo ampliado
gradativamente. O objetivo é flexibilizar o conteúdo estudado pelos jovens e
manter a formação geral básica (FGB).
E pensando numa melhor formação
para os nossos alunos do Ensino Médio, o
Colégio dos Santos Anjos oferecerá quatro itinerários formativos, um em cada
área: Matemática e suas Tecnologias;
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;
Ciências Humanas e suas Tecnologias;
Ciências da Natureza e suas Tecnologias.
Além da FGB, que inclui as matérias
já presentes na matriz anterior do Ensino Médio e dos itinerários formativos, o
aluno do CSA contará ainda com a disciplina Projeto de Vida, que irá ajudá-lo a
fazer escolhas ainda mais assertivas para
seus projetos pessoais e profissionais.
O Projeto de Vida é um componente
curricular que trata exatamente das escolhas do estudante, do enfrentamento
das questões sociais, da perspectiva de
vida futura e da transformação social.

A formação em empreendedorismo
para o mercado de trabalho também terá
continuidade. Os itinerários formativos
pretendem ser uma oportunidade para
os estudantes aprofundarem os conhecimentos em uma área de seu interesse.
Os professores do CSA já estão realizando formações, pensando na nova
proposta, desde agosto. O estudo para
a implantação da nova matriz curricular, contemplando os itinerários,
vem acontecendo em conjunto com as
demais escolas da Rede Divina Providência, desde o início do ano letivo.
Em 2022, os alunos da 1ª série continuarão tendo seis aulas diárias no
período matutino, com o acréscimo das
aulas destinadas aos itinerários, no turno vespertino, uma vez por semana.
Com a mudança, o aluno terá uma
formação geral básica consistente, além
da oportunidade de fazer escolhas, de
acordo com a área de sua preferência.
E em 2024, haverá a alteração
no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), conforme divulgado
pelo MEC, contemplando todas as
mudanças iniciadas em 2022.

Celebrada pelo ex aluno do CSA, o
Padre Ademir José Ronchi, a missa
teve como objetivo agradecer pelos anos
de aprendizagem no Colégio e também
pelas conquistas na vida pessoal.

Estrutura física e tecnológica foi remodelada para atender no ensino híbrido

Adelina Dalmônico

Alunos escolherão o roteiro de estudos

3

E, nestes tempos de pandemia, é
preciso articular a formação humana
à técnico-científica, os programas de
aprendizagem ao cuidado, com a saúde
física e mental, as relações com o outro e,
principalmente, o cuidar dos sonhos que
motivam para a continuidade da vida.
Desde modo, no início de 2021, quando os corredores voltaram a ter os passos apressados e a alegria de conviver
e aprender dos alunos, o Colégio e seus
professores já estavam comprometidos
com o sucesso de mais uma jornada anual.
Todas as salas de aula com computadores, acesso à internet, sistema de
som e projetores interativos e canetas
digitais representaram um diferencial para as aulas híbridas. Podendo o
professor utilizar estes recursos para
ministrar suas aulas para os alunos de
forma remota ou em revezamento.
"Adquirimos webcams e microfones para termos como transmitir e
interagir com os alunos em casa", afir-

ma a diretora Adelina Dalmônico.
Para o envio de materiais, solicitações
e entregas de trabalhos, o Sistema Acadêmico Mentor foi de grande importância,
após atualização na plataforma, para o
professor gerir seus trabalhos e controlar as entregas realizadas pelos alunos.
Uma equipe de apoio, juntamente
com os profissionais da TI, foi montada
para auxiliar e treinar os professores de
forma presencial e on-line, pois passaram a adotar o e-mail institucional.
Desde modo, foi liberado o pacote Google for Education e seus aplicativos: Google
Drive, Google Docs, Google Apresentação,
Google Planilha, entre outros. E é claro,
o principal para este momento, o Google
Meet, que é utilizado para as aulas on-line.
No Google Drive criamos pastas para
todas as turmas, onde ficaram disponíveis as gravações das aulas, os planejamentos das atividades elaborados
pelos professores e materiais de apoio,
assim como o cronograma das aulas da

semana com os links das disciplinas.
A necessidade de uma melhor conexão com a internet, exigiu o upgrade
do link dedicado para 200 Mb e foi adquirido mais um com outra operadora
de 100 Mb, para garantir uma conexão substituta em caso de queda.
Além de melhorias na conexão, todas as
salas de aula e demais espaços foram interligados com fibra ótica a fim de gerenciar a
central da rede e, obviamente, melhorar a
qualidade da Internet. Foram investimentos constantes, tanto na estrutura física e
humana quanto na melhoria tecnológica.

Protocolo COVID-19
O retorno das aulas presenciais,
em novembro de 2020, com ensino
híbrido, só aconteceu após a aprovação do Plano de Contingência, o
Plancon Edu, pelo comitê de saúde.
Uma das regras do Plancon foi a cria-

ção do Comitê Escolar do CSA em 2020.
Cabe aos 22 integrantes fazer cumprir as
diretrizes sanitárias, pedagógicas, de alimentação, gestão de pessoas, informação
e comunicação com vistas à segurança,
proteção e a redução de risco de contágio.
Os alunos, professores e funcionários
com sintomas gripais ou que tenham
tido contato com positivados de Covid-19
devem permanecer em casa e informar
imediatamente ao Comitê Escolar.
A comunicação desencadeia o protocolo, a comunicação imediata à Secretaria
de Saúde e as providências internas.
Os familiares devem apresentar atestado médico e informações detalhadas
como sintomas, idade, locais que frequentou, dados para contato, resultado
de testes, etc . Após o envio do formulário
de Protocolo, a família será acompanhada
diretamente pela Secretaria de Saúde.
Os suspeitos e positivados devem cumprir o período de isolamento em casa.
A secretária executiva do Comitê, Alessandra Ziemer, esclarece que o Plancon
é atualizado constantemente seguindo a
classificação de risco regional conforme
análise do órgão estadual de saúde.
Entre as medidas, adotadas internamente, está a restrição de acesso à cantina
somente para o público interno. O uso
de máscara durante todo o período de
permanência no Colégio é obrigatório.
“A pandemia deixou evidente que
o ambiente físico escolar é também
um espaço de proteção e segurança.
Um lugar importante e privilegiado
para nossas crianças e jovens”, destaca a diretora Adelina Dalmônico.
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Datas são comemoradas durante a semana por turma

Heitor Floriano, Inf 5E,
entregou o vale cócegas para
seu pai Rodrigo

Para os pequenos da Educação Infantil que estão com as
atividades 100% presenciais, alguns cuidados extras, como o
não compartilhamento de materiais e alimentos, é um grande
desafio. Nesta fase, brincar é aprender. E, considerando essa
necessidade de aprender brincando, as adequações para o novo
modo de conviver em sociedade são revistas diariamente.
A participação das família é um dos pilares da aprendizagem
e a convivência com as mudanças tem sido tranquila.
Entre as principais adequações, neste ano de 2021, está a
substituição de homenagens e confraternizações presenciais
por eventos internos por turma para evitar aglomerações.
Teacher Camila de Lucena e os alunos do Infantil 3C

As celebrações de datas
festivas importantes como a
Páscoa, o Dia das Mães, a confraternização junina e o Dia
dos Pais foram reinventadas.
Este ano, cada turma celebrou
internamente e as casas e famílias, mais uma vez, foram
uma extensão da sala de aula.
A nova forma de confraternizar-se e ao mesmo tempo
evitar o contato pessoal e a aglomeração, resultou de reuniões
e longas conversas da equipe
pedagógica. Em 2020, a maioria
dos eventos foi realizado on line.
Este ano, os grandes eventos
de confraternização foram substituídos por festas internas por

turma, com uma semana de duração, mas não menos calorosas e
divertidas do que eram até 2019.
Se por um lado, o calor humano e o amor não podem ser
transmitidos pelo abraço, este
mesmo amor vem sendo expresso
em doses diárias de afeto, que
fortalecem os laços de amizade entre amigos e familiares.
O modelo iniciado com a
preparação para a Páscoa,
também foi usado no Dia das
Mães, na confraternização junina e no Dia dos Pais. O novo
formato deve continuar a ser
aperfeiçoado até que o risco de
contágio pelo Coronavírus deixe
de preocupar a humanidade.

O Infantil 1 e2 leu o
livro “Você quer ser
meu amigo?” de Éric
Battut e ao conversar
sobre o relacionamento interpessoal e
suas diferentes perspectivas, as crianças
confeccionaram a teia
dos amigos. No livro
o ratinho verde sai em
busca de um amigo.

Galhos secos ganham vida
A transformação de objetos
inertes em símbolos da vida,
foi uma constante. No projeto
de leitura desenvolvido, com
base no livro “O bichodário”,
os alunos do Inf 4, ao mesmo
tempo em que estudaram
sobre os animais e biomas
brasileiros, exploraram as
letras do alfabeto, associando-as com o nome dos animais,
que foram recriados a partir
de galhos secos de árvore.
Durante as conversas de
socialização de conhecimentos adquiridos nas pesquisas,
os pequenos ressaltaram a
importância de cada um assumir sua responsabilidade
no respeito e cuidado com a
natureza, o meio ambiente e
os animais, especialmente os
que estão em vias de extinção.
Galhos secos, tinta guache, criatividade, habilidade,
conhecimento e consciência
ambiental foram alguns dos
ingredientes usados para retratar animais de biomas brasileiros, como a Mata Atlântica
(Inf A) e a Caatinga (Inf D).

Carinho em gotas diárias para a mãe
Na impossibilidade de
reunir as mães e filhos em
um único ambiente para
homenagear e agradecer
pela vida, dedicação e
pelos cuidados diários, as
crianças declararam seu
amor pelas mães em doses diárias de carinho.
Durante a semana de 3
a 7 de maio, em cada dia,
as filhas e filhos entregaram às mães, 'mimos'
confeccionados em sala.
Vídeos cantando o amor
em inglês e português,
cartões, histórias, jogo de
memória e recadinhos do
coração foram alguns dos
doces agradecimentos
recebidos pelas mães.

Com atividades inspiradas no Livro do Projeto de
Leitura “Quero um abraço, o que é que eu faço?”
(Jeanne Willis e Tony
Ross), utilizando personagens e frases do livro, o
Infantil 3 fez pequenas
surpresas confeccionadas
pelas crianças.
Chaveiro de coração,
porta retrato com mensagem especial, coroa de
rainha, cartão em formato
de flor, colar de borboleta
e uma peça de jogo americano decorado pela criança, foram presentes para a
mamãe, que é elemento
fundamental na constituição da família.
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'Páscoa na Caixa' na escola e com a família

O setor de Pastoral, respeitando as restrições sanitárias, coordenou a preparação
e a celebração da Páscoa, em parceria com
os professores. "Conseguimos uma participação ainda mais ativa das famílias",
comemorou a professora Luciara Baraúna.
As famílias receberam o roteiro, contendo links do youtube, para preparar o local
e para celebrar a Páscoa em casa. A preparação dos alunos da Educação Infantil
aos anos iniciais do ensino fundamental,
foi pelo programa "Páscoa Numa Caixa".
A professora Luciara e a Irmã Eliete prepararam e auxiliaram as professoras que tiveram liberdade para
adequar o programa a sua turma.
Em sala, os pequenos realizavam
as atividades de reflexão sobre a verdadeira Páscoa. A cada etapa, os pequenos confeccionavam objetos que
lembram cada história. Alguns objetos
foram levados para casa e usados na

celebração da Páscoa em família.
Vídeos e músicas dinamizaram os
estudos e um roteiro da celebração
de Páscoa em família, foi encaminhado aos pais. O tema da Campanha da
Fraternidade – 2021 motivou muitas
conversas durante a Quaresma.
As crianças do infantil 3 estudaram o cartaz da Campanha e sentados num grande círculo, conversaram
sobre as diferenças e a importância
do diálogo na vida das pessoas.
Os 1ºs anos se prepararam com o objetivo de refletir sobre o seu verdadeiro
significado. Os objetos confeccionados durante a semana, foram guardados dentro
da caixa que será aberta no ano que vem.
"Conseguimos repassar o verdadeiro significado da Páscoa, partilhando
juntamente com as famílias que tinham
como proposta realizar uma Santa Ceia
em família", contaram as professoras.

O Infantil 4C em celebração da Páscoa na Capela

Semana do Papai

Afeto em forma de brincadeiras
A semana de 2 a 6 de agosto foi dedicada a vivenciar a relação de afeto entre
os pais e seus filhos e filhas da educação
infantil ao 4º Ano do EF I. Cada turma
realizou atividades diárias diferenciadas e
a cada dia, o pai recebeu uma demonstração de carinho e amor do filho ou filha.
Os alunos do 2º ao 4º ano do
Ensino Fundamental confeccionaram tags declarando o pai, como o
melhor do mundo, escreveram uma
carta, bilhetes em inglês e após entrevistar o pai, escreveram a história como
se fossem o próprio pai a contar.
As crianças do Infantil 5, dentre outros presentes, confeccionaram um jogo

Pedro se prepara para ser cantor
Letícia Riffel Welzel- Inf 3A e seu pai Erno Wetzel
Neto, fazendo os exercícios da "academia do papai"

Leitura une ainda mais a Letícia Riffel Welzel,
Inf 3A e sua mãe Telma.

Mãexilina, o remédio do amor dos 1 os Anos
Em fase de alfabetização, os
alunos do primeiro ano escreveram cartões com frases e bilhetinhos para colocar na caixa de
remédio da Mamãe. O MÃEXILINA foi entregue na sexta-feira
anterior ao Dia das Mães.
Na embalagem, a
“bula” e indicação: super
indicado para todas as
mães que merecem um
carinho, por serem tão
especiais e insubstituíveis na vida dos filhos/
venda sob prescrição do

Catarina Niemeyer Hansch, 1ºC entregou
o certificado a sua mãe Kelly

amor/ contém recadinhos
do amor para alegrar
um coração de mãe/
validade: vida eterna/
medicamento garantido.
Além da caixa, em
cada dia da semana, os filhos confeccionaram cartões e levaram para casa.
As mães receberam
até um boletim. Foi a
maneira dos filhos valorizarem tudo o que elas
fazem por eles. Foi uma
semana cheia de amor!

A programação especial do Infantil 5
para unir os corações de mãe e filhos incluiu a confecção de quebra-cabeças.
Todos os dias eram enviadas mensagens e
as atividades realizadas pela criança para sua
mãe: vídeos, vale-massagem, jogo da memória, enfeites para decorar um jantar especial.
Os filhos contaram uma história para a
mamãe e, para finalizar a semana, foi enviado
um porta-retrato com a foto da sua criança.

Helena do Nascimento de Oliveira e
Gustavo Olosz Fiedler, Inf 4C

Luís Felipe Bochi Manfré,
do Infantil 5B e a mamãe
Cristiane brincaram com o
Jogo da memória

Campanha da fraternidade
Isabella Girardi Borgmann, do Infantil 4A mostrou a beleza do animal da Mata Atlântica.

O tema da CF-2021:
"Fraternidade e diálogo:
compromisso de amor" motivou as rodas de conversa,
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os trabalhos em grupo e
diversas atividades no Infantil 5, com o objetivo de
valorizar a importância
do diálogo nas relações.

Infantil 5D observou a cruz,
um dos símbolos da Páscoa.

Pedro estuda canto diariamente
Maria Eduarda, 3ºA e Pedro Henrique, 3ão
2020, homenagearam o pai Eduardo Petris.

de tabuleiro, elaboram exercícios para
'a academia do papai', declararam seu
amor num cartão em inglês e prepararam a pipoca para a sessão de cinema.
Na sexta-feira, os papais receberam um porta retratos com foto, um
chaveiro com desenho feito pelo filho
e um vídeo com recado especial.
Cartões, vídeos, medalha, quebra-cabeças e um porta retratos foram alguns
dos mimos que os pequenos do Infantil4
entregaram aos pais durante a semana.
Com atividades inspiradas no livro
“Macaquinho”, de autoria de Ronaldo Simões e envolvendo os professores
de inglês, musicalização e educação
física, o Infantil 3 fez um resgate das
brincadeiras de infância do papai.
Os pequenos cantaram em inglês e português, confeccionaram tickets-vale cari-

Théo Joaquim C. Gonçalves, Infantil 1B
entregando surpresas ao pai Rogério.

nho (abraço de urso, brincar de cavalinho,
fazer cócegas, vale filme, massagem, etc).
E na sexta-feira, uma “Caixa Personalizada” foi enviada para casa contendo o certificado de “Melhor Pai do
Mundo”, cartão, marca página com foto,
bigode para Selfie e um troféu imã.
Um cartão para o meu super herói
foi a primeira homenagem da semana do papai dos Infantis 1 e 2.
O reconhecimento do amor continuou com a montagem do quebra-cabeças com a imagem das mãos
de pai e filho(a) entrelaçadas.
Brincadeiras, porta-retratos e porta-copos renderam
momentos de alegria e cari-

O talento musical de Pedro Leonardo Faleiro Castelo, 6ºC pode ser
conferido em seus canais oficiais no
Spotify, YouTube e Instagram.
Com 11 anos de idade, o estudante
faz aulas de canto há quatro anos, já
fez aulas de violão e atualmente continua a estudar teclado. Tudo para
realizar o sonho de ser cantor.
Muito incentivado e influenciado pela
família, especialmente pelo pai, o empresário Leonardo Souza Castelo e pelo
avô paterno Edmar Castelo, o menino
pretende cantar música sertaneja e forró.
Na rotina diária do estudante, pelo
menos uma hora é dedicada a treinar canto. A música é uma de suas prioridades.
Pela manhã ele frequenta as aulas do
CSA e à tarde é dividida entre as aulas de
música e de futsal. As tarefas escolares
complementam seus afazeres diários.
Durante o ano passado, a família ficou
em isolamento na casa de praia. “Aqui

moramos em apartamento e lá tem quintal
grande onde eu e minha prima brincamos bastante e ninguém pegou Covid”.
Sob os cuidados da mãe Zana e da
avó paterna Célia, as crianças acompanharam as aulas via internet. Nos
finais de semana, os demais familiares se uniam a eles na praia.
Para ele, a impossibilidade de cantar em reuniões de família e amigos,
como fazia até o início de 2020, foi
uma das consequências da pandemia.
Para evitar aglomeração, desde o início das restrições, Pedro canta somente
durante as aulas e para familiares.
Neste ano de 2021, Pedro retornou às aulas presenciais, cantou em
homenagem às mães e gravou em estúdio para seus canais na internet.
“Eu prefiro a aula presencial, porque em casa qualquer coisa tira a
minha atenção da aula. Então, em alguns minutos, eu podia perder uma
explicação importante", explica.

nho
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FORMANDOS 2021
PROFESSORA REGENTE - SANDI STADELHOFER

Terceirão B

Terceirão A

ANDREI JORGE DE SOUZA
ANNA JULIA DO NASCIMENTO
ARTHUR DEONISIO DUARTE
CAUAN HENRIQUE TRUPPEL
CHARLIZE JÚLIA COSTA DA ROSA
EDUARDA GONÇALVES DE SOUZA
ERIK SESTREN VENERA
GABRIEL SCHEITHAUER MARCELINA
GABRIELLE VITÓRIA MACHADO LOURENÇO
GRAZIELLE JANING
ISABELE CRISTINE ESPINDOLA
ISADORA BARTNIKOWSKY LOPES
JOÃO HENRIQUE LOPES DE PAULA
JOÃO VICTOR OLIVEIRA DA ROCHA
JÚLIA FLORES DA CUNHA
LETICIA DOMINGOS CASAGRANDE

LETÍCIA MAITAN CREMASCO
MALLIKA AGNE DOS SANTOS
MARIANA TORRENS COSTA
MATEUS MARTINS MARCELINO SILVA
MATHEUS JANING
NICOLAS ANTUNES NEGRI
PABLO PERUZZOLO PATRICIO JUNIOR
SEBASTIAN ALEXANDER PROCHNOW HAMP
SOFIA DE VASCONCELLOS DUARTE
THIAGO MEDEIROS GEHRKE
THIAGO RODRIGUES CANAL
VICTÓRIA MACIEL TAMBOSI
VICTÓRIA NARLOCH MOSCA
VINÍCIUS MESQUITA JUNGE
VÍTOR ZERMIANI LEOPOLDO
VITÓRIA OLIVET BEZERRA

PROFESSORA REGENTE - MARGARETE MARIA POCAHY COSTA

ALEXANDRE LUIZ WEBER FILHO
AMANDA CELVA
ARTHUR MALPICA RODRIGUES
BEATRIZ CALDEIRA DE ANDRADA DE ALMEIDA
BENJAMIN JUBAINSKI DE SANTANA
BERNARDO ARIEL REINERT CORRÊA
BIANCA HOFF RAMALHO
GABRIELA OLOSZ FIEDLER
GUILHERME FUCK GOULART
JOÃO PEDRO KRUEGER
LARA TAUFENBACH DOS ANJOS
LEONARDO PERBONI
LUIZ OTÁVIO DA SILVA
MARIA CLARA BARROS CIDRAL
MARIA CLARA DO NASCIMENTO
MIGUEL SCHATTSCHNEIDER
PEDRO HENRIQUE ORTIZ
PEDRO HENRIQUE SCHRAMM
RENATO RODRIGUES DE LIMA
RYAN FERREIRA MARTINS
VALENTINE DI PAULA ROMÃO
VINÍCIUS DA ROCHA CIDRAL
VINÍCIUS FURTUNATO MAFRA
VITOR DRESCH SANTINI

PROFESSORA REGENTE
KARINA VARGAS
ALANIS VALLE
ANA LOUISE DILL
ANTONELLA PINZON CAPRA
BERNARDO MORAES DUARTE
DAVI DADAM FELIPPI
GUILHERME LENGERT GUEDES
GUSTAVO MAIA ALVES TEIXEIRA
IZABEL MICHELLE SCHULZ ALEXANDRE
JAIME POTENCIANO MARINHO NETO
JOANA ALVES RODRIGUES
JOÃO ARTHUR MACHADO
JOÃO PEDRO DA SILVA RODRIGUES
JOAQUIM BENTO DA SILVA
LUCAS ALMEIDA CAVICHIOLI
LUCAS ANTHONY CORRÊA ROSA
LUCAS NASCIMENTO CARNEIRO
LUIZA WEBER FIRMINO DE JESUS
LUNA LANZNASTER BUSCH
MARIA EDUARDA CORREIA
MURILO MACHADO DE OLIVEIRA
SOPHIE VANUCCI MACHADO
VINÍCIUS HERTENSTEIN
VITÓRIA QUINTINO
VITÓRIA REIS RAMOS TOMAZELLI

5ºE
PROFESSORA REGENTE
FERNANDA RASVEILER BLAU

9ºB

ÁGHATA VERAN MEURER HALTER
AMANDA SOUZA LOPES
ANA BEATRIZ MILHOME DOURTANIS
ANA SOPHIA ZANINI RIBEIRO
BEATRIZ TIVES ASSIS DE MELO
BRUNO VANSUITA CARDOSO DA SILVA
CALEBE ALVES DA SILVA
CAUÊ CRUZ ADAI
GABRIELA SCHEIDT KLAUMANN DA SILVA
HELOÍSA DO VALLE KLIMEK
ISABELLA PEDROSO NOVAK
JOANA QUANDT DE OLIVEIRA
JOÃO FRANCISCO CANCI
KLAUS STEFFEN MUNTSBERG
LETICIA SARAGOÇA
LUCAS LEANDRO
MARCELLA RODRIGUES DOS SANTOS
MIGUEL HENRIQUE VANZUITA LOFFI
NATALIA MORESCO PAULI

PROFESSORA REGENTE- JAMILE ROBERTA MARINHO
ALICE PINHEIRO
AMANDA DE MEDEIROS TRUPPEL MACHADO
ARTHUR FELIPE KREUSCH
CAUÊ POFFO MONTEIRO
EDUARDO GABRIEL MACEDO
GIANLUCA RICHTHCIK DA SILVA
GUSTAVO DA CRUZ ROCHA
JAQUELINE ULRICH
JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS MEIRINHO
LAURA ALMEIDA CAVICHIOLI
LAURA DE AGUIAR
LUANA HUANG LI
LUCAS ALEXANDRE VIEIRA
LUCAS SAMUEL ZEKL FERREIRA
MARCELA CAROLLINE BATISTA LOPES
MARIA EDUARDA KARMANN GRITES
MARINA GERMINIANI DA SILVA
MATHEUS FUJISAWA TRINDADE
MATHEUS NASS PEREIRA
PEDRO HENRIQUE BERKENBROCK
SOPHIA MARTINS VERDUM NUNES
VICTOR HUGO KREUSCH

BERNARDO MÄHL
CRISTIANE SCHULZE PEDROTTI
JOSÉ WALÉRIO DOS SANTOS DE SIQUEIRA
LUIS FELIPE BOCHI MANFRÉ
LUÍSA HELENA THOMASELLI
MARIA EDUARDA DE MEDEIROS PEREIRA
MARTINA LEHN
MURILO DELVAUX DE SOUZA
OTÁVIO DUARTE FERNANDES
VINÍCIUS WOITOWICZ DE ALMEIDA CATTONI

Infantil 5A

Professora Raiane Fuck Silvano
BERNARDO DIAS QUINTINO
DAVI MONTIBELLER
EMANUEL DA SILVA NEVES
FRANCISCO CORDEIRO RIBEIRO
GABRIEL MORITZ SCHWARTZ
HELENA LOPES FREIRE BRAGA
ISABELLA FLEURY BARIANI CAMPÊLO
LAVÍNIA VITÓRIA DALLA COLLETTA SANDRINI
LUÍSA BONACOLSI
LUÍSA PINOTTI PEREIRA
RAFAEL CHRISTOFFEL PATZSCH TAVARES

9ºD

Infantil 5C

Infantil 5E

PROFESSORA REGENTE - SANDRA KANZLER ZOLLER

ALICE GESSER
AMANDA CRISTINA VERAS
BEATRIZ KONZ
CINDY GESSER CLEMENTE
DAVI UNULINO DOS PASSOS
EDUARDA IMPROTA DE OLIVEIRA
FELIPE DOS ANJOS
FELIPE SCHWABE
GEOVANNA BERTOLI DA SILVA
GIANNY MUDREK DANTAS
GIULIA FERNANDES DA SILVA
ISADORA RODRIGUES ESPINHA
ÍSIS VICTHÓRIA VOGEL KIEPER
JOÃO VITOR KRÜGER SILVEIRA DA CONCEIÇÃO
JOSÉ HENRIQUE KRÜGER SILVEIRA DA CONCEIÇÃO
JÚLIA DE JESUS SCHMIDT
JÚLIA DE SOUZA GERLACH
LAURA DE BARBA SCHMITT
LETÍCIA FLORIANI
LUANA CAROLINE FREDERICO
LUCAS HENRIQUE KIEM BAGGENSTOSS
MARIA LUIZA CANI DOS SANTOS
MARIANA BEPPLER
MIGUEL WESTRUPP DO ROSÁRIO
MIRELLA GRASSI
RAFAEL CAMPOS BERNARDINI
RAFAELA FERNANDES FOGAÇA
SÁVIO SOUZA LOPES
VINNÍCIUS CARVALHO MELLO

ANNE GIACHINI RODRIGUES
BEATRIZ FERNANDES GIRALDI
BIANCA GONÇALVES BERNARDINI
CAIO BRENO GONÇALVES
ELISA LEITE
FELIPE GALLASSINI PEREIRA
GABRIEL SANTANA
HELENA FERNANDES GIRALDI
ISADORA NOGUEIRA FERNANDES
LARA DA SILVA
LARA HOFFMANN BENAZZI
LÍVIA DE MEDEIROS GIRARDI
LUCAS NIEMEYER DA SILVA
LUIZ FERNANDO LOPES DE PAULA
MATHEUS MENEGHETTI LUNDGREN
BASTOS
MIGUEL MONICH
TAYLA VITÓRIA FURLAN PABLOS
THAMILY FERNANDES
VINICIUS PORTO LUSA FERREIRA
WESLEY OCKNER SALGADO

PROFESSORA REGENTE
MARIA ELISA GALON GOBI

Infantil 5B

9ºC

ARTUR CORRÊA TIRONI
BERNARDO PEREIRA CARDOSO
CAMILA EDUARDA CHAVES
CAMILA OLOSZ MAFRA
DANIEL GOUDARD SILVA
DANIELE MARIA HUTTL
GABRIEL ZICK CECATO
GABRIELA HANG DA ROCHA
GUILHERME DA ROSA BERNARDES
HEITOR DE VASCONCELLOS DUARTE
HENRIQUE FLORIANO VICENTE DA CUNHA
JOÃO PEDRO DELFINO BOMBAZAR
JÚLIA NASCIMENTO DE FREITAS
LAURA DE SOUZA
LAURA RODRIGUES ESPINHA
LUCAS ANDERLE CHAGAS
MARIA ISABEL SARDAGNA
MATIAS AMARAL GISLON
MIGUEL SCHEITHAUER MARCELINA
MONIQUE CRISTINE CÍRICO
OTÁVIO SPIRANDELLI
SOFIA DE ALMEIDA OLIVEIRA
SOFIA ZABEL
SOPHIA EULALIA BORGES DIAS
SOPHIA TULES BERGAMO
YASMIN DE SOUZA

PROFESSORA REGENTE MARCIA
M. DE SOUZA FAGUNDES

5ºD

Professora Fatima Delurdes Gorges

ANA CLARA MOSER
ANA JULIA ZABEL
CAMILE NEHLS
CAROLINA SILVA ZAGHENI
GABRIEL JOSÉ BATISTA
GABRIELA HELOISA BENCZ DE CAMARGO
GABRIELLE CUNHA
GIULIANNO BORCHHARDT DA ROCHA
GUILHERME HENRIQUE SANCHES PEREIRA
GUILHERME ZERMIANI
HELOISA HANG DA ROCHA
HENRIQUE GIACOMOSSI INDALÊNCIO
ISABELA PORTO LUSA FERREIRA
JOÃO VITOR KLUCK DA SILVA
LAURA ANTUNES DOS SANTOS
LAURA MARIANI PUCCINI
LETÍCIA SILVEIRA
LUIZ EDUARDO REIS
LUIZA LOTHER
MANUELA BECKERT
MARIA APARECIDA MACHADO BEZ BATTI
MARIA EDUARDA THIESEN SANTOS
MARIA HELENA LIMA
MAYARA ULBRICH KOZANDA
MYLENA CARDOSO
NATÁLIA CECCATO DA ROSA
SOFIA CRISTINA DOS SANTOS
VINÍCIUS DE ALMEIDA COELHO

PROFESSORA REGENTEMARIA ELISA GALON GOBI

5ºC

5ºB

Professora Viviane Girardi

ADRIANO INACIO FILHO
ALÉXIA EDUARDA PEREIRA ZIEMER
AMANDA SALOMÃO
ANA CAROLINA KONZ
ANA LUIZA LETZNER VIEIRA
BEATRIZ LUKASINSKI CORRÊA
BEATRIZ VITÓRIA STASIAK
BRUNA LUIZE LINDNER
CAIO VITOR COSTA
CAROLINA T. F.MENDONÇA DOS SANTOS
EDNEI RUDOLF JÚNIOR
EDUARDA LUIZA ROSA
ESTHER ELOISE POLEZA
FERNANDO DADALT GOUVÊA
GABRIEL COSTA DOS SANTOS
GABRIEL GODINHO DOS SANTOS
GABRIEL RAMOS ATAIDE
GABRIEL VITORIO GONÇALVES
GABRIELLE ADRIANO CORREA
GIULIA MATOS ARAUJO
GUILHERME MIQUELATO ZUIANI
HELOISA ZANDONAI KLUCK
KAMILY PEREIRA DOS SANTOS
KAUÃ PORN
KEMILLY FERRAZ LINIERS AMEIJEIRAS
LAVÍNIA DE MOURA BARUFFI SCHÜTZ
LIGIA LAÍS GONÇALVES PICOLI
LORENZO NOWICKI TRINDADE
LUCAS FIEDLER FERNANDES
LUCAS GRÜDTNER DUARTE
LUIZ EDUARDO HONÓRIO
LUIZA RAVACHE SCHUMACHER
MARCELO MARTINS ZEM FILHO
MARIA ALICE TELES GIULIARI
MARIA EDUARDA WEBER MARANGONI
MARIANA DOS SANTOS LOPES
MARIANA MACHADO FERREIRA
MURILO ADÃO DA SILVA
NICOLE ROCHA BUDAL
PEDRO GRANADO DE FRANÇA
PEDRO RAFAEL ZAZULA CHAVES
THOMAS TAIGA MARTINEZ NAKAGAWA
TIAGO DAIKI MARTINEZ NAKAGAWA
TIAGO KOPROWSKI DA SILVA

AMANDA CARLA TRAVASSO
ANA CLARA ARUDA AVILA
ANA CLARA BRAGA BARBOSA
ANA CLARA HENRIQUE PINTO
ANA PAULA DEGLMANN
ANANDA HELLEN BORGES
ANGÉLICA BABOGHLIAN DOS SANTOS
BEATRIZ BRETAS AGUILAR
CAROLINE PADILHA DE SOUZA
DAVID AFONSO BELTRAME PINTO
EDUARDA MARIA MARTINS
EMMANUEL AUGUSTO VIEIRA
ERICK MERCER HOFFMANN
FERNANDA LETICIA MIORIM
FERNANDA VIEIRA
FILIPE FERNANDES
GABRIEL FELLIPE GONÇALVES
GABRIEL IGOR PRIMM DE OLIVEIRA
GABRIEL MARTINS MARCELINO SILVA
GABRIELA MÜLLER HANSEN
GABRIELLA SOARES DE FRANÇA
GABRIELLY MARIA SCHMITZ OLIVEIRA
GUILHERME KRÜGER PEREIRA
GUILHERME LOVATO
HUMBERTO LEOPOLDO LENNERT NETO
ISABELA LADER DA SILVA
ISABELA LENERT
ISABELLI VALDUGA VIEIRA
JOÃO PEDRO CAMPOS NASCIMENTO
JULIA HELENA BRANDT NUNES
JULIA KREUSCH SCHMITT
LAÍSE DE OLIVEIRA BORGES
LETÍCIA ORTIZ ANDERAUS CASSIS
MANUELA NOGUEIRA MACEDO
MARCELLA FREIRE GROSZE NIPPER
MARIA CLARA D'ABRUZZO SILVA
MARIA CLARA TEIXEIRA DINALI
MARIA EDUARDA DERETTI
MARIA EDUARDA RECH STADELHOFER
MARIA EDUARDA SANDRIM BIAGI
MARIA LUÍZA DUTRA DIAS
MELISSA BATISTA SCHMIDT
PEDRO BOBATO ALISON
SAMUEL DOS SANTOS BORGES
SARAH STRINGARI
SOPHIA PEZZI
TIAGO FREITAS TISSEI
YASMIM FELLIPPE

PROFESSORA REGENTE - ROSANA ELIAS HANNA TONDO

5ºA

Infantil 5D

9ºA

7
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Professora Thais Bonifacio Teixeira

6

ALONSO RONCHI DA SILVA
ANTHONY CASTRO
ANTONIO HORSKI NETO
BÁRBARA CARSTENS
CAROLINA BENTO DA SILVA
CATARINA DE OLIVEIRA SANTHIAGO
EDUARDO ZILLMER
HELENA FUCHTER MEURER
HENRIQUE MACHADO DE OLIVEIRA
LARA DE MOLLINER
PEDRO ARAUJO DUARTE
RODOLPHO HANSEN
SOPHIA CORRÊA ROGULSKI

Professora Viviane Schramm
BERNARDO MEISTER PEREIRA
ENZO RAFAEL LOCATELLI
HENRIQUE STEUERNAGEL
HIGOR REINERT LÔBO
JOÃO VÍTOR SOUZA DA CRUZ
LUÍZA ECHTERHOFF BECKER
MAITÊ MARTINS MONTEIRO
MARCO ANTONIO NEMECEK DE OLIVEIRA
MARIA CLARA AMORIM DUARTE
MARIANA MARQUES HEITICH
MIGUEL BRASIL BUBLITZ
NICOLLAS BENTO SARDO
PEDRO HENRIQUE DA SILVEIRA

ALICE HELSDINGEN MARTINI DE SOUZA
BENJAMIM DECKERT COUTO
BERNARDO ALVES
HEITOR FLORIANO DE OLIVEIRA
HELENA CAVALER VIEIRA
JÚLIA RODRIGUES CAMARGO SEMMER
LAUREN SCHÜTZ
MARINA DE ARAUJO WARSCH
MATHEUS DOS SANTOS ALVES
OTÁVIO DA SILVA MEZADRI
PEDRO KUNTZ RIFFEL
PEDRO SCHUELTER CARDOSO

8
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Pastoral faz formação
espiritual e acolhimento
O setor de Pastoral é o responsável pela formação espiritual de todos
os membros do CSA. Desde o início da
pandemia, devido as medidas restritivas, esteve impossibilitado de realizar os DDFs, no Recanto Nazaré.
Em 2020, a internet e as redes sociais foram os meios mais usados para
auxiliar as famílias a superar os desafios impostos pelas medidas restritivas de prevenção ao CoronaVírus.
A preparação para o ano letivo foi
durante a Semana Pedagógica. O tema
da CF-2021 - “Fraternidade e diálogo:
compromisso de amor” permeia o fazer pedagógico deste ano de 2021.
Assim, toda a equipe administrativa
e pedagógica, os professores e funcionários se prepararam para estarem mais
centrados na construção da cultura da
paz interior, que se refletirá no relacionamento com o outro, pois ninguém
consegue dar aquilo que não tem.
Neste ano, com o retorno das aulas
presenciais, as estratégias de acolhimento
foram readequadas e em parceria com
os professores, aplicadas diretamente na
sala de aula, nos corredores e no pátio.

O ano inteiro

O setor permanece com a porta, os
ouvidos e o coração abertos para acolher
a todos. A acolhida tem início no portão
de entrada, onde Irmã Eliete costuma

A imagem do Coração de Jesus foi levada
às salas para a vivência com os alunos

Doações atenderam pedidos das instituições

As campanhas solidárias em prol dos
pacientes em hemodiálise na Fundação
Pró-Rim e das crianças em tratamento no
Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria
arrecadou 10.029 fraldas, 731 pacotes de
lenços umedecidos, 304 cestas básicas
e 7 caixas de leite. As doações aconteceram no período de 16 a 23 de junho.
Neste ano, os professores regentes foram os motivadores e também receberam
as doações. Os alunos do ensino médio
montaram as 304 cestas básicas doadas
às famílias de pacientes da Pró-Rim.
O Hospital Infantil, que atende a mais
de 11 mil crianças mensalmente, recebeu
as fraldas descartáveis e pacotes de lenços
umedecidos doados pelos alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental I.

As flores, símbolos do coração amoroso,
confeccionadas pelos alunos durante a vivência,
foram fixadas na cruz que permaneceu no pátio
para lembrar a todos a vida nova

receber e atender a pedidos de oração.
Os professores da Educação Infantil
e séries iniciais do Ensino Fundamental
foram preparados para aplicar o programa Páscoa na Caixa com seus alunos.
Para os alunos do EFII e Ensino Médio, a preparação e a cerimônia de perdão foram feitas de forma híbrida. Quem
estava assistindo a aula on line, fez os
pedidos de intenção e orações pelo chat.
Os pedidos foram depositados
pelos professores na caixa de intenções lidas nas missas, com participantes previamente inscritos.
No período de preparação para a Páscoa,
as reflexões foram sobre a importância de
saber lidar com a liberdade. E de termos
atitudes que nos mantenham com o coração
repleto de amor para sermos bonitos, alegres, felizes e livres, como Deus nos criou.
“Com os alunos, já fizemos reflexões
bíblicas, a cerimônia do perdão, a celebração da Páscoa e a vivência de acolhida do
Sagrado Coração de Jesus. Estamos à disposição para fazer dinâmicas e intervenções
sempre que necessário", lembra Luciara.

Manhãs de espiritualidade
O acolhimento e formação dos professores e funcionários tem também
a participação ativa da Coordenadora
Administrativa, a Irmã Maria Eliza de
Brida, que esteve à frente das Manhãs
de Espiritualidade realizadas em julho.
“A falta de fé, de experiência com
Deus, faz a gente não enxergar o que
está a nossa frente. Mas Deus está com
os olhos sempre voltados para o ser humano. Ele abre os nossos olhos para que
possamos ver a possibilidade de sair da
dificuldade”, afirma Irmã Maria Eliza.
Nesta perspectiva, “trouxemos a refle-

Campanhas solidárias

xão para a pandemia. É preciso libertar-se
das falsas crenças. E ser sinal da Providência, que afasta todos os obstáculos e mostra o que for útil para a libertação", afirma.
"Para muitos, a pandemia não faz sentido, mas quem tem o olhar de Deus, vê
a saída, respeita o mais sagrado que Ele
nos deu: o livre arbítrio, a liberdade. Se
não fosse assim, não seria Deus”, explica.
“E esse Deus de amor e respeito é muito diferente de alguém que obriga, que
castiga. Afinal, não foi Ele que criou o
caos, fomos nós, os homens", completa.
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ALFABETIZAÇÃO - Um processo encantador...
A alfabetização é um processo que
se inicia nos primeiros anos de
desenvolvimento da criança e que
a acompanha durante toda a vida.
Para aprender a ler, escrever
e calcular, o alfabetizando
deve ter habilidades como:
coordenação motora fina e ampla,
esquema corporal, lateralidade,
habilidade auditiva e visual
e consciência fonológica.
Construídas na Educação Infantil,
fase de suma importância, essas
habilidades são preditoras para
o processo de alfabetização
efetivada nos primeiros anos
do Ensino Fundamental.

A certificação internacional TOEFL (Test of English as a Foreign
Language) é um dos componentes do
Programa Bilíngue Educate oferecido pelo CSA aos alunos da Educação
Infantil ao Ensino Fundamental.
Como em 2020 a prova não foi
aplicada em virtude das restrições da
pandemia, este ano, no dia 16 de outubro, cerca de 180 alunos dos 5ºAnos
de 2020 e 2021, fazem o teste.

Aplicado de forma presencial na
própria escola, no 5º Ano, o TOEFL
Primary avalia as habilidades linguísticas: Reading (compreensão de leitura)
e listening (compreensão auditiva).
O TOEFL é um dos exames de proficiência em inglês mais respeitados do
cenário mundial. Os alunos foram familiarizados com o formato do exame e o
tipo de atividades, através de plataforma
própria apresentada pelas teachers.

Piquenique da leitura – 1ºA

Professora Juliana Hann e aluno
Pedro Meurer da Silva, 1ºF

Livro: Pedro Pirata e Seu Papagaio
Atividade: O que será que
tem no baú do pirata?

Os jogos também são fundamentais para desenvolver habilidades
como, atenção, memória e as funções executivas que auxiliam muito no processo de alfabetização.

Piquenique da leitura – 1ºC
Alunas: Catarina Niemeyer Hansch e
Helena Flores da Cunha

“O professor semeia sonhos para que
seus alunos colham estrelas.”

Jogo do Ludo – 1ºano C

( Lídia Vasconcelos)

Participe do processo de alfabetização dos seus filhos!

Jogo da velha da adição
Alunos: Ruth Heloisa Prüsse e
Davi Gabriel Locatelli de Liz, 1ºB

Jogo do telefone – decorando os números
Aluna: Alice Maia Alves Teixeira – 1ºD

Jogo com número e
quantidade – Aluno:
Higor Reinert Lobo, Inf 5C

Carolina Klein Hager
e Maria Luiza D.
Robledo, 3ºD

Para concretizar
os estudos sobre os
ciclos da água, os
alunos dos 3ºs Anos,
confeccionaram um
móbile. A atividade
de geografia sobre
evaporação, precipitação e condensação
realizada em julho,
finalizou o conteúdo.

Piquenique da
leitura – 1ºB

Matriz das palavras – Vamos
descobrir qual é a sua
palavra? – 1ºD

O Ciclo das águas

Nas fotos, trabalhos dos alunos Israel S. P. de Melo,
João Lucas de Borba Julio e Vitória Leandro, 3ºD

A leitura faz parte da rotina diária. Ler aumenta o vocabulário,
estimula a imaginação e criatividade, diminui a ansiedade e o
estresse, fortalece a memória e expande o conhecimento.

Momentos especiais de muita aprendizagem

Certificado Internacional de inglês

Alunos do bilíngue fazem
prova TOEFL em 16/10
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“A infância é o tempo
de maior criatividade na
vida de um ser humano.”
(Jean Piaget)

T Leia diariamente para seus filhos
T Acompanhe as tarefas que são enviadas para casa
T Jogue jogos de tabuleiro, cartas, dominó,
memória, quebra-cabeça, etc
T Estimule jogos de alfabetização
T Brinque de fazer rimas
T Cante cantigas, músicas infantis
T Leia parlendas, trava línguas, charadinhas
T Ajude a desenvolver a imaginação através da
massinha, construções com sucatas;
T Brincar de falar palavras que começam com 		
o mesmo som. Exemplo: avião – amor, abacaxi...
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Leitura é essencial para desenvolver a escrita
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Em tempos de ensino
híbrido, tocar e ler um
livro é mais do que uma
aprendizagem, é um toque
de carinho na imaginação
e na aprendizagem
significativa. Por isso,
durante a pandemia, o
projeto institucional de
leitura do CSA, ganhou
novo significado.

Projeto interdisciplinar nos 9ºs Anos
Os projetos de leitura continuam
sendo efetivados com o objetivo de incentivar, por meio da leitura prazerosa,
o interesse pelo ato de ler, considerando
ainda que a leitura é requisito essencial
para o desenvolvimento da escrita.
Por conta da nova rotina escolar, os projetos são executados parte em casa e parte
no CSA. Os professores propõem ações de
prevenção juntamente com as orientações
sobre a leitura, análise, compreensão e
interpretação do texto, da história, estudos sobre o autor e o contexto da obra.
O romance 1984, escrito em 1949 pelo
escritor britânico George Orwell, uma distopia, foi lido pelos 9os anos para o projeto
interdisciplinar de leitura, envolvendo as
disciplinas de português, produção textual, história, filosofia, ciências e geografia.
A história projeta a vida de Winston,
um funcionário do governo– o Grande Irmão (Big Brother), cuja função
era reescrever os jornais e documentos
antigos de modo a mostrar apoio à manutenção do Partido no poder. O que
não podia ser reescrito, era destruído.

O capítulo inicial foi lido em conjunto, sob
a orientação das professoras de português
Rosana Tondo e Jamile Bueno. O objetivo foi
aumentar a compreensão e interpretação da
narrativa.
A leitura motivou discussões sobre temas
atuais como a importância das liberdades individuais e a perda da privacidade em prol da
coletividade.
Vídeos motivadores e informativos sobre
a obra e o autor complementaram os estudos
dos aspectos históricos e da atualidade. Entre eles, o documentário “O Dilema das Redes”, que traz a discussão do uso e influência
das redes sociais e tecnologias.

Alunos do 7ºB confeccionando o jogo

Jogos bilíngues sobre o Sítio do Picapau Amarelo
As dúvidas e aprendizagem sobre o 'Sítio do Pica Pau Amarelo”, de Monteiro Lobato, foram
transformadas em jogos de
tabuleiro bilíngue, pelos alunos
dos 7ºs Anos, no 2º trimestre,
dentro do projeto interdisciplinar de leitura.
Após a leitura individual
do livro, as professoras de
português Janete Rosa e de
inglês, Sonia Reis desafiaram
os alunos a elaborar, em equipes de 3 a 4 alunos, um jogo

Equipe do 7ºA em apresentação do jogo para a turma

Com regras bilíngue, os estudantes jogaram com os colegas durante o recreio

de tabuleiro bilíngue com regras, perguntas e respostas em inglês e português.
Cada jogo sobre o conteúdo e arte do
livro, contém 10 perguntas sobre fatos
e 10 falas dos personagens da história.

Textos de Opinião e Cartazes

Redes sociais e a vigilância permanente
Na obra, o governo é regido por um ditador e líder do Partido, personagem que teria
sido inspirado em Stalin. Apesar de nunca ter
sido visto pessoalmente, o Grande Irmão/Big
Brother tudo vê e controla. Winston é membro do Partido Externo e detesta seu trabalho
e o governo.
A leitura foi subdividida em três partes: as
ideias e mecanismos do partido, as relações
individuais (romance proibido) e a filosofia
do poder autoritário e o controle/punição do
Estado sobre o indivíduo. Uma mesa redonda
para cada fase auxiliou os alunos a compreender e interpretar a obra.
Ao mesmo tempo, as discussões e estudos tinham o objetivo de desenvolver o senso
crítico e perceber a importância dos direitos
e liberdades individuais para uma sociedade
saudável. Tornar-se mais vigilante no uso
das tecnologias e redes sociais e perceber a
possibilidade de perda da privacidade, foram
aprendizagens complementares.

Na disciplina de produção textual, sob
orientação das professoras Jamile Bueno e Silvia Sarnowski, cada aluno pode
escolher entre dez temas para produzir
um texto de opinião. Os textos foram incluídos no Caderno de Memórias, confeccionados pelos alunos desde o 6º Ano.
Entre as discussões propostas pela leitura
estão os aspectos históricos da condição humana no mundo e a relação de poder entre
os grupos sociais. O controle do Estado, do
sistema econômico e dos indivíduos um sobre o outro, seja silenciando a audiência (bloqueando), seja calando a voz da oposição.
Na disciplina de história, sob a orientação da professora Sara Simas, o livro
ilustrou os estudos sobre os governos totalitários: stalinismo, nazismo e facismo.
Durante o desenvolvimento do projeto,
a análise da importância na mudança do
comportamento humano em tempos de
redes sociais, telas e câmeras de vigilância
(Big Brother) estiveram no centro das pesquisas, análises e conclusões dos alunos.
Em equipes, os estudantes resumiram a aprendizagem em cartazes. Neles,
estabelecem paralelos entre os fatos do
livro com a atualidade. Temas sensíveis
como as fake news, o controle das taxas
de isolamento pelo deslocamento dos celulares, a influência das redes sociais e a
alienação para a política, foram identificados no livro e retratados nos cartazes.

Cada grupo, criou um jogo
contendo obstáculos e promoções, cartão de respostas
para consulta e fichas com
regras com base na história.
Por último, cada grupo deveria criar um tabuleiro com a arte que
contextualizava o livro e
que contemplasse as casas para as perguntas e
obstáculos elaborados.
Os jogos foram apre-

sentados em sala aos colegas da turma. E,
durante o recreio, os demais estudantes puderam se divertir, enquanto aprendiam um
pouco mais sobre o livro e os personagem
de um dos principais escritores brasileiros.

Qual seu personagem preferido?
O projeto de leitura dos 5ºs anos foi
sobre o livro 'Aventuras no Sítio”, de Monteiro Lobato. Sob a orientação das professoras de português Janete Rosa e Silvia
Sarnowski, os alunos, após lerem o livro,
escolheram seu personagem preferido.
Os estudantes descreveram a personagem em texto, explicando sua
importância na história e a representaram em uma obra de arte confeccionada com materiais alternativos.
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Os quatro elementos e o equilíbrio pelo amor
Ao estudar o filósofo pré-socrático, Empédocles, que
estabeleceu os quatro elementos essenciais que deram origem
ao universo: fogo, ar, água e terra, os estudantes dos 6ºs anos
deveriam construir maquetes
representando lado a lado,
os 4 elementos em movimentos harmônicos de atração
(amor) e de repulsão (ódio).
A professora Márcia Souza
Fagundes propôs uma reflexão
sobre o pensamento do filósofo
que escrevia em forma de poesia e defendia que os elementos
estão em constante movimento e em todos os lugares.
Seus movimentos, quan-

Equipe do 6ºB

Equipes apresentaram
maquetes aos colegas
explicando a ação dos
4 elementos quando
movidos pelas forças
do amor e do ódio.

Equipe do 6ºE

do regidos pelas forças do
amor, promovem ordem, harmonia (vida=Cosmos).
Já, quando em movimento

Equipe do 6ºD

desarmônico, movidos pela
discórdia, predomina a desordem e, regidos pelas forças
do ódio, provocam a morte,
a destruição (=o Caos).
Para representar a teoria,
as equipes construíram uma
maquete única com os dois
lados da organização dos elementos: o caos e o cosmos.
Enquanto apresentavam
as maquetes aos colegas, as
equipes descreveram os movimentos e ações que levam
à unidade ou harmonização
(cosmos- vida) ou à dispersão
ou desequilíbrio (caos-morte).

O monstro das cores e emoções de saber ler

A leitura do livro O Monstro
das Cores auxiliou os alunos
dos 2ºs Anos a (re)conhecer e
aprender a lidar com as próprias emoções. Após a leitura,
"fisgados pelas cores das emoções”, cada aluno confeccionou
o próprio monstro das cores.
O projeto de leitura contribuiu para que os pequenos
compreendam melhor os sentimentos e lidem melhor com
os desequilíbrios emocionais,
devido ao isolamento social e
ao ensino remoto por um ano.
Emoções e aprendizados que interferem diretamente na aprendizagem, especialmente para aqueles
que estão em fase de alfabetização.
A história e atividades foram
pensadas para ser um incentivo a
mais para a retomada definitiva
do caminho para a alfabetização.

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

Cada aluno criou seu
próprio monstro das cores.
Os do 2ºA posaram para a
foto nas mãos dos donos.
Já os do 2ºD ficaram
expostos no Colégio.

Livro: Teto para dois
Autora: Beth O’leary
Tradutora: Carolina Selvatici
Editora: Intrínseca
Os protagonistas dividem um apartamento com uma cama só. Ele dorme de dia,
ela, à noite. Os dois nunca se encontram,
passam a resolver as trivialidades do dia
a dia por Post-its espalhados pela casa. O
livro nos passa uma leitura fluída e convidativa, que nos leva a uma montanha
de emoções, ótima como passatempo.

Livro: O olho mais azul
Autor: Toni Morrison
Editora: Cia das Letras

Um livro essencialmente humano. As pessoas são boas e ruins — não necessariamente
o tempo todo ou nesta ordem, umas mais
outras menos — assim como são as pessoas
da vida real. É um livro triste, difícil, mas
que pode ser também inspirador. Há verdades
que não podem ficar para sempre debaixo
do tapete e quanto mais tomamos ciência e
consciência de atitudes racistas, de realidades
racistas, de coisas que acontecem mesmo nos
dias atuais, temos mais chances de conquistar
uma sociedade realmente justa e igualitária.
Indicações: Profª Roseana L. M. Ferre

Aula experimental no laboratório e jogos no pátio
Após estudarem os conteúdos sobre Tabela Periódica, os alunos da
primeira série do ensino médio foram
desafiados pela professora Ana Moraes a criarem um jogo sobre o tema.
"A função motivacional dos jogos
e, consequentemente, o despertar pela
aprendizagem de conteúdos escolares,
são uma das principais características
percebidas pelos professores que adotam
metodologias ativas colaborativas".
Para Ana, o uso de recursos lúdicos, como jogos de tabuleiro e games,
são importantes para a aprendizagem
significativa do estudante e atende a uma orientação da BNCC.

Pesquisa x investigação

Livro: Clap
Autora: Toni Morrison
Editora: Cia das Letrinhas

Este livro brinquedo pode ser
muito divertido para quem está começando a descobrir o mundo dos sons e
sua relação com os objetos. Ele pode
voar como uma borboleta, dar beijos
como um casal de namorados, bater na
porta de um vizinho... Só vai depender
das mãos (e da imaginação) do leitor.
Quando o leitor menos esperar, o
livro pode: - sair voando por aí, - bater
na porta de alguma casa, - começar
a levantar pesos e a fazer abdominais, - se transformar em um bumbo
ou em uma sanfona - nunca se sabe!
Então o melhor é agarrá-lo com
as duas mãos e aproveitar: abrir e
fechar suas páginas, inventar sons e
palavras, criar novas histórias e tudo
aquilo que a imaginação mandar.

Indicação: Elisabete Carvalho -Beth

Além da criação dos jogos, os alunos
tiveram um momento para jogarem com
seu colegas durante a aula de química.

Os alunos da primeira série do ensino médio fizeram aula prática No
laboratório, na última semana de
setembro. Seguindo as regras sanitárias, a turma foi divida em grupos.
Enquanto alguns desenvolveram
técnicas de separação de misturas e
testaram o pH de diversas substâncias
presentes em seus cotidianos, para verificarem se os produtos eram ácidos
ou básicos, outros permaneceram no
pátio jogando os jogos sobre a tabela
periódica, criados anteriormente.

(47) 3028-7227

(47) 98867-5738

Joinville - Anita Garibaldi
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Arraiá Santos Anjos 2021 foi de uma semana
@Correio Elegante

O clima junino tomou conta dos
corredores, salas, ginásio de esportes
e até da cantina na semana de 21
a 25 de junho. Diferente dos anos
anteriores, os festejos seguros foram
realizados internamente por turma.
Foi uma semana de muita diversão,
alegria, música, dança, histórias,
brinquedos, brincadeiras, muito
aprendizado e comida típica.
Para evitar aglomerações, a
confraternização junina deste ano
foi interna. Cada turma preparou
sua própria comemoração.
Os recados do coração e serenatas
foram entregues nos dias 19 e 21/06.

doadas para a Fundação Pró-Rim.
Os estudantes coordenaram as ações
via grupo de whatsApp, sob a liderança
Seguindo a tradição da festa junina do
das alunas Mabelle Cristina Jürgens,
CSA, realizada há décadas, os alunos do 2º 2ºB e Aline Nehls, 2ºC. Uma página no
Ano do Ensino Médio este ano realizaram Instagram divulgou as regras, combos
o Correio Elegante. A tradicional brincacomercializados e lista de músicas.
deira junina foi adaptada aos tempos de
Cada equipe de 6 ou 7 alunos cuidou
pandemia e cumpriu brilhantemente sua
de uma área. As equipes criaram cartafinalidade: uniu os corações na alegria da
zes para a divulgação interna e o perfil
confraternização junina. Os 23 organidas redes sociais. A equipe de finanças
zadores trabalharam por uma semana.
comercializou e administrou o paga“O clima junino tomou conmento que, este ano, pode ser via pix.
ta do Colégio inteiro, foi muito
Os recados do coração e serenatas
bom", celebrou Mabelle, 2ºB.
poderiam ser enviados somente para
Além de proporcionar diversão e
alunos a partir do 8º ano e pessoas direalegria e trazer o espírito junino para
tamente ligados ao CSA. As mensagens
o dia a dia, a atividade foi solidária.
do coração foram entregues nos dias 19
Todo o dinheiro arrecado foi usado
e 21 de junho, pelo grupo de cantores.
para comprar leite e cestas básicas
“No meio da pandemia, deu para dar
uma distraída, 'uma espairecida', aliviando
o estresse. Foi bem divertido e interessante”, registraram Mabelle e Aline.

Os 'caipiras' do Infantil 1 e 2B
brincaram alegremente no parquinho
O infantil 4E retomou algumas
brincadeiras típicas da época junina e
confeccionou uma peteca com material
alternativo.
Vestidos à caráter junino, os alunos do
infantil 5 fecharam a Semana Junina
com um piquenique com comidas típicas.
Durante toda a semana teve pescaria,
bingo, gincana e até dança caipira.

Felipe Minatti e Pedro F. Silvano
na gincana de pescaria

Canjica e brincadeiras
Durante a semana de 21 a 25
de junho, o CSA realizou a
confraternização junina. Assim
como os demais alunos, os do 4ºB,
sob a orientação da professora
Suzan Becher participaram
de atividades pedagógicas
e festivas relacionadas à
tradicional festa brasileira.
A turma estudou a
origem da festa nas aulas
de história e geografia.
Em ensino religioso, os
santos juninos (Antônio, João e Pedro) se
tornaram conhecidos.
Mas o grande dia, foi
quando os alunos conheceram a canjica, prato típico junino.
A professora preparou o prato
para os alunos experimentarem.
Assim, ao mesmo tempo em que
estudavam os conteúdos, participavam de jogos e trilhas juninas
nas aulas de educação física e de
brincadeiras, os estudantes puderam vivenciar e comer pratos e
bebidas típicas da época oferecidos, na cantina durante a semana.
A confraternização entre os
alunos se deu pela troca de bilhetes. Seguindo a tradição do

As aulas de educação física também
foram especiais. Os alunos do EF II
brincaram de cabo de guerra, estourar
o balão, corrida do saco, dança da
cadeira e a brincadeira do passa ou
repassa.

Isabella Tomio, Inf 1B

Para os menores, os professores da
educação infantil e EF I prepararam
um circuito temático com pau de fita,
boca do palhaço, tiro ao alvo, cavalo
de madeira, bate lata. E para repor as
energias, todos ganharam pipoca.

Terceirão fez Dia D e desafios para professores

Alunos e professora vivenciaram
a mais tradicional das festas
populares brasileiras.

Correio Elegante, realizada no
mesmo dia em que o EM efetivou
a brincadeira. A professora enviou os bilhetes dos alunos que
estudam em casa, via internet.
“Foi gostoso comemorar a
festa junina este ano. A troca de
energias que antes era por um
dia, este ano foi durante toda a
semana. A cantina também entrou
no clima, bem diferente dos anos
anteriores.Comemoramos muito
e felizes, já que ano passado não
tivemos a festa”, celebra Suzan.

O Dia D – Festa Junina (21/06) foi registrado em foto pelos próprios alunos

Pelo segundo ano consecutivo,
o Terceirão não dançou a quadrilha junina. Assim como os demais
estudantes, a turma fez confraternização intera. E, para os professores, lançaram desafios, quem não
cumprisse, pagava uma prenda.
Angélica Baboghliam, Beatriz
Bretas Adilar e Felipe Fernandes, 3ãoB, coordenaram as ativi-

C A T Ó L I C A D E
S A N T A C A T A R I N A

NÓS ESTAMOS
AQUI
PARA VOCÊ
CHEGAR LÁ.

dades e o Dia D, dia 21/06, do
Terceirão, quando os estudantes
vieram vestidos de caipira.
No mesmo dia, no auditório decorado (sala da turma),
foi preparada uma mesa com
comida típica junina, pipoca e
guloseimas. Os professores receberam tarefas a cumprir.
“Não foi a mesma coisa. Se

fosse para dançar, iríamos
começar os ensaios 5 meses
antes. Se fôssemos vender os espetinhos e fazer a
apresentação, daria mais
trabalho, mas seria mais
divertido também. Como no
ano passado não teve nada,
este ano está melhor. Foi
mais uma confraternização
entre nós mesmos. E motivou a turma a nos juntarmos
para comprar as cestas básicas para doar para a Pró-Rim”,
comentaram os estudantes.
Ao longo deste ano, o Terceirão realiza 4 Dias D. O primeiro
foi de Páscoa (31/3). No dia D
personagens temáticas (16/7),
vieram caracterizados de personagens de filme. O último dia
D, aconteceu em 30/09/2021.
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