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Contagiar pelo bem gera
frutos na árvore da vida

Ao longo do ano, os alunos do PAM 1 a 5 mergulharam no tema
contagiar para o bem do ser humano. Aprenderam que devemos
tratar com amor e respeito o próximo. Saber partilhar. Ajudar quando
preciso. Cuidar com muito zelo dos animais e da natureza, essencial
à nossa vida. E, a contemplar a beleza que Deus nos proporcionou.
Leia mais na pág. 11
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Que o caminho seja brando a teus pés!
Estamos finalizando um ano escolar de muito trabalho
e compromisso de todos os envolvidos. Uma verdadeira roda viva girando diariamente com o propósito de
atender com eficiência todos os queridos alunos, desde a
educação infantil até os formandos do terceirão. Caminhando juntos, fomos capazes de criar situações de
aprendizagem para a construção de saberes e valores
fundamentais para toda a vida, mediante conteúdos
contextualizados e significativos.
Sabemos muito bem que o conhecimento na atualidade
é muito relativo, pois o que hoje é um dado, amanhã já
pode ser revisto ou atualizado a partir das novas descobertas. Porém, as convicções construídas pela pessoa
permitem ao indivíduo manter a ética e a postura cidadã
em qualquer situação da vida.
Assim, na perspectiva do novo ano escolar, estamos
nos preparando para potencializar o Projeto Político
Pedagógico mediante escolhas que reflitam um novo
currículo escolar.
Decidimos imergir nas ondas da BNCC e partir
em busca de novos caminhos e escolhas conectadas com
os desafios dos novos tempos. Os professores, coordenadores estudaram profundamente o documento, vinculando o desenvolvimento de habilidades e competências,
denominadas como aprendizagens essenciais, aos fazeres
pedagógicos.
Sempre em busca de novos horizontes, selecionamos
os materiais mais apropriados para serem adotados nos
diversos níveis de ensino e também definimos projetos
interdisciplinares para a concretização dos diversos
conteúdos.
Assim, para muito além do conhecimento e do
saber solidificado, entendemos a competência como uma
atitude em relação à realidade que se identifica nas ações
do cotidiano escolar.
Ao finalizar o presente ano, tudo deverá estar preparado para receber os educandos em 2020: planejamento
pedagógico e administrativo, plano curricular, ensalamento dos alunos, calendário, distribuição de aulas,
formação do corpo docente, além das diversas melhorias
na estrutura física. Para o próximo ano, precisamos disponibilizar três novas salas de aula para atender todos
os alunos.

Há 25 anos, o Jornal Santos Anjos, prata da casa, registra os principais eventos, projetos e conquistas do colégio, sempre com boas notícias, escrevendo e publicando
histórias de sucesso e compartilhamento para a memória
de gratas lembranças. A edição número 102, registra,
além de outros assuntos, as fotos dos nossos formandos
do ensino médio que já se encontram preparados para a
universidade, pois brilharam com ótimos resultados nos
últimos vestibulares.
As criancinhas da educação infantil também fizeram
pose para fotos porque vão iniciar a verdadeira aventura da alfabetização. Já os alunos dos 5ºs anos deixam
registradas suas fotos para mais tarde lembrarem-se dos
maravilhosos anos do tempo escolar.
O sonho e o desejo dos alunos do 9º ano é ter o maior
sucesso no ensino médio, um período de transição, rito de
passagem que também registram no jornal.
Nessa caminhada de atuação na comunidade joinvilense, o CSA com sua organização, missão e valores,
confere e celebra excelentes resultados colhidos a cada
ano como o crescente número de alunos, excelentes
resultados nos vestibulares, desenvolvimento do programa bilíngue, altos índices de alfabetização e aprovação,
habilitação e especialização dos profissionais e, acima
de tudo, a ação compartilhada de todos: corpo docente,
discente, equipe diretiva, coordenadores, funcionários,
pais e Sociedade Divina Providência.
Para terminar, quero deixar a todos a Bênção Irlandesa, que tem muito a ver com a nossa caminhada de final
de ano:
“Que o caminho seja brando a teus pés,
O vento sopre leve em teus ombros;
O sol brilhe em tua face,
As chuvas caiam serenas em teus campos,
Até que de novo eu te veja,
Deus te guarde na palma da sua mão”!

		

Feliz Natal!

Adelina Dalmônico

S À autora Elisabeth Fontes e à ilustradora Maria Lúcia
Rodrigues do livro "Sobre os
Jardins" pela palestra e sessão de
autógrafos para os alunos dos 4ºs
anos matutino e vespertino, livro
do Projeto de Leitura.
S À empresa Gidion

Transporte e Turismo
pelo agendamento do
"Projeto Transitando"
para os alunos dos 4ºs
anos matutino e vespertino realizado no mês de
agosto.
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Exemplares

02 a 06 – Semana da Pátria
02 a 06 – Conselho de Classe EF I
02 – Conselho de Classe EF II Matutino (6ºs e 7ºs anos)
03 – Conselho de Classe EF II Matutino (8ºs e 9ºs anos)
04 – Conselho de Classe EF II Vespertino
04 – Aula de campo no Museu Oceanográfico em Piçarras – 7ºs anos
Vespertino
05 – Conselho de Classe EM (1ªs séries)
07 – Independência do Brasil
09 – Conselho de Classe EM (2ªs séries e Terceirão)
09 – Conselho de Classe 1ºs anos EF I
10 – Entrega de boletins EF I Matutino e Vespertino
11 – Atendimento Pedagógico 5ºs anos, EF II e EM
11 – Projeto Transitando- 4ºs anos A e C
17 – Avaliação Educacional FTD – Terceirão
18 – Entrega das avaliações 1ºs anos EF I Matutino e Vespertino
18 – Projeto Transitando 4ºs anos B e D
20 – Aula de campo 8ºs anos no Parque da Ciência e na Arena FTD
(Curitiba)
21 – Workshop sobre Altas Habilidades
24 – Prova de 2ª Chamada
28 – 2ª fase OBMEP
30 a 04/10 – Semana da Criança na Educação Infantil e 1ºs anos

Outubro

1º - Reunião de pais do EM – Viagem a Porto Alegre
02 – Dia dos Santos Anjos
02 e 03 – Simulado EM
04 – Simulado 9ºs anos
05 – Abertura da Olicrisa e Play Day
06 – Missa do Santos Anjos na Catedral
08, 10 e 11 – Olicrisa
10 – Palestra para os alunos do Ensino Médio com Ailton Dias
12 – Dia de Nossa Senhora Aparecida
14 – Jantar em comemoração ao Dia do Professor
15 – Dia do Professor
16 a 18 – Matrículas alunos do Colégio e irmãos
17 – Visita ao colégio das crianças do Projeto Providência
17 e 18 – Viagem do Ensino Médio para Porto Alegre
19 – Evento de Robótica no CSA
22 – Prova de 2ª chamada
23 a 29 – Reavaliações Terceirão
30 – Chá com Ideias – Terceirão
30 – DDF 8º ano A
30 e 31 – Matrículas alunos novos
31 – DDF 8º ano B
31 a 07/11 – Aulões ENEM Terceirão
31– Aplicação da prova do SAEB – Terceirão

Novembro

1º - DDF 8º ano C
02 – Finados
03 – Fundação da Congregação das Irmãs da Divina Providência
03 e 10 – ENEM
05 – Aula de campo no Museu do Holocausto e no Museu do
Expedicionário em Curitiba – 2ªs séries EM
05 – Reunião de pais dos alunos dos 9ºs anos – Viagem de formatura
08 – Espetáculo de dança das alunas do CSA
08 a 14 – Semana da recuperação para o Terceirão
10 – Fundação da Sociedade Divina Providência
12 – Dia da Diretora
12 a 14 – Viagem ao Fazzenda Park Hotel – 9ºs anos
15 – Proclamação da República
18 a 22 – Reavaliações do 5º ao 9º ano e EM
18 a 22 – Exames Terceirão
19 – Prova de 2ª chamada
23 – Evento de confraternização da Educação Infantil vespertino no
Recanto Nazaré
26 – Passeio ao Beto Carrero – 8ºs anos
25 – Conselho de Classe do Terceirão
26 – Entrega dos resultados do Terceirão
27 – Missa de Ação de Graças
28 – Ensaio de formatura do Terceirão
29 – Encerramento das aulas e entrega dos boletins aos alunos dos 5ºs
anos, EF II e EM
29 – Formatura do Terceirão
30 - Evento de confraternização e encerramento Educação Infantil e
1ºs anos matutino no Recanto Nazaré

Dezembro

S A Valmor Silva da Cia Águas de

Joinville que proporcionou um teatro
sobre "A importância da água e do saneamento básico", para os alunos dos
3ºs e 4ºs anos matutino e vespertino.
E, ao mesmo tempo, por meio de uma
maquete, monitores da Cia explicaram o funcionamento da estação de
tratamento.

Setembro

02 a 05 – Recuperação e avaliações finais (exames) – 5ºs anos
02 a 12 – Recuperação e avaliações finais (exames) – EF II e EM
06 – Entrega dos resultados para os 5ºs anos às 10h
09 – Cerimonial de entrega dos certificados para os 5ºs anos no Ginásio
de Esportes
05 – Encerramento das aulas do 2º ao 4º ano do EFI
06 – Entrega dos boletins 2º ao 4º ano do EFI
07 – Evento de confraternização e encerramento dos 1ºs anos
Vespertino do EF I no Recanto Nazaré
09 a 11 – Recuperação e avaliações finais (exames) – 2º ao 4º ano do EFI
09 – Conselho de Classe dos 9ºs anos
10 – Entrega dos boletins dos 9ºs anos
11 – Evento de encerramento dos Infantis 05 no Auditório
12 – Encerramento das aulas da Educação Infantil e dos 1ºs anos do EF I
13 – Entrega das avaliações da Educação Infantil e dos 1ºs anos do EF I
13 – Cerimonial de entrega dos certificados para os 9ºs anos
no Ginásio de Esportes
16 – Conselho de Classe EF II e EM
17 – Entrega dos boletins EF I, EF II e EM
25 – Natal

2020
Janeiro

1º - Ano Novo
13 – Início das atividades na Secretaria

Fevereiro
Teatro para todas as turmas do ensino médio, com Cia de Teatro Vanguarda sobre os livros do vestibular deste ano foi realizada no dia 14/8.

03 a 11 – Planejamento
10 – Reunião de pais da Educação Infantil e 1ºs anos do EF I
11 – Reunião de pais do 2º ao 6º ano do EF
12 – Início das aulas
24 – Recesso escolar
25 - Carnaval
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CSA é apresentado em Feira no Centro Dom Bosco
Os colaboradores Ronaldo Xistel, Jéssica
Carvalho Gomes e Letícia Stuhler contratados pelo Colégio no início deste ano, por
meio do programa Jovem Aprendiz, do
Centro Educacional Dom Bosco, apresentaram o Colégio na Feira de Empresas 2019,
realizada no dia 18 de setembro, aos mais
de dois mil visitantes e colegas que estudam
naquela instituição.
A contratação de Jovem Aprendiz é
regulamentada pela Lei 10.097, de 2000,
que determina que empresas ou organizações que possuem 50 ou mais funcionários, devem contratar de 5% a 15% de jovens
com idade entre 14 e 24 anos na condição
de aprendizes.
No CSA os três jovens trabalham na
biblioteca e no setor de tecnologia da informação (TI). No Dom Bosco, instituição da
Rede Salesiana de Ação Social, os mais de
240 jovens frequentam o curso de Introdução ao Mundo do Trabalho.
Além das aulas de noções de administração, leitura, ética, filosofia e formação humana para o trabalho, os estudantes fazem
visitas técnicas em empresas.
Os menores ingressaram no mercado de
trabalho com contratos de até dois anos de
duração.

Desenhos de alunos do CSA serão grafitados
Os desenhos de 12 alunos do 6º ao 9º
anos, da professora Juliana Cecato, foram
selecionados entre os 60 finalistas, dentre os
mais de 300 concorrentes, de 21 escolas, do
1º Concurso de Desenho Escolar, organizado
pela Companhia ÁguaS de Joinville.
A premiação e entrega das medalhas e
certificados aos alunos e professores finalistas foi realizada no dia 9/10, no plenário da
Câmara de Vereadores de Joinville.

A seleção aconteceu em duas fases, a
primeira foi por meio de uma comissão que
escolheu os trabalhos que foram postados
para votação via internet. Além de ter sua
obra reproduzida os alunos receberam medalha e certificado
O objetivo do concurso foi interagir com a
comunidade através da mostra dos desenhos
grafitados nas elevatórias para impulsionar o

fazer artísticos e fortalecer o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável – ODS 6 – Água
Potável e Saneamento.
A aluna Geovanna Stephany Sauer da escola municipal 'João de Oliveira', foi a autora
do desenho mais votado pela internet. Os
60 desenhos serão grafitados em estações
elevatórias da Companhia, locais onde um
sistema de bombas impulsiona o esgoto até
as estações de tratamento.

Alunos premiados:
Anita Konig Esteves Rodrigues, 6ºA,
Isabela P. Lusa Ferreira, 7ºB , Letícia B.
Santos, 7ºB, Amanda Dolsan Radke, 6ºA,
Maria Clara Voltolini, 6ºA, Maria Júlia
Jorge Biesek, 6ºA, Maria Luiza Nicodemus
Helbig, 8ºB, Luisa Martinello, 6ºB, Davi
H. Takahashi Albert, 9ºA, Rafaela de
Borba Duarte, 6ºA, Natália Ceccato da
Rosa, 7ºB, Sarah Kasemodel, 6ºB.

Brigada de Emergência esta sendo implantada
Rodrigo Joseandro de Souza , Valmir
Dorpmüller e Regina dos Santos são os
líderes, um para cada andar do prédio, da
Brigada de Incêndio, que é composta por
45 brigadistas já treinados. Todos os integrantes estarão devidamente identificados,
tão logo seja instalada definitivamente.
A Brigada é subdividida em equipes
de combate, primeiros socorros, apoio
externo (portões, direcionamento de fluxo
de pessoas, telefonia) e abandono de área
(início de fila – orientar a evacuação da
edificação).

O procedimento final da fase de implantação será a realização de dois exercícios
simulados com todos os alunos, professores e funcionários. Ações de Prevenção
serão desenvolvidas continuamente pelos
brigadistas.
Dentre as atividades contínuas dos bri-

gadistas estão a realização de avaliação de
riscos, inspeção geral dos equipamentos
e das rotas de fuga, elaboração e encaminhamento de relatórios aos setores competentes e dar orientações sobre prevenção
aos alunos, professores, funcionários e
visitantes.

Felipe, 3ãoA
Só queria dizer que você é muito especial
para mim. Obrigada por estar sempre do
meu lado. Eu te amo muito ♥.
Monique, 3ãoA

Profºs Sílvia, Monique e Maurício
Muito obrigada pelo apoio e incentivo
nesses anos de Ensino Médio. Considero
muito cada um de vocês e vou levar
essa confiança e influência para a vida.
Eternamente grata.
Helena, 3ãoA

Terceirão, 3ãoA
Obrigada por terem passado esse ano
comigo. Não poderiam ter pessoas
melhores! Passamos juntos pelas
‘dificuldades’, sou grata por isso. Espero
que daqui 6 anos estejam fazendo que
tanto batalharam p/ fazer. ♥
Maria Júlia, 3ãoA

SANTOS ANJOS
Aqui eu aprendi muitas coisas, aprendi a
respeitar, fiz amizades, muito obrigada
Colégio Santos Anjos!
Maria, 3ºA-EF
Rafaela e Isadora, 6ºA-EF,
Oiii! Eu tô escrevendo esse bilhete pra
vocês para falar que são amigas incríveis,
divertidas, engraçadas, etc. Sei que posso
contar com vocês pra TUDO!!! Amo muito
vocês!!! ♥
Maria Júlia, 6ºA-EF

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

O Bonde :)
Muito obrigado por tudo! Levarei vocês
com muito carinho em meu coração.
Muito sucesso pra vocês, o mundo é
nosso. Amo vocês, pra SEMPRE!!! ♥ ♥ ♥
Larissa Garcia, 3ãoA

Terceirão
Quase acabando guriada, reta final. É
Bonde
isso aí vamos dale.
Vocês fizeram o meu ano mais feliz,
Ronald Bryan, 3ãoA
amo vocês! Dale Nois! “Pense primeiro”.
Ana Ourique, 3ãoA
OS GURI
O ano acabou, mas o corre continua.
Terceirão, 3ãoA
TMY CLAYTON.
Finalmente chegou! Demorou mas
Gustavo, 3ãoA
passou tão rápido. Apesar de tudo, vai
fazer muita falta. Bjo vocês são Top.
Turma do Terceirão
Obrigada por cada momento e que Giovanna, 3ãoA
apesar das brigas e confusões cada
um marcou minha vida. Amo vocês, não Terceirão
Nos tornamos únicos e mais que especial,
é um Adeus.
obrigada por esse ano. Infelizmente
Bruna Gesser, 3ãoA
sentirei falta. Amo todos.
Larissa W., 3ãoA
Bonde - meus nenês, 3ãoA
Amo vocês e sentirei muita falta pra
Terceirão, 3ãoA
sempre gente!
Foi incrível essa caminhada com vocês,
Aschin, 3ãoA
sucesso. A galera do futebol é gente boa
na sala e fora. Até os que não passam a
Minhas Gotas, 3ãoA
Vcs são fadas! São os “sois” da minha bola. Saudades.
vida, minhas hemotoses! Amo vocês Professor Sidnei
todas!
Estephany, Giovanna, 3ãoA
Ana Clara, 3ãoA
Minhas sextas são melhores com vocês,
mesmo quando eu durmo. Want you
Cleyton, EM
Te ama Cara, fica com Deus. Vou sentir for life.
Duda R., 3ãoA
saudades.
Terceirão
Dudas S., Ana Clara e Nathi, 3ãoA
Esse ano foi o melhor por ter vocês na
Amigos, 3ãoA
Vocês foram parte dessa da jornada que minha vida! Vou sentir tanta saudade
levou muito tempo para acabar. Quem da nossa rotina. Amo vocês pra sempre.
ainda fica, boa sorte! Muitas lágrimas e Ana Schatz, 3ãoA
desespero pela frente.
Anas, Duda, Lari, Bia, Bru, 3ãoA
Sílvia Rosa, 3ãoA
Obrigada por terem feito minhas manhãs
ão
e por terem tornado meu Terceirão mais
Amigos, 3 A
Meus pepêis, obrigado por tudo. Reta alegre. Amo vocês!
final chegou e a despedida também. Nathi, 3ãoA
Sentirei saudades, amo vocês.
Os Guris, 3ãoA
Camila Junckes, 3ãoA
Valeu guriada, foi um prazer estudar
com vocês esses anos. Vocês são top,
Terceirão
Amo cada um, obrigada por esse ano seus loko, vou sentir saudades, amo
incrível e intenso! Mas não aguentava vocês. TMJ.
mais ver a cara de vocês, FINALMENTE Iago Olegario, 3ãoA
ACABOU!
Duda e Gio, 3ãoA
Brienda, 3ãoA
Você duas são as luzes da minha vida e
têm um espaço especial no meu coração!
Lari e Moni, 3ãoA
Obrigada por sempre estarem do meu Amo vocês pra sempre!
lado, sempre estaremos conectados. Estephany Neo, 3ãoA
Vocês são as melhores parceiras! Amo
Terceirão, 3ãoA
vocês perfeitas! A gente sempre!
Só tenho a agradecer por esse ano
Júlia Stringari, 3ãoA
incrível! Vocês fizeram esse terceirão
ser o melhor. Amo vocês e vou sentir
Bonde, 3ãoA
Obrigada por estarem do meu lado nesse muita saudade. <3 #terceirãosanano tão importante. Levarei vocês para tos_2019_prasempre.
sempre no meu coração! Amo vocês! Beatriz, 3ãoA
Júlia S., 3ãoA
MT Migos, 3ãoA
Obrigada por tudo seus chatos! Vão fazer
Os Guri, 3ãoA
Vou sentir saudades seus lindos, “se falta na rotina. ♥
vocês faltarem, eu falto”. #EHOSCURI. Victória R.L.P., 3ãoA
Orian, 3ãoA
Pessoal do grupo, 3ãoA
Muito obrigada a todos vocês por todo o
Ana's, Nathi, 3ãoA
Obrigada por tudo meus amores, sentirei amor compartilhado esse ano. Ano vocês!
muita falta de vocês na minha rotina Maria Luiza, 3ãoA
ano que vem. Estaremos sempre juntas.
TODOS
Amo vocês.
Valeu ai, foi bom enquanto durou, mas
Duda S., 3ãoA
to vazando.
Lucas, 3ãoA
Bonde, 3ãoA
Obrigada por todos os conselhos, por
todas as risadas. Sou muito grata por Todo o Terceirão, 3ãoA
tudo. Vou sentir saudade das nossas Amo vocês, vão deixar saudades! Manda
rotinas. Amo vocês ♥. Seus perfeitos. a rematrícula do Brian, #wesleyPrimitivo #Iagopapaanjo #walterpipoqueiro
Monique, 3ãoA
VivaoLucismo
ão
Alguém aí, 3ãoA
Squad ♥, 3 A
♥ Como é o último, só queria dizer
que amo vocês! (Vou sentir saudade Terceirão
Sucesso na etapa que iniciam, sentirede cada um) ♥
mos saudades.
Camilly, 3ãoA
Profª Margarete

Ana Clara Giovanella, 3ão.-EM,
Mana, sentirei muita saudade sua. Te
amo muito!
Sofia Giovanella, 8B-EF

Em fase de implantação
Os procedimentos em situação de emergência estão sendo elaborados. Tão logo
tenham sido definidos os locais para os
pontos de encontro em caso de evacuação,
as rotas de fuga, bem como os responsáveis
pela sinalização e contagem de todas as
pessoas presentes naquele período, serão
realizados os treinamentos específicos com
os brigadistas.

Terceirão e Muitos amigos,
Obrigado por tudo e por todos esses
anos, pessoal. E para os mais próximos,
VAMO DALE, amo vocês.
Matheus Carlos, 3ãoA

Muito Migos ♥
Obrigada por serem esses colegas de
classe perfeitos! Vão deixar saudades!
SUCESSO!!!
Gabriela de Morais, 3ãoA

Na Feira, Ronaldo, Jéssica e Letícia falaram do CSA e das atividades que desempenham.

Pouco mais de 60 alunos do 6º ao 9º ano
do CSA participaram livremente do Concurso. Orientados pela professora de artes, os
alunos criaram desenhos com o tema Esgoto
tratado: por que te quero?

3ão

Amanda Liz, 5ºB-EF
Você é uma menina: especial, legal e gentil, etc.. Saiba que você é gentil, etc.. Saiba
que você é a melhor amiga que eu tive.
Júlia N.B. ♥, 5ºB-EF

Manuela F. B., 2ºD-EF
Você é uma menina linda e é a
minha melhor amiga, quase sempre
lancha comigo.
Talita M.F., 2ºD-EF
Amabile, 5ºC-EF
Oi! Você é uma pessoa mito querida
e você é a minha melhor amiga. ♥
♥♥♥♥♥
Júlia, 5ºC-EF
Gustavo, 3ºD-EF
Gosto muito de você ser meu amigo!
Você é muito legal! Beijos ♥ ♥*
Ana Loiuse D, 3ºD-EF
Gu, Lucas, Miguel, Bruno, Ca,isa, Bia,
Emily, 6ºE-EF,
Melhores amigas do mundo, como ano
que vem vou embora, quero aproveitar
o máximo com vocês.
Raphaela, 6ºE-EF
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2º Ano A/B/C – EM
Estamos aí, Terceirão/2020. Aguardamos vocês!
Profº Margarete

Viviane Pereira
Mãe, agora você é professora e isso é
muito legal. Ás vezes você dá aula para Escola,
#Isara #Mirarafa #Fela #Isawell
mim e isso é muito legal.
#Erichbela #MMJuliaN. # Fnic. #
Francisco, 4ºD-EF
Pena Pelochon, sunflower
Camila, Isadora,6ºD-EF
Pai José Carlos
Papai, sempre te amei e vou te
Mãe Francis, 2ºC-EF
amar.
Mamãe, te amo para sempre.
Gabriel P. Silva, 2ºC-EF
Mariana T. de Matos, 2ºC-EF
Aline Neehls, 9ºC
MAMLI, 9ºC
Seu anjo te ama.
Obrigada por todos os momentos
Anjo, 9ºC
que estivemos juntas. Amo muito
todas vocês e estarão sempre no
Maia Salai, Gu e Bruno, 6ºE-EF,
Véi, nem sei o que falar, vocês são meu coração!
muito top, melhores friends forever, Amanda, 9ºC
vamo marcar alguma coisa ae!!
Lara A., 3ºC-EF
Enzo, 6ºE-EF
Querida! Obrigada por ser uma BFF
muito especial na minha vida!
Paula, 4ºD-EF
Obrigada por ser a minha melhor amiga Maria Clara C., 3ºC-EF
de todas. Te adoro.
Fabilin Romão,6ºD-EF
Júlia, 4ºD-EF
Não esquece o meu presente de
aniversário. Te amo, feia ♥
Professora Giselle,
Gosto muito de você, você mora no Lais,6ºD-EF
meu coração.
Professora Viviane
Lara V., 2ºA-EF
Que Deus esteja sempre convosco,
que ele te ilumine dos pés à cabeça.
Julia R., 2ºB-EF
Ju, adoro você. Você é uma ótima amiga. Murilo, 2ºD-EF
Adoro você.
Rafa,6ºA-EF
Isabella da Trindade, 2ºB-EF
Eu gosto muito de você, queria falar
mais com você, mas tenho um pouco
Mãe Gelly Belina
Mamãe, você foi o primeiro presente da de vergonha.
Mira,6ºD-EF
minha vida. Eu te amo!
Betinna J. Gazzi, 2ºC-EF
João Vitor, 4ºB-EF
Acho você um cara muito legal. RespeiEnzo, 4º – EF
Por que a sua matéria favorita é to você que gosta do Palmeiras, mas o
ciências? É por que o seu jogo favorito Flamengo é melhor.
é o subway surfes?
Pedro Felipe, 4ºB-EF
Guilherme G.W., 4º EF
Luana, 7ºC-EF,
Mariana dos Santos, 2ºA-EM
Obrigada por sempre ficar do meu
A verdade não é relativa! “A verdade lado e me ajudar. Te amo!
dói”.
Marina, 7ºC-EF
Renan Rengel, 2ºA-EM
Luísa, Alme, Laura, Lívia e Maitê,
Maria Paula e Natália, 5ºD-EF
4ºC-EF
Vocês são muito lindas, queridas e Meninas a vida diz que vocês são
legais. Amo vocs. ♥
minhas melhores amigas, mas meu
Nicole G., 5ºD-EF
coração diz que vocês são minhas
irmãs.
Mamãe Paula
Natália, 4ºC-EF
Feliz Dia dos Professores. Beijos e
abraços de
Minhas Amigas, 4ºB-EF
Helena, 2ºA-EF
Gosto muito que vocês são minhas
amigas. Muito obrigada pelo amor,
Maria Eduarda, 5ºC-EF
carinho e felicidade. Um beijo.
Obrigada por ser minha amiga, mesmo Rafaela, 4ºB-EF
não me respondendo nunca no whats,
mas mesmo assim, obrigada! ♥
Vinicius, 3ºB-EF
Eu vou te dar o Esplon GX. Não conta
Leonardo A., 2ºB-EF
para ninguém!
Gosto muito de você, adoro brincar Jaime, 3ºB-EF
com você.
Rafael H.C.Soares, 2ºB-EF
Eduardo, 4ºD-EF
Obrigada por ser um grande amigo.
Emanuelle, 5ºD-EF
Tomara que consigamos fazer vitória
Oi, você é uma amiga boa. Você é Royale juntos.
minha BFF. Tchau
Vinícius, 4ºD-EF
Rebeca,5ºD-EF
Henrique, 2ºD-EF
6º e 7º-EF, vespertino
Você é amigo legal! Você é o amigo
Obrigada por todo o carinho, beijos. que eu nunca tive na minha vida e
Professora Edilani
nós brincamos juntos.
César, 2ºD-EF
Rafaela Duarte, 6ºA-EF
Oi! Quero te ver de novo. Bora Amália e Camilly, 6ºE-EF
marcar uma data.
Vocês são as melhores amigas que eu
Secret Friend
posso ter! AMO VOCÊS!
Emily C. Dumke, 6ºE-EF
Maria Alice, 8ºA-EF
Gosto muito de você mana!
Isabela Lenert, 1ºB – EM
Otávio, 4ºA-EF
Te amo anjinho ♥
Giulia Matos, 1ºB-EM
Venício, 2ºA-EM
Linda, solteira, "Unteligente no
Sophia, 7ºC-EF,
fieccc"? Ah para né.
Obrigada pela amizade. Te amo !!
Mariana Lopes, 1ºB-EM
Amanda, 7ºC-EF
João F., 3ºC-EF
Você é um amigo muito legal, vamos Venicius Delfino, 2ºA-EM
Te amo muito meu amor!! Obrigada
brincar!
por cuidar de mim em todas as festas.
Pedro S., 3ºC-EF
# TEAMO
Isa Lennert, 1ºB-EM
André, 6ºE-EF
Você é meu amigo desde o 5º ano e
quero que continuemos sendo amigos Professora Giselle,
Gosto muito de você. Amo você, bjs!!
e fazendo muitas idiotices.
Valentina, 2ºA-EF
Miguel Queiroz, 6ºE-EF
Mãe
Mamãe, te amo muito porque você é
uma flor para mim.
Henrique, 3ºA-EF
Helena e Mari,
A única coisa de que me arrependo em
conhecer vocês é que foi quase no fim
do ano. Vocês são as melhores amigas
e companhias que eu poderia querer!
(Helena, para de me fazer passar
vergonha! Você não é minha mãe)
kkkkkkkk amo vocês!
Liza, 9ºC
Gabriela, 4ºA-EF
Você é uma ótima amiga. Estou louca
para que ano que vem eu faça a
patinação com você. Bjs
Beatriz, 4ºA-EF

Letícia Fassina Romão, 9ºA, já
não sabe quantas medalhas e troféus
conquistou nas provas de natação em
que participa desde os seis anos de
idade.

Ela também não lembra com quantos anos
aprendeu a nadar, sabe apenas que, ainda
bebê, começou as aulas para fortalecer o
sistema respiratório e diminuir as crises de
bronquite e sinusite. Conseguiu muito mais.
Aos dez anos, filiou-se à Federação Catarinense e, com apenas 13 anos já representava
Joinville nos JASC – Jogos Abertos de Santa
Catarina. Este ano, com 15 anos, será uma das
mais jovens atletas de Joinville no JASC. As
provas acontecem no início de novembro, na
cidade de Indaial.
A agenda da nadadora está lotada até final
do ano. Na segunda quinzena de novembro,
será uma das oito representantes de Santa
Catarina na etapa nacional dos Jogos Escolares da Juventude 2019, em Blumenau.
A competição reunirá mais de 6 mil atletas
de 16 e 30 de novembro e Letícia terá de optar
por disputar três, das 10 provas individuais
para as quais tem índice.
Após a competição de Blumenau, continuará a disputar os Jogos Escolares Brasileiros,
o Campeonato Brasileiro de Natação e o
Catarinense, competições que realizam em
média quatro etapas por ano.
A estudante já decidiu seguir carreira na
área de esportes. Pretende fazer faculdade
de Educação Física e Fisioterapia. " As duas

Gustavo, 3ºA-EF
Você está feliz de ir pra minha sala e
quer brincar comigo?
Otávio, 3ºA-EF

Mãe, pai e BFF, 5ºD-EF
Mãe e pai, eu amo vocês do mesmo
jeito. Amo vocês e os amigos “Isa, Ju,
Emily e Nat – BFF ♥ ♥ ♥
Thuany, 5ºD-EF

Vitor, 7ºD-EF,
Mano, tu é muito ruim. vem X1 kkk...
Felipe Schwabe, 7ºD-EF

Arthur, 2ºA-EM
Você é meu melhor amigo.
Venício, 2ºA-EM

se complementam e vou seguir trabalhando
com natação", garante.
Além das medalhas e índices, a natação
possibilitou o desenvolvimento da autonomia
e a conhecer diversas cidades brasileiras.
Os pais já não precisam a acompanham às
constantes viagens com a equipe.
Consciente, conta que todo o dinheiro que
seria gasto em festa de aniversário e presentes, prefere investir na carreira, nas viagens
para as competições.
Disciplina, aprendeu a organizar seu dia
e deste modo, o esporte a aproxima ainda
mais dos estudos. A rotina que tem início
diariamente às 6h30 da manhã e termina
por volta das 21 horas, inclui os estudos, duas
horas de treinos diários, ginástica funcional
e catequese de Crisma.
"Sou muito feliz, não consigo pensar em
fazer outra coisa", registra Letícia. A estudante conta que o pai Alessandro e a mãe
Silmara também são nadadores e os maiores
incentivadores das três filhas.
A irmã mais velha Carolina, ex-aluna do
CSA, atualmente cursando Design Gráfico na
Univille, também nadou e a irmã Andressa
Fassina Romão, 4ºB, também já iniciou sua
coleção de medalhas.

58º JASC - 01 a 02 novembro - Indaial/SC

Jogos
Abertos
de SC

1º 400m livre
1º 800m livre
3º 200m medley

Provas Coletivas: 1º lugar - 4×100m medley
1º lugar - 4×100m livre:
Equipe
Joinville - Campeã 2º lugar - 4×200m livre:

JEVILLE - CSA

Categoria 14 a 16 anos - Campeã OURO 50m borboleta,
OURO 100m livre e
OURO 100m borboleta.

Competição internacional

MOCOCA 2019- Campeonato Internacional Infantil e
Juvenil de Natação – Troféu Chico Piscina Mococa (SP) - 09 a 12/10/2019 -Seleção Catarinense
Colocação: 4º lugar - 400m livre
5º lugar - 200m livre

Andressa já começou a coleção de medalhas

Após as aulas, as duas irmãs almoçam
com a mãe e seguem para a piscina. Andressa compete na categoria Mirim 2. Em
novembro, cairá na piscina para mais uma
etapa do Circuito Joinvilense de Natação. E,
em dezembro, participará da etapa final do
Festival Mirim Petiz, competição estadual.
Além da natação, Andressa faz robótica e

catequese. "Gosto de viajar e de fazer amizades, mas não gosto muito de competir",
conta a estudante. Ela pensa em praticar
outras modalidades esportivas, apesar de
reconhecer o próprio talento para a natação.
"Aprendi muito rápido os estilos e estou
melhorando meus tempos. Sei que a natação
me ajuda muito na saúde. Emagreci e tenho
mais disposição. Quero praticar um esporte
para interagir, brincar com os amigos. Ainda
não decidi qual, mas quero ter outras experiências", relata.
Os pais apoiam ambas as filhas. Letícia em
sua determinação e garra por resultados. E
Andressa a superar o nervosismo no início
de cada competição e a seguir adiante nos
treinos.
"Meus pais apoiam, não pressionam em
nada, ajudam nas campanhas e promoções
para arrecadar dinheiro para as equipes de
Joinville. Quem cobra os resultados são os
técnicos e no meu caso, eu mesma, porque
tem mais gente esperando o meu resultado
nas competições", afirma Letícia.

MEDALHAS - Equipe Joinville - CSA
➡ OLESC - Olimpíada Estudantil de SC
1º lugar Revev 4x100 livre
Recordista - OLESC
2º lugar Reve 4x100 medley - Olesc
3º lugar 200m livre - Olesc
4º lugar 400m livre - Olesc
5º lugar 100m costas - Olesc
5º lugar 50 m costas - Olesc
➡ JESC - Jogos Escolares SC
2º lugar 200m livre - Jesc
3º lugar 400m livre - Jesc
5º lugar 100m costas - Jesc
➡ JEVILLE - CSA Categoria 11/13 anos
1º 50m costas
1º100m costas
2º 100m livre

BASQUETE

As equipes de basquete feminina e masculina sub 13 e a equipe masculina sub 16
coordenadas pelo Professor Cícero Monteiro, conquistaram o 2º Lugar (prata) e
classificação para o JESC fase regional. A
equipe feminina sub 16 ficou em terceiro
lugar.

CSA - Vice-Campeão

11/13 feminino
➡ 14 a 16 anos feminino
➡

BASQUETE SUB 13 - Feminina - PRATA
BASQUETE SUB 13 - Masculina - PRATA
BASQUETE SUB 16 - Masculina - PRATA
BASQUETE SUB 16 - Feminina - BRONZE

Bernardo de Souza Dittrich, 6ºA também representou o CSA no JEVILLE.

Ginástica Rítmica - Atletas do CSA:
2º lugar - Maria Laura C. Ándres, 5ºA
3º lugar - Angelina Rech Brizot, 5ºA

SUB 13- Arthur Pasqualini Martim, Bruno
Faria Travessini, Cauê Poffo Monteiro, Enzo
Mrowskowski, Gabriel Wittich D’Agostin,
Gustavo Milchert, Gustavo Wachholz Gomes, Igor Homeniuk Oliveira, Matheus
Fujisawa Trindade, Miguel Westrupp do
Rosário, Pedro Pimentel Regueira e Thyago
Luiz de Lima Gobbi.

XADREZ - A professora Ana Paula,
orientou os 10 alunos do CSA, no Torneio de Xadrez Luiz Meirelles, realizado
no dia 22/09, complexo Mais Sports.
Conquistas:
-Ricardo S. Bresciani - 4ºB (3ºLugar)
- Guilherme Celva - 6ºE (4º lugar)
-Murilo M. de Oliveira - 3ºD (5ºLugar)

Amália, 6ºE-EF,
Minha BFF eu te amo muito. Para
Sempre! ♥
Laura, 6ºE-EF

Profª Sandra
Olá, agradeço suas aulas incríveis e
motivadoras de matemática. Obrigada
por ser minha professora.
Daniel Mosca, 9ºA

Letícia N. e Maria Almeida, 9ºA
Oi chatas, amo vocês demais. BJS.
Lara Orlandi, 9ºA

SUB 13 - Bruna Freitas Moreira, Catarina

Menegon, Catarine Alba Coelho Gaya, Cindy
Gesser Clemente, Isabela Porto Lusa Ferreira, Laura de Barba Schmitt, Mariana
Martins, Mirella Grassi, Sofia Cristina dos
Santos, Vitória Sanches Venâncio.

Vini C., 3ºC-EF
Você é o meu melhor amigo. Abraços!
Pedro H.O., 3ºC-EF

Carlos, 9ºC
Te desejo muitas bençãos e muita luz.
Anjo, 9ºC

Profª Pammella
Esperando ansiosa para as aulas de
matemática do ano que vem!!!
Harielle Weiers, 9ºA

Isabela Lenart, 1ºB-EM
TE amo minha garotinha. Esquece o
Chaves e vem ser feliz.
Venício, 2ºA-EM

Bea Padilha, 6ºE-EF
Oi, Bea. Eu sempre estarei junto com
você Te amo demais ♥
Isabeli Padilha, 6ºE-EF

Giovanna, 2ºB-EF
Você é uma amiga muito legal, beijos
de Fernanda.
Fernanda, 2ºB-EF

Giovanna, 2ºB-EF
Eu gosto muito de você porque você é
legal e inteligente. Beijos
Valentina da Silva, 2ºB-EF

Isabeli, 6ºE-EF,
Isa, por muito tempo estive procurando
alguém como você, obrigada por me
apoiar nos momentos difíceis.
Beatrys Padilha Santos, 6ºE-EF

Carlos Boing, 9ºA
O loko parcerão. Ohh
Diogo Moro, 9ºA

Helena, 8D-EF,
Eu só queria dizer que eu te amo! Só
isso mesmo. ♥
Mariana, 8D-EF
Sara Isabel, 1ºA-EM
Te-amo preta ♥
Dudinha, 1ºA-EM
Luy, 2ºB-EF
Eu gosto tanto de você que eu quero
que você goste de mim para sempre.
Caetano L.P.Pahl, 2ºB-EF

Família
Obrigado por tudo, por cuidar de minh.
Desculpa por tudo, amo vocês.
Vinícius C., 3ºC-EF

Eliza Vocholz -5º D

nhou também medalha de prata na OLESC,
na modalidade Tênis de Mesa em dupla.

SUB 16 - João Pedro Mohr Da Silva, Pedro
Henrique dos Santos Lacerda, Pedro Henrique Nunes Meyer, Humberto Leopoldo
Lennert Neto, Gabriel Serafim, Gustavo

Menin Granado, Thiago Paulo de Oliveira,
Ruan Carlos Da Silva, Vinícius Hayashi
Bresciani, Ian Donat D. Dias Correa, Gustavo do Rosário Nunes,Erick Mercer Hoffmann, Jean Hikaru Nakamura Sakashita,
Bruno Giacomelli, Manuel Alejandro Cordero Andres, Eduardo Alencar Neunfeld,
João Vitor Vieira, Lucas Felipe Trindade
da Silva, Artur Coi Da Nova.

SUB 16 - Beatriz Bretas Aguilar, Beatriz de
Borba, Emanuelle dos P. Poleza, Haydée
Cristina Patzsch, Isabela Lader da Silva,
Julia Kreusch Schmitt, Luiza Regis Moreira,
Maria Clara D'Abruzzo Silva, Maria Eduarda
Siedschlag Schulz, Suellen Cristina Felipe
Duarte, Suzana Engelmann Martinelli.

Meu grupo, 3ºC-EF
Grupo da camaradagem, gosto de
vocês!
Vitor S., 3ºC-EF

Família
Obrigada por tudo que vocês me
deram. Amo vocês! Beijos,
Isa, ♥ , 4ºA-EF

Dudinha, 1ºA-EM
Eu amo a Duda, linda, perfeita, amor
da minha vida. Sara+Duda= lindas.
Sarinha, 1ºA-EM

5º lugar - Mini A

Amanda, Isabela e Clara, 4ºA-EF
Oi meninas! Obrigada por serem as
melhores amigas do mundo e me
acompanham em todas as dificuldades e conquistas.
Laura R., 4ºA-EF

Bea Correa, 1ºB – EM
Desculpa por tudo que eu fiz!! Vamos
sair noutro dia, foi ótimo nosso
encontro. #TEAMO.
Arthur a Lenda, 2ºA-EM

Manuel, 9ºB
Você é o melhor! Obrigada por tudo,
te amo <3
Vitória, 9ºB

TÊNIS DE MESA - O aluno atleta Bruno Weber
conseguiu 2º lugar nos jogos escolares na
modalidade de Tênis de mesa. Bruno ga-

Igor Martins, 8ºA-EF
Cara, te conheci ano passado e começados a conversar esse ano. Te amo
D+ (amigas do 7ºA não entendam
outra coisa) somos friends.
Vitória D., 7ºA-EF

Laura.BFF., 6ºE-EF
Te amo demais BFF do mundo inteiro.
Miga sua loca.
Isabeli Ap., 6ºE-EF
, 6ºE-EF

Bia, Lulu, Laura e Duda, 7ºC-EF,
Vocês são as melhores amigas que
alguém poderia ter... AMO VCS ♥...
Vou sentir saudades ♥Marcela Carolline, 7ºC-EF

NADO ARTÍSTICO - Maria Laura Cordero
Andres, 5ºA conquistou o 3º lugar na categoria Infantil no campeonato Sul-Brasileiro,
realizado em Curitiba no dia 12/10.

Murilo Michels , 2ºD

LUCIANE DÖGE REPRESENTOU JOINVILLE

Sofia, 3ºD-EF
Eu gosto de você. Espero que nós
sejamos amigos para sempre. Beijo.
Dani, 3ºD-EF

Mana C., Manu S. e Amanda, 4ºC-EF
Oi, não tenho nem o que dizer das
minhas BFF. Elas são essenciais na
minha vida. Amo muito. Meninas,
vocês são as minhas melhores amigas.
Livia K., 4ºC-EF

1º lugar - Categoria Baby B
3º lugar - Pré -mirim

Letícia, 3ºB-EF
Você foi a melhor amiga do mundo!
Amo você e sempre me ajudou. Com
beijos da Sofia O.
Sofia O., 3ºA-EF

Gustavo V., 3ºC-EF
Gostaria que você fosse na minha casa,
vai ser muito legal!
Miguel S., 3ºC-EF

Festival de Vôlei

Maria Eduarda Bueno - 8º D
Julia Evangelista – 6ºC
Kamyllie Schmitz 8º D
Fabilin Romão – 6ºD
Laura Schmit 7º D
Renata Medeiros Porrua -6ºA
Maria A. B. Batti – 7º B
Isadora Ribeiro – 6º A

Tia Fê,
Tia, primeiro quero dizer que eu te
amo muito. Pra mim você é a melhor
tia do mundo! Beijos da sua sobrinha.
Isabela G, 4ºC-EF

Enzo, Arthur, 6ºE-EF,
Vocês são os meus MELHORES AMIGOS,
um dia vamos marcar algo.
Gustavo e Vini, 6ºE-EF

No dia 21 de setembro, nossos alunos, sob a coordenação
do professor Geraldo Matos, trouxeram bons resultados:

Luy, 2ºB-EF
Você é um amigo muito legal e nós
dois somos inseparáveis.
Leonardo A.B., 2ºB-EF

Luiz Otávio, 3ºC-EF
Você é o melhor amigo do mundo e
você é muito legal!
Vitor Duarte, 3ºC-EF

JEVILLE -CSA Categoria 11/13
Kamili Kristini da Rocha, 6º C
2º lugar 100m borboleta
2º lugar 50m livre
3º lugar 50m borboleta

Manuela Beckert, 7ºB é a nova recordista estadual na prova de revezamento 4 x
100 metros livre, categoria 12 a 14 anos, na
OLESC, nos dias 23 a 25 agosto em Palhoça.

UMA FAMÍLIA DE NADADORES

Ana Carolina, 5ºC-EF
Eu só queria te lembrar que você é a
melhor amiga que eu poderia ter. Ana
Carol_Mgofi. Minha BFFF.
Maria Eduarda, 5ºC-EF

Terceiro A - EF
Amo vocês meu Terceiro.
Felipe Rocha, 9ºA

Jogos Escolares de Joinville

NATAÇÃO

2ºA-EM
Obrigada por todos esses anos com
vocês. Com certeza vou levar cada
um de vocês no meu coração para
onde quer que eu for!
Beatriz M. Castro, 2ºA-EM

5
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Henrique, 4ºD-EF
Oi, falo sobre o Rique, abrimos fazemos
HQS e queremos o seu apoio para
nossa história SH e SF, /Guilherme
M., 4ºD-EF
Anita, 6ºC-EF,
Obrigada por todos esses anos de
amizade, sempre pude contar com
você e, mesmos distantes, vou sempre lembrar de você. Desde 2007 e
para sempre.
Brenda Laube, 7ºA-EF

Gabiz, luh, Nanis e Mari, 1ºB-EM
Sou completamente grata por esse
ano, que estiveram ao meu lado em
todos os momentos. Vocês valem ouro.
Eu os amo demais. Obrigada!
Gi, 1ºB-EM
Emily e Amália, 6ºE-EF,
Emily, você é uma ótima amiga, te
amo muito. Você é muito bonita e
engraçada. Amália, você também é
engraçada e eu adoro ser sua amiga.
Amo muito vocês * ♥♥->
Beatriz T., 6ºE-EF
Mariana Lopes, 1ºB-EM
Não tenho palavras para descrever
sua beleza e seu amor. Você é incrível.
Ao olhar em meu feic, te vi! Te amo.
Giulia Matos, 1ºB-EM
Vitor Tasca, 8D-EF,
Você é um ótimo amigo, gosto muito
de você, é muito lindo e carinhoso,
gostaria de te conhecer mais, pois
não falo muito contigo.
Anônima, 8D-EF
Professora Karina V.,
Que saudades de você, estou só contando os dias para vê-la novamente,
quando penso que não lhe verei mais
me dá uma pontada no coração, bjs...
Guilherme C., 6ºE-EF
Família,
A melhor família de todas. Estão
comigo obrigado. Amo vocês no
meu coração.
Guilherme, 3ºD-EF
My Friends, 7º, 8º-EF e 1º-EM
Agradeço a vocês por serem meus
amigos! Amo vocês!! ♥ ♥
Sophy ♥ Louise, 8C-EF
Vinícius, Francisco e Eduardo, 4ºD-EF
Obrigado por serem meus amigos do
1ºano para cá.
Vicente, 4ºD-EF
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FORMANDOS 2019
CONTAGIAR PELO BEM!

9ºB

9ºA
Infantil 5A

9ºC
Infantil 5B

Infantil 5C

5ºA

5ºB

5ºC

5ºD
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Valentina, 9ºB
Eu te amo, você é perfeita, maravilhosa,
rainha da Disney.
Kariel, 9ºB

Arthur Duarte, 7ºA-EF
Grêmio campeão da libertadores, tomara
né! TMJ mano.
Mateus, 7ºA-EF

Julia, Ana Luísa, 5ºC-EF
Oi! Vocês são muito especiais para mim,
vocês e outras meninas, muito obrigada
por me apoiarem. Amo vocês!
Amabile, 5ºC-EF

Amanda, 3ºC-EF
Oi, eu estou com muitas saudades. Mas
muito obrigada por ser minha amiga.
Sarah, 3ºA-EF

Sofia Killin, 9ºA
Nós três, 1ºA-EM
Tu é a menina mais linda da escola e eu
Vocês são meus presentinhos de 2019. Eu sou apaixonado por você!
amo vocês e espero que nossa amizade Enzo, 9ºB
dure muito tempo SKSKSK
Esther, 1ºA-EM
Mãe e Pai
Eu agradeço muito vocês por me botarem
Lívia B., 4ºC-EF
nessa escola maravilhosa que eu estudo.
Você é minha melhor amiga. É divertida, Beijo, amo vocês.
curiosa, fantástica e muito mais.
Letícia S., 3ºB-EF
Isabela C, 4ºC-EF
Sophia, 7ºC-EF,
Mãe Lucimara
Obrigada por tudo, que nossa amizade
Mamãe, obrigada por cuidar de mim e dure para sempre. ;-) ♥
obrigada pela minha saúde e você ser Malu, 7ºC-EF
cada vez melhor. Beijos!! ♥
Sara Benazzi, 3ºB-EF
Gabriel Batista, 2ºA-EM
Te acho muito lindo! ♥
Profª Margarete
Karla, 2ºA-EM
Você é um anjo! Suas aulas são as
melhores! Beijos da tagarela ♥
Bea G., 3ºB-EF
Bruna Gabrielle M., 9ºA
Eu gosto muito de você porque você é
engraçada.
Gabriella, 2ºD-EF
Helena J., 3ºB-EF
Eu gosto da Gabi, muito, gosto de brincar
com ela e ela é bem engraçada.
Mesquita, 7ºA-EF,
Mariana Lana, 2ºD-EF
Grêmio vai passar do Flamengo na
liberta.
Fábio
Arthur, 7ºA-EF
@partiumédio
9ºB
Beatriz, 4ºB-EF
Estou escrevendo para você minha
Emilly Alves, 9ºC
amiga. Eu gosto de você. Você é legal.
Obrigada por ser tão incrível e por estar Um super beijinho.
ao meu lado em todos os momentos! Helena Maciel, 4ºB-EF
Eu te amo!!
Caroline Borges, 9ºC
Professora Fernanda Blau,
Tô esperando o Mundial.
Teacher Sônia
Anônimo, 7ºA-EF
Obrigada por me fazer falar melhor e
escrever textos. Obrigado novamente Minha irmã
por tudo.
Eu desejo que você seja uma pessoa
João O., 4ºB-EF
muito boa quando crescer, e tenha um
feliz Natal!
Liza Mendes, 9ºC
Vitor Gervasi, 5ºC-EF
Eu amo muito você, minha pequena.
Sara Zimmermann, 9ºC
Eduardo, 7ºC-EF,
Você é muito legal amiguinho, gosto
Vó Bernadete
muito de você. Vem x1.
Querida vó, quero te agradecer por ser Lucas, 7ºC-EF
minha companheira, quem me ama e me
compreende. Muito obrigada!
Carolina Borges, 9ºC
Iris Victhória Vogel Rieper, 7ºB-EF
Obrigada por tudo que você faz por mim,
por sempre estar do meu lado. Tu foi a
Maria Ariélle, 2ºA-EM
melhor pessoa que entrou na minha vida!
Te amo ♥#
Pra sempre nós!!!
Arthur, 2ºA-EM
Emilly, 9ºC
Nicole G., Isabele, Naty e Amily, 5ºD-EF Alice Duarte, 2ºA-EF,
Amo vocês ♥
Você é uma irmã linda e amorosa. Te
Maria Paula, 5ºD-EF
amo demais.
Sofia Duarte, 7ºA-EF
Sanches, 7ºB-EF
Nesse se foi um grande amigo, não Mirella, 7ºD-EF,
quero perder a amizade e a gente vai Mi, eu te amo muito,sempre conte comigo
passar de ano.
para tudo, você me ajudou em um dos
Vinícius A. Coelho, 7ºB-EF
piores momentos da minha vida. Você é
a menina mais perfeita que eu já conheci.
Artur, 3ºA-EF
Obrigada pelos 4 anos de amizade. Eu te
Muito obrigado por suas brincadeiras e amo muito! #bffs
nossas risadas.
Heloisa Hang da Rocha, 7ºB-EF
Matias, 3ºA-EF
Arthur P. , 5ºBOs Professores todos
Você é um amigo muito legal para mim e
Que todos continuem sempre assim, para o meu irmão. Obrigado.
dando o exemplo e a formação ideal Guilherme A., 4ºB-EF
para nós.
Gabriel B., 7ºC-EF
Ana Carolina, 2ºA-EM
Você é Linda! Te amo muito, não fica triste.
Giulianno, 7ºD-EF,
Você é perfeita.
Cara, tu é o melhor, valeu por tudo.
Jonas A, 2ºA-EM
Gabriel J. Batista, 7ºD-EF
Maju ♥, 6ºA-EF,
João R.,4ºC-EF
Te agradeço por esse ano maravilhoso
Você é muito legal e meu melhor amigo. que estou tendo com você. Você é uma
Um ótimo amigo e engraçado.
incrível # ***
Vicenzo, 4ºC-EF
Isadora, 6ºA-EF
Professor Jacson,
Você é um professor incrível, melhor
empreendedor, o ícone da sala, suas
aulas são as melhores. ♥
Mª. Eduarda F. e Fernanda, 8D-EF
Enzo e Arthur Salai, 6ºE-EF
Muito obrigado por sempre estar do
meu lado pra tudo, vocês são demais!
Tamo junto!
Gustavo L., 6ºE-EF

Vinicius G., 9ºB
Você é muito bom comigo e está junto a
mim em todas os sentidos.
Enzo H., 9ºB
Amigos e funcionários
Muito obrigada a toda que me ajudaram
e me apoiaram até aqui. Vocês me
ensinaram muita coisa. Aqui eu cresci
e me tornei uma pessoa melhor. Vou
sentir falta da escola e de todos vocês.
Beijos. Amo vocês.
Camila, 1ºA-EM

Professor Walter,
Muito obrigada por ser o melhor profesLaura, 3ºA-EF
sor de ciências do mundo.
Que você sempre seja essa pessoa legal
Ana Julia Zabel, 7ºD-EF
e divertida que você é!
Sophia Tules, 3ºA-EF
Mateus Maes, 6ºA
Te amo!
6ºA-EF,
João Pedro, 2ºA EM
Obrigada a todas as pessoas que fizeram
meu 2019 melhor ♥
Ricardo, 4ºB-EF
Esse ano descobri que você é um parente Maria Luisa M., 6ºA-EF
muito distante. Você é uma pessoa muito
inteligente e agradeço que sua mãe 4ºD-EF
Oi gente, eu queria dizer que eu gosto
deixe eu ir na sua casa.
muito de todos vocês. Obrigado por vocês
Vitor H.B., 4ºB-EF
brincarem comigo Tchau.
Lorenzo, 4ºD-EF
Geovanna, 7ºD-EF,
Obrigada por tudo o que você já fez por
Sofi, Mari, Elo, Malu, Gabi, Isa, Renata
mim, te amo muito garota. Bjs ♥
e Maju, 6ºA-EF,
Laura A., 7ºD-EF
Eu amo demais vocês, que são as
melhores amigas do mundo, sou grato
Gabriela Mueller, 6ºE-EF,
Gabi, és uma das melhores pessoas da por ter vocês na minha vida.
Rafa, 6ºA-EF
minha vida. ♥
Murillo da Silva, 6ºE-EF
Professora Fernanda Blau
E o Palmeiras ainda não tem mimetal.
Heitor, 1º EM
Anônimo, 7ºB-EF
Te acho gato.
Schwaob, 2ºA-EM

Alunos do CSA estão pré-classificados
para a Olimpíada Internacional
O investimento e o incentivo à OBA têm
trazido excelentes resultados ao CSA. Além
das 78 medalhas conquistadas na olimpíada
nacional, seis alunos foram pré-selecionados para as Olimpíadas Internacionais de
Astronomia e Astronáutica (OLAA), que
ocorrerá em 2020, na Colômbia.
Sob a orientação das professoras de geografia, os alunos do CSA conquistaram 78
medalhas na OBA - Olimpíada Brasileira
de Astronomia e Astronáutica, realizada
em maio. Os alunos, do 5º ano do Ensino
Fundamental ao 3º do Ensino Médio conquistaram 9 medalhas de ouro, 22 medalhas
de prata e 47 de bronze.

Classificados

Artur Lucio dos Santos, 3ão e Thiago Mattos de Magalhães Rezende, 2ºEM; e Ana
Clara Carmona Feitosa, 9ºA, Iara Campos
Bernardini, 9ºA, Renata Meyer Hobold,
9ºA, Vinicius Hayashi Bresciani, 9ºB, do
ensino fundamental poderão participar da
Olimpíada Internacional a ser realizada no
próximo ano, na Colômbia.
A IOAA é a maior competição de astronomia do mundo para estudantes do ensino
médio, com provas escrita e prática. A
primeira edição ocorreu em 2007, na Tailândia, e a mais recente foi realizada na
Hungria, em agosto de 2019.
Podem participar da competição equipes
representando seus respectivos países,
formadas por até cinco alunos e dois professores. A próxima edição ocorrerá em 2020,
em Bogotá, na Colômbia.

Medalhistas de OURO
Ana Clara Carmona Feitosa, 9º ano
Iara Campos Bernardini, 9º ano
Leticia Scheidt Aidos, 6º ano
Luiz Felipe Lovato, 8º ano
Maria Alice Kriese Zanette, 8º ano
Pedro Henrique Alencar Knies,6º ano
Renata Meyer Hobold, 9º ano
Vinicius Hayashi Bresciani,9º ano
Thiago Mattos de M. Rezende,2º EM

Medalhistas de PRATA
Aísa Kreft Savi,8º ano
Amanda Dolsan Radke, 6º ano
Artur Lucio dos Santos, 3º EM
Arthur Luiz Borges Dias, 5º ano
Camile Nehls,7º ano
Carolina Maia, 8º ano
Davi Hofmann Tkahashi Alber, 9º ano
Emanuelly Nogueira Trizotti, 8º ano
Emily Cristine Dumke, 6º ano
Gabriel Kirchchoff Milani, 5º ano
Gabriel Vieira Yabu, 5º ano
Gustavo Wachhole Gomes, 8º ano
Julia de Souza Gerlach, 7º ano
Julia Roberta Vieira, 5º ano
Laura Mendes Santos, 9º ano
Maria Clara Caetano, 9º ano
Maria Luiza Nicodemus Helbig, 8º ano
Natalia Dunzer Bousfield, 8º ano
Pedro Soares Dal Pont, 6º ano
Thiago Paulo de Oliveira, 9º ano
Victor Poffo Muzzi, 8º ano
Vitor Henrique Milak, 8º ano

Medalhistas de BRONZE
Alex Nort, 8º ano
Amanda Vilvert Pagliosa, 9º ano
Ana Carolina Hoiça, 9º ano
Andreas Luigi Mathies Voltolini, 5º ano
Arthur Fernandes Vieira, 5º ano
Arthur Kayke Fernandes Miranda, 8º ano
Beatriz Oliveira da Rocha, 9º ano
Bruna Skowronski de Azevedo, 5º ano
Carolina Silva Zagheni, 7º ano
Catarine Alba Coelho Gaya, 6º ano
Catharina Freitas, 8º ano
Cristiane Marina da Rosa, 9º ano
Diogo Garcia Moro, 9º ano
Enzo Portela de Quadros, 9º ano
Evelin Amabile Salgado, 8º ano
Felipe Augusto Mais, 8º ano
Gabriel Claudino Moreira, 8º ano
Gabriela Bogiam Feijoo, 5º ano
Haydee Cristina Patzch, 8º ano
Heloisa Cristina da Cunha Leal, 8º ano
Heloisa Fernandes Vieira, 8º ano
Henrique Bom Bulgarelli, 8º ano
Igor Thiago Seberino, 8º ano
Isabele Cristine Espindola, 7º ano
Isis Victhoria Vogel Kieper, 7º ano
Joao Luiz de Moura Spohr, 6º ano
Joao Pedro Bez Duarte, 5º ano
João Pedro Schopf, 9º ano
Juliana Xinqi Li, 5º ano
Leticia Caetano dos Santos, 8º ano
Leticia Fassina Romão, 9º ano
Lucas Miguel Montibeller, 6º ano
Lucimara Fritz Simas, 9º ano
Luisa Martinello, 6º ano
Luiza Maier, 9º ano
Maite da Silva Alves, 6º ano
Maria Eduarda Siedschlag Schulz, 9º ano
Maria Julia Jorge Biesek, 9º ano
Mariana Torrens da Costa, 7º ano
Murilo Puccini Rosa, 5º ano
Natalia Luisa Schlischting, 5º ano
Nathalia Gobbi Weigert, 6º ano
Nicolas Antunes Negri, 7º ano
Paulo Pimentel Regueira, 9º ano
Pedro Henrique Berkembrock, 7º ano
Pedro Pimentel Regueira, 6º ano
Tainá Niemeyer Florenço, 9º ano

IAM visita Irmãs enclausuradas

No dia 30 de agosto, uma das atividades
do Mês das Vocações, os alunos da IAM – Infância e Adolescência Missionária, visitaram
as Irmãs da Ordem Imaculada Conceição, do
Mosteiro Maria Imaculada Rainha da Paz,
em Joinville.
A experiência única foi antecedida de muita
expectativa, pois os missionários tiveram
contato com mulheres jovens e idosas, que
vivem 24h por dia fechadas dentro de um
mosteiro.
A pergunta que ecoou durante as semanas
de preparação para a visita era: como isso
é possível em tempos de internet e tantas
opções?
“Nosso objetivo foi oportunizar momentos
de vivência, partilha, troca de experiências
Vocacional e Missionária, integração e espiritualidade”, registrou Irmã Eliete Maria Kons.

EXPERIÊNCIA ÚNICA:

“A campainha tocou e imediatamente
nos orientaram para seguir até a sala onde
estavam nos aguardando. Que surpresa,
todas estavam atrás de uma grade que nos
separava do mundo delas. Nos sentimos tão
próximos que a grade não era obstáculo",
conta Irmã Eliete.

Global Solvers – Soluções tecnológicas para a vida
No dia 21 de setembro, os alunos dos
7ºs anos, sob a coordenação da professora de Empreendedorismo Marcia
Souza Fagundes, participaram do
evento pioneiro, denominado Global
Solvers, no Ágora Tech – Park.

Após muito diálogo, perguntas e respostas,
um momento de oração e imposição de mãos
das Irmãs sobre cada missionário, a visita
finalizou na capela do mosteiro.
As Irmãs rezaram e cantaram para os visitantes. Em seguida, foi a vez dos missionários
da IAM rezarem em agradecimento às Irmãs.

"Foram momentos preciosos. Ficamos
impressionadas pela ordem e harmonia no
grupo.
Tudo muito bem conduzido, as crianças
apresentaram o Movimento através da música e ficamos encantadas com as perguntas
que nos fizeram.
Ficamos muito felizes e agradecidas e ainda
mais comprometidas com a nossa missão
orante pelo Reino.
Os pedidos de oração deixados por eles,
demonstram maturidade de fé e nos levam
a rezar de coração agradecido pelas maravilhas que Deus opera nesta linda porção de
seu povo.
Agradecidas, comprometidas e felizes,
estreitando nossos vínculos de unidade na
construção de um mundo onde a Boa Nova
chegue a todos os corações.
Obrigada, Ir. Eliete, obrigada equipe,
Obrigada crianças e adolescentes que
escolheram nosso Mosteiro para partilhar
tantas riquezas. Vocês foram, mas ficarão
sempre em nossos corações. Contem com
nossas preces".
Monjas do Mosteiro Maria Imaculada Rainha da Paz.

A Equipe dos Guardiões que propôs uma
solução para os moradores de rua sagrou-se
campeã dentre as 15 que participaram do
evento, que foi a culminância do programa,
que usa as ferramentas do programa internacional Think Tank.
Organizado por uma das 23 equipes da
UFSC Joinville integrantes do programa
Desenvolvendo Talentos para o Futuro,
ligado ao Projeto Resgate, o evento pioneiro
em Joinville, envolveu 15 equipes do CSA.
No evento, as equipes finalizaram suas
propostas. Apresentaram soluções tecnológicas para problemas levantados e vali-

dados nas etapas anteriores
do projeto.
As 15 equipes encontraram
alternativas para problemas
nas áreas de infraestrutura,
meio ambiente e saúde, dentro
da metodologia do Designer
Think Tank.

Nos 11 e 13 de setembro, em visita ao Perini Business Park, os alunos dos 7ºs anos
participaram de dinâmicas com os mentores
e definiram quais problemas nas áreas de infraestrutura, meio ambiente e saúde teriam
soluções propostas.
A segunda fase foi realizada durante as
aulas de Empreendedorismo e Projeto de
Vida na semana de 16 a 20 de setembro, sob
a coordenação dos mentores de cada equipe.
Nesta fase, as equipes fizeram a validação
do problema e foram em busca da solução.
No dia 21, sob a orientação dos mentores,
as equipes finalizaram seus trabalhos, validaram a solução e prepararam a apresentação de 2 minutos, para a uma comissão
julgadora. As três primeiras colocadas
ganharam troféus.
Os membros da equipe campeã, Os

Guardiões, propôs que empresas “adotem” os moradores de rua, dando cursos de
capacitação aos pais e os governos garantam
matrícula nas escolas públicas às crianças
que moram nas ruas.
A equipe NNP – Ninguém Nasce Preconceituoso propôs a criação de um blog – site
para que as pessoas anonimamente possam
desabafar. No Instagram a equipe criou o
site @ninguém_nasce_preconceituoso, que continua no ar.
Já a terceira colocada, com diferença
mínima de pontos, foi a equipe que propôs
a criação de um aplicativo para as pessoas
com deficiências.
No APP, informações sobre acessibilidade
em locais públicos, cadastro de motoristas
treinados e os cuidados necessários para
chegar ao destino pretendido.

CSA foi escolhido após
pesquisa minuciosa.

Empreendedorismo social

Sobre o Programa
O Think Tank visa a desenvolver líderes
transformacionais e inovadores. A equipe
de universitários e seus mentores das empresas Cisa e Docol, trabalhou durante 20
semanas na realização do evento em parceria
com o CSA.
A equipe do estudante de engenharia da
UFSC, Talentos para o Futuro, pesquisou
quais
estabelecimentos de ensino ofereciam aulas de empreendedorismo para
pré-adolescentes de 12 a 14 anos, público
alvo do projeto dos universitários.
A proposta da equipe patrocinada pelo
Projeto Resgate é desenvolver o empreendedorismo social protagonizado por pré
adolescentes.
Após analisar os questionários aplicados,
a equipe encontrou no modelo de ensino,
na motivação dos alunos pelas aulas de
empreendedorismo e na disponibilidade
e experiência da Márcia Souza Fagundes,
o conjunto ideal para aplicar o projeto
pioneiro. O objetivo da equipe é ampliar a
todos os pré-adolescência de Joinville, no
próximo ano.
O evento do dia 21 foi a culminância do
projeto iniciado duas semanas antes. Enquanto buscavam soluções para a falta de
interesse dos jovens joinvilenses por cursos
de formação em empreendedorismo, os acadêmicos da UFSC Joinville e seus mentores,
idealizaram o Global Solvers.

Qual a escola e o mundo dos seus sonhos?
Por iniciativa própria, as estudantes
Camilly Dias Guimarães, Amália Roldão
Purcina e Laura Bittencourt Dantas da
Silva, 6ºE realizaram a atividade para
registrar o pensamento dos colegas.
Verificar o que os jovens pensam e qual a
velocidade com que mudam seu interesse foi
um dos objetivos da atividade idealizada e realizada pelas amigas inseparáveis Camilly Dias
Guimarães, Amália Roldão Purcina e Laura
Bittencourt Dantas da Silva, do 6ºE.
Inspiradas por projeto de personagens da
novela As Aventuras de Poliana, do SBT, as
alunas por iniciativa própria, após pedir e obter a autorização das coordenadoras e equipe
gestora, passaram nas salas dos 2º ao 6º anos
do turno vespertino, no primeiro trimestre
e retornaram em setembro, para a segunda
etapa do projeto 'A escola e o mundo dos
seus sonhos'.
A atividade consistiu em perguntar qual

6ºD-EF,
Oi, obrigado por esse ano, que apesar
de ser meu último aqui, foi o melhor
de todos.
João, 6ºD-EF
Gustavo Poffo, 5ºD-EF
Você é meu melhor amigo e quero ir
para o Canadá com você. Quero que
more comigo.
Lucas Raphael, 5ºD-EF

Equipe implantou sua ideia e continua
o movimento contra o preconceito.
Grades separam os dois mundos
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escola/mundo dos sonhos de cada um. As
respostas obtidas no início do ano foram
devolvidas a seus autores que registraram
também, a segunda resposta.
No total, cerca de "32o sonhos" foram
tabulados pelas estudantes. De cada turma,
cerca de 10% foram lidos para toda a turma.
“Nosso objetivo era empoderar os alunos,
mostrar que muitos, apesar da pouca idade,
sabem o que querem e têm uma visão bem
clara de mundo ideal”, explicaram.
Entre os principais temas estão o fim das
brigas e uma vivência pacífica e respeitosa
na escola. E, o fim da fome, das guerras,
do desmatamento e da violência no mundo.
A discussão sobre a extensão do horário
de aulas e do lanche do período vespertino
foi tema recorrente ao se trata de mudanças
na rotina diária.
Em setembro, ao retornar às turmas, as
estudantes devolveram os bilhetes a seus
autores e a maioria ficou surpresa com a
velocidade das próprias mudanças de pensamentos e atividades de interesse.

Anna e Ana, 7ºC-EF,
Amo vcs! Anna: Já tô com sdds. Ana:
meu presentinho de 2019!
Sophia, 7ºC-EF
Maria Siedschlag, 8C-EF,
Então, Maria 2 por dia. Tu é massa,
tamo junto.
Ian Correa, 8C-EF

Sara, 5ºA-EF
Você é muito legal, emotiva e criativa.
Eu te adoro.
Lucimara, 9ºC
Adorei a experiência de passar esse Beatriz, 5ºA-EF
tempo orando por você. É muito linda
Mãe Eloyse
e especial.
Estou fazendo esse bilhete para você,
Seu anjo, 9ºC
pois você é uma pessoa que eu amo
bastante e queria dizer que você é
Beatriz, 2ºA-EM
Nem preciso mencionar o quanto sen- meu tudo. ♥
tirei a sua falta, todos esses anos que Cauê, 5ºB-EF
passamos juntas foram muito especiais.
Te amo muito (desde o 5ºano, bestie). Professora Jamile,
Gostaria de agradecer a melhor proAna Clara, 2ºA-EM
fessora do mundo por tudo o que fez
para os alunos dos 7ºs anos. Sentirei
Lais, 6ºD-EF,
saudades. Te amo muito ♥
Te amo mil milhôes!
Cauê, 7ºD-EF
Fabilin Romão,6ºD-EF
Obrigado por fazer meu dia mais feliz.
Desejo fazer o seu também!
Mamãe e Papai
Eu amo vocês do tamanho do universo, Anjo, 7ºD-EF
que não sabe onde começa e aonde
Helena Costa, 4ºB-EF
termina.
Você é muito legal. Obrigada por ser
Felipe C. Bojarski, 4ºD-EF
minha amiga.
Sofia, 4ºB-EF
Eu, 5ºD-EF
Sou linda!
Heitor e Melissa, 3º e 5ºA-EF
Maria E. , 5ºD-EF
Irmãos, vocês são muito legais. Mesmo
brigando, vocês são os melhores irmãos
Isabeli A.P.Z., 6ºE-EF,
Meninas, vocês são as melhores amigas do mundo.
do mundo, nunca me arrependo de Miguel B. e Alice, 2ºA-EF
nenhum momento que passamos juntas, mas pelo ao contrário, eles foram Gabriela Rossetto, 2º EM
INCRÍVEIS!!! AMO VOCÊS DE MAAAAAIS!!! OI, só queria escrever isso porque eu
te amo. É uma irmã muito querida ♥.
Ana Luiza Q., 6ºE-EF
Felipe, 5ºB-EF
Sophia, 7ºC-EF,
Te conheço há pouco tempo e você já tem Arthur, 5ºA-EF
todo o meu coração ♥. Obrigada por ser Oi, eu agradeço por ser meu amigo esse
tempo todo. Você é meu melhor amigo
minha amiga.
e sempre será.
Camila Cunha, 7ºC-EF
Eduardo, 5ºA-EF
Matheus M., 7ºA-EF,
Professora Jamile,
Ganha a liberta?? Vamos Mengão!!
Você é um morango orgânico. Muito
Vinícius M., 7ºA-EF
linda. Beijos.
Pedro Henrique, 7ºD-EF
Laura ♥ ♥, 5ºA-EF
Amiga, você é a melhor amiga desse
mundo que alguém poderia ter eu gosto Eduardo, 5ºC-EF
muito de você. Te amo ♥ ♥ ♥ De sua Você é muito legal e eu te admiro muito
e eu te amo ♥. Seu ego, sua gata.
Amigaamicíssima
GUIV ♥
Sofia, 5ºA-EF
Ana, Camile e Antônia, 7ºD-EF,
Vocês são minhas MÃES.
Carolina ♥, 7ºD-EF,
Julia, 2ºA EM
Oi Mana, escolhi você, porque gosto
muito de você. Você é a melhor irmã do
mundo. Muitas felicidades.
Luana, 4ºB-EF
Beatriz, 2ºA-EM
Vou sentir saudades ♥
Arthur, 2ºA-EM
Professora Berenice
A Berenice foi minha melhor professora
do colégio inteiro.
Ana B.M. Dourtanis, 3ºB-EF
Eu agradeço de ter essa professora, ela
é muito legal. Tudo de bom para todos.
Klaus, 3ºB-EF
Rapha, 6ºE-EF
Vou sentir saudades quando você for
embora, mas saiba que sempre pode
contar comigo. Te amo bixo.
Camilly, 6ºE-EF
Sara Luiza Böge, 2ºB-EM
Te amo meu amor.
Jão, 2ºA-EM
Gabriel R, Daniel e Pedro Henrique, 5ºA-EF
Por mais que nós brigamos e discutimos,
vocês vão ser sempre meus melhores
amigos!
Pedro Heusy, 5ºA-EF

Vivi e Kaka, 2ºA-EM
Oi amigos, amo vocês! Lindas perfeitas
da minha vida. Nois p/sempre.
Mariana C., 2ºA-EM
Henrique, Pedro e Arthur F., 5ºD-EF
Vocês são os melhores amigos que
eu podia ter!!!
Nycolas, 5ºD-EF
Amanda, Laura R, Clara, Ivana
Minhas BFF, vocês são as melhores coisas que me aconteceram. Amo vocês!!
Isabela, 4ºA-EF
Profº Fernanda Blau
Eu quero que saiba que você é minha
professora favorita. Eu gosto muito
de você.
Lucas, 5ºA-EF
Arthur N.
Sou seu amigo de coração e torço
muito que você consiga se tornar um
profissional no “hulbool”.
Saulo, 5ºB-EF
Salsicha (Meu Cão)
:)] Você é o melhor cachorro do mundo.
Adrian Victor, 5ºD-EF
Rafaela, 6ºA
Oi mana, queria dizer que você para
mim! Um beijo de sua irmã.
Camila ♥ :) , 5ºB-EF

Rafaela, 6ºA
Só queria falar que você tem sido uma
ótima amiga, mas que quero mais do
Luiz Padilha, 8D-EF,
Eu te amo, te admiro. Muito obrigado por que amizade.
Felipe T., 5ºA-EF
ser tão legal.
Anonima, 8D-EF

Escola dos sonhos

“Eu gostaria que nessa escola só existissem
pessoas boas”, Lucas Gabriel Hoiça, 6ºE.
“Eu quero que tenha mais respeito, ajuda e
amor”, Maria Eduarda Locatelli, 5ºD.
“Eu queria que não tivesse mais briga e tudo
fosse na paz”, Natália B.P., 4ºC
“Gostaria que minha escola só tivesse alunos
de bom coração”, Letícia M. Neulaender4ºD.

Mundo dos Sonhos

Camilly, Amália e Laura: queríamos mostrar
que os alunos sabem expressar seus sonhos

“Um mundo sem desmatamento e sem violência”, Enzo Cristofolini Lemos, 4ºD.
“Pessoas mais educadas, respeitando as leis e
que o estado/governo cobre e seja rigoroso com
as punições para termos um mundo melhor”,
Guilherme Celva, 6ºE
“Que todo mundo seja amigo. Que não haja
guerra e violência. Que ninguém passe fome.
Que não haja bullying e "desrespeito”, Davi D.
Felippi, 3ºD.
“Muita paz, união, respeito, cores e amor! Um
mundo sem guerras e com muita sabedoria!♥♥”,
Maria Eduarda da Costa, 5ºC
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Alunos do 4ºA-EF
Tem um lugar especial no meu
coração para cada um de vocês. Que
Deus os abençoe sempre. Amo vocês!
Profº Sirlei

Meus amigos, 5ºC-EF
Vocês são top demais, bons fãs de
Faustão e FAUSTÃO É TOP.
João Pedro, 5ºC-EF

Valentina, 9ºB-EF
Você é uma pessoa muito especial
para mim. Foi uma das pessoas mais
importantes que aconteceu esse ano.
Te amo muito.
Gustavo, 4ºB-EF

Manuela, 9ºC
Você é maravilhosa, tenho muita
felicidade em saber que você é
minha amiga! Te amo. Com amor,
damambaia.
Kendra K.W., 9ºC

Lucas, 3ºD-EF
O meu pai
Você é o melhor pai do mundo. Você Você é um ótimo amigo. Companheiro
sempre me apoia nos momentos e legal. Gosto muito de você.
difíceis e é fiel. Beijos de sua filha. Vini, 3ºD-EF
Sarah, 4ºC-EF
Fernanda Lira, 2ºA-EF
Você é a minha melhor amiga.
Minha família
Eu amo muito vocês. Gosto quando a Helena Silva, 2ºA-EF
gente se reúne para nos fazermos as
nossas festas e brincadeiras. ♥ ♥ Sofia, 5ºA-EF
Você sempre vai ser a minha amiga
Pietra :), 5ºA-EF
amicíssima, e nunca esqueça disso
porque é pura verdade.
Cami, Ju, La, Golsi e Lu, 5ºB-EF
Obrigada por serem minhas amigas. Laura, 5ºA-EF
Um beijo.
Isabele e família, 5ºD-EF
Clara M., 5ºB-EF
Você é uma amiga de verdade me
ajuda e é o meu braço direito. Família
Profª Adenise
Você é a melhor professora do é o meu melhor amigo “te amo”.
mundo. Você é super dedicada, Thuany, 5ºD-EF
inteligente, é muito estudiosa!
Sofia Oliveira, 4ºB-EF
Com carinho, Bella, 4ºC-EF
Sei que vou embora de Joinville, mas
queria que soubesse que te adoro. E
Família
Você é muito especial para mim, e é a Luna e a She-ra concordam.
Amanda Liz, 5ºB-EF
a melhor família do mundo.
Samuel, 5ºC-EF
Helena, 2ºA-EF
Eu gosto de brincar com você.
Beatriz Castro, 2ºA-EM
Obrigada por cada momento que Giovana, 2ºA-EF
vivemos juntas desde o 6ºano. Você
vai estar para sempre comigo. Te Nati, Vih, Nih e Mama, 5ºD-EF
amo com todo meu coração, bebea. Oi amigas, todo esse tempo nós
passamos juntas e não dá pra acreMaria Ariélle, 2ºA-EM
ditar que isso já está acabando. Amo
vocês
e espero que fiquem na minha
Alunos do 4ºC
Obrigada pelo ano maravilhoso que turma. Beijos! ♥
passamos juntos. Desejo um 2020 Emily S., 5ºD-EF
abençoado para você e sua família.
Mãe Geovana
Mil beijinhos doces.
Mamãe, você é a melhor mãe do
Professora Adenise
mundo.
Alissa S. dos Santos, 2ºC-EF
Anna Clara, 3ºD EF
Saiba que gosto muito de você. Acho
Matheus, 5ºD-EF
você linda.
O Palmeiras vai ficar na liderança
Admirador Secreto, EF
do brasileirão.
Lorenzo, 5ºD-EF
Arthur, 4ºC-EF
!ATENÇÃO! Quando ficar no tédio,
Vitor, 3ºC-EF
olha pra parede.
Você é muito legal e inteligente.
Gustavo, 4ºC-EF
Beatriz M. D.B, 3ºD-EF
Nycolas, 5ºD-EF
Letícia, 8ºD
Você é muito legal.
Você é muito legal e uma ótima irmã,
Henrique, 5ºD-EF
espero que esteja bem.
Heitor Testoni, 5ºD-EF
Júlia Pacherm, 2ºA EM
Vamos passar de ano! Amém!
Professor Walter
Luísa Cristina, 2ºC EM
Oi, muito obrigada por tudo, por cada
ensinamento, cada risada, cada moMaria, 7ºB
Você está gostando do Colégio? Bom, mento! Eu e o 7ºC te amamos muito!
espero que sim! Enfim, gosto muito Laura Almeida, 7ºC-EF
de você e espero que quando se formar tenha um ótimo emprego. Beijo. Mãe Andréia
Mamãe, te amo muito, muito mesmo.
Paula, ♥ ♥, 4ºD-EF
Mariana L., 2ºC-EF
Meus pais
Obrigado por sempre estarem co- Sofia Lemos, 5ºA-EF
Que você viva sempre assim, como
migo!
você é: querida, amável e uma boa
Cristian, 5ºD-EF
e velha amiga.
Isadora H., 5ºB-EF
Alunos e familiares, 3ºD-EF
Só quero agradecer o carinho de
todos vocês. Que Deus os abençoe Arthur, 2ºD-EF
Eu amo brincar com você.
sempre.
Vinícius Teixeira, 2ºC-EF
Professora Eli, 3ºD-EF
Vitor Paulo, 5ºC-EF
Oi beleza, você é top obrigado por
ser meu amigo com japas falou…
Gabriel de Oliveira, 5ºC-EF

TURMA DESTAQUE XXX OLICRISA - 2019
A OLICRISA é
disputada pelos
alunos do 2º ao 5º
anos reunidos em
equipes por cores.
Cada time é formado
por alunos de todas
as turmas de um
mesmo ano. As
equipes que somam
mais pontos, são as
turmas destaque de
cada turno.

MATUTINO

Durante o ano letivo, as turmas do PAM
1 ao PAM 5, assim como todos os alunos
do CSA, trabalharam o tema Contagiar
pelo Bem.
Nas atividades do PAM foram envolvidas todas as pessoas que têm contato com
o integral. Não somente os alunos, mas
seus familiares, professores e os profissionais da limpeza e manutenção do Colégio
participaram de atividades.
Muita conversa, reflexões, dinâmicas e
atividades práticas durante as aulas como
artes, culinária, jogos lúdicos e educativos
reforçaram a consciência de cada um na
preocupação e cuidados com as pessoas
próximas e o ambiente.
Neste último trimestre, sob a orientação das professoras Laila Tomazoni, Leila
Poffo, Michele Dalmazo, Patricia Petry e
Priscila Wendt, os alunos construíram a
Árvore do Bem estampada na capa desta
edição.

Logo após a abertura da OLICRISA,
pais e filhos puderam escolher onde
ouvir histórias, jogar, pintar o rosto
e o corpo ou brincar, nas inúmeras
atividades do Play Day.

Missa com a
comunidade

Desde 2017, quando o MEC homologou a
nova BNCC- Base Nacional Comum Curricular, os professores e a equipe diretiva do
CSA estão empenhados em seu estudo e na
reformulação do currículo.

para contagiar até 2020

No mês de agosto, as professoras e
professores da Educação Infantil e do
Ensino Fundamental I e II escolheram os
materiais didáticos para o ano letivo de
2020. Os novos materiais já incorporam
as competências e habilidades exigidas
pela nova BNCC.

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

É um livro indicado para pais e professores na
orientação e condução de atitudes libertadoras
para as crianças. Muitas vezes, dentro de nossos
lares ficamos perplexos com o comportamento
dos filhos e não sabemos como agir.
Precisamos acreditar que a família é a base
essencial da formação humana e que sua aliança
com a escola é fator primordial para a formação
de crianças e jovens seguros e felizes.
O livro A Síndrome do Imperador nos mostra
a necessidade que temos de não abdicarmos de
nossa missão de pai e mãe, mas agirmos de forma a construir um projeto de vida com nossos
filhos.
Não deixe de ler esse livro, você vai se encantar
com as colocações do autor.

VESPERTINO

D
PLAY
Y

PREPARANDO O 2020

Árvore do bem - presente

Livro: A síndrome do imperador: Pais
empoderados educam melhor
Autor: Leo Fraiman
Editora: Autêntica - FTD

David e Larissa, 8ºB
Oi, vocês são muito legais. Lembram
quando vocês foram lá em casa
e nós com a minha irmã criamos
uma família?
Gabriela, 4ºA-EF

Mateus, 6ºD
Saiba que você é o melhor primo.
Pai Renato
Obrigado por tudo. Amo-te.
Papai, que Nossa Senhora Aparecida
Amanda, 9ºC
te abençoe.
Renato Filho, 2ºD-EF
Gabriela, 3ºD-EF
Você sempre vai ser minha melhor
Letícia, 9ºC
amiga. Beijos.
Você não sabe quem eu sou, mas
Alanis, 3ºD-EF
quero que saiba que estou sempre ao
seu alcance para tudo o que precisar.
Gabriela e irmão Gustavo, 3ºC-EF
Gustavo, você é muito legal, especial Seu anjo, 9ºC
e muito importante para mim. Você é
muito fofo, igual a sua irmã Gabi. ♥ Matheus, Leandro, 2ºA-EF
Você é muito legal, tenho muita sorte
Maria Clara N., 3ºC-EF
de ter um primo como você. Tchau!!
Ivana Lehn, 4ºA-EF
Ayume e Lara T., 3ºA-EF
Gosto muito de vocês. Lara, estou
com saudades e Ayume, acho você Minha família
muito legal ♥ BEIJO MENINAS da Quero agradecer por tudo que fizeram por mim. Sempre estiveram lá
Moni ♥
para mim, quando precisei. ObrigaMonique, 3ºA-EF
do!! Deus nos olha e nos ama.
Ana Heerdt, 2ºA-EM
Bernardo, 8ºB
Oi, eu gostaria de mandar um beijo
e que o seu dia seja muito bom e as Henrique, 2ºD-EF
Você é muito legal e me acompanha
notas melhores ainda. Bjs.
sempre.
Joana, 5ºB-EF
Miguel, 2ºD-EF
Profª Bere, te adoro, você é muito
legal, espero que você seja minha Laura e Emily, 6ºE-EF
Muito obrigada por sempre me acomprofessora ano que vem.
panharem em todos os momentos de
Marcella, 3ºB-EF
minha vida. Amo muito vocês!
Amália, 6ºE-EF
Léo, 2ºD-EF
Você é muito legal e você tem bastante carta de pokemon.
Papai Giu
Nicolas, 2ºD-EF
Me desculpe por tudo, ok? Eu te
amo e sempre vou te amar, ♥ ♥ ♥
Amanda, 5ºB-EF
Obrigado por me ajudar todos os ♥ ♥ ♥ ♥ :).
Lorenzo, 5ºC-EF
dias! Você é um anjo! Beijo!
Rubens, 5ºB-EF
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Livro: O monstro das cores
Autora: Anna Llenas
Tradutora: Rosana de Mont'Alverne
Editora: Aletria
O monstro das cores não sabe o que se
passa com ele. Acorda "colorido", sentindo-se confuso. Fez uma bagunça com suas
emoções e agora precisa desembolar tudo.
Será capaz de pôr em ordem a alegria, a
tristeza, a raiva, o medo e a calma? Então
uma guriazinha o ajuda a organizar suas
bagunçadas emoções: a amarela alegria, a
azul tristeza, a vermelha raiva, o cinza medo,
a verde calma. Cada uma é trabalhada pelo
que representa e depois colocada num pote.
A história estimula as crianças a identificar
as diferentes emoções que sentem. Por sua
história cativante, "O monstro das cores" é
livro de cabeceira para as crianças em fase
de alfabetização.
Indicação: Profa Karin B. Kricheldorf

A árvore da capa é a expressão do que cada
um deve fazer para tornar a própria vida e a
das demais pessoas cada vez melhor.

PROERD KIDs prepara para prevenir riscos
De 12 de setembro a 17
de outubro foi realizado,
o programa Proerd Kids,
com os alunos dos segundos anos do vespertino.
O Programa Educacional
de Resistências às Drogas
e a Violência tem como
objetivo impedir ou
reduzir o uso de drogas e
da violência por crianças
e adolescentes.
Os policiais militares
realizaram quatro encontros semanais dando
orientações para as crianças sobre o modo como
molestadores em potencial podem tentar seduzi-las. E o que podem dizer
e para evitar situações
de perigo em casa, com
os colegas, no trânsito e
mesmo brincando.

Na missa do dia 06/10, o Colégio celebrou com a comunidade da Catedral a
festa dos Santos Anjos da Guarda (02/10),
padroeiros do Colégio; o mês Missionário
Extraordinário, a Semana do Nasciturno,
a abertura do Sínodo para Amazônia, a
Semana da Criança, a festa da Padroeira
do Brasil - Nossa Senhora Aparecida, o
Dia dos Professores e do Mês do Rosário.
A celebração rezada pelo Padre Adenir
Rochi e demais sacerdotes e diáconos
contou com a participação de alunos, pais,
professores e coordenadores.
Os missionários do IAM traduziram a
oração do Pai Nosso em libras e um grupo
de alunas, do 6°ano ao Terceirão, prepararam e apresentaram uma coreografia para
a música Envia-me Senhor.

Indicação : Adelina Dalmônico

As crianças foram
informadas dos números de emergência: 190
(Polícia Militar), 192
(SAMU) e 193 (Bombeiros).
Foram orientadas
dos cuidados necessários com remédios e
produtos de limpeza
em casa. Conheceram
alguns comportamentos
defensivos no trânsito
(dentro do carro, a pé,
de bicicleta e no transporte público).
A regra é: PARE,
CONTE ATÉ 5, PENSE NO QUE FAZER e
RESOLVER.
Pedir ajuda ao professor ou a um adulto de
sua confiança é a melhor
maneira de evitar o
bullying e agressões.

Livro: Contos de Grin Golados
Autor: Leo Cunha
Ilustrador: Eliardo França
Editora Dimensão
O autor destes contos degringolados, não
resistiu à tentação de brincar com as histórias que os irmãos Grimm, os grandes
homenageados neste livro, criaram ou
recriaram. E é mesmo irresistível o diálogo que ele estabelece com os contos e ao
mesmo tempo com o leitor, que se verá
envolvido numa narrativa surpreendente
e bem-humorada. As ilustrações dão
mais um toque de humor às aventuras de
personagens muito queridas do público
infantil.
Indicação: Profa Luciane Manske

Livro: Adivinhe o que tem tentro da sua
fralda?
Autor: Genechten, Guido Van
Tradutor: Vânia Maria A. de Lange
Ratinho é muito curioso. Ele gosta de
descobrir como tudo é por dentro. Nada
escapa de Ratinho, nem mesmo as fraldas
de seus amigos. Coelho, Cabrita, Cachorrinho, Bezerro, Potrinho e Porquinho,
todos mostram suas fraldas. Então, claro,
eles também querem ver a fralda de Ratinho. Uma grande surpresa os espera. Um
divertido livro com abas sobre a grande
curiosidade de um pequeno rato e sobre a
passagem para o penico. Diversão garantida
para crianças e adultos.
Indicação: Profªs Elisabete O. Carvalho - Beth e Eloyse Moritz - Infantil 1
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Programa Bilíngue - Aulas de Inglês ganham nova dinâmica
Aprender uma segunda língua se assemelha a alfabetização. A diferença é que
por não se usar diariamente, a habilidade
do falar é a última a se tornar fluente.
Cientes deste processo, as professoras do
bilíngue, utilizam diariamente, as mais variadas técnicas para que as aulas ganhem
uma dinâmica diferenciada. O objetivo é
levar os alunos a "mergulhar de cabeça"
na cultura e na língua inglesa.
As atividades propostas em cada aula
visão a incentivar os estudantes a aprenderem inicialmente o vocabulário presente em
suas atividades diárias.
O sistema solar, os planetas e como eles se
distribuem no espaço motivaram os 'board
game' produzidos e jogados pelos 4º anos .
No "Career Day" pais, familiares e alunos
do Terceirão interagiram em inglês com os
alunos do 4ºano, sobre o dia a dia de suas
profissões.
Nas Cooking Class os 2ºs, 3ºs, 4ºs anos
aprenderam a fazer e degustaram a American Pancake. O 8º ano se deliciou dos
Chocolate Roll. Nessa atividade os alunos
usaram os verbos e nomes dos ingredientes
e dos utensílios sempe em inglês.

TOP 5 - CSA recebe premiação nacional por ter a professora mais engajada na Teacher Community - Rosi Brammer;

O 2º lugar pelos alunos mais engajados também é do CSA.

No English Camp foi obrigatório falar somente em inglês

English Camp

No dia 29 de outubro, no Recanto Nazaré foi realizado o
English Camp com os alunos dos 4ºs anos A e B. Foi um dia
para vivenciar a cultura e a língua inglesa, numa atividade
típica dos países que usam a língua. Os alunos usaram a
língua inglesa num 'acampamento' com direito a aquecer
seu próprio marshmallow na fogueira.
Durante o acampamento, toda a comunicação foi em
inglês. O objetivo foi desinibir os estudantes para começarem a usar a língua inglesa em atividades do dia a dia com
naturalidade, estimulando o ganho da fluência.
O acampamento foi uma culminância da habilidade
do falar (speaking), já que durante todo o ano os alunos
praticaram o ler (reading), ouvir (listening) e escrever (writing). E, como é natural na aprendizagem de uma língua
não materna, falar é a última das habilidades a ser fluente.

Alfabetizados - Carta para você
Na era da
internet, das
redes sociais,
das mensagens
de voz e escritas em códigos,
receber uma
carta escrita,
lida, corrigida e
reescrita à mão
exclusivamente
para você, é um
luxo, o maior
dos presentes.

Fones individuais

Na sala de informática os alunos do 2ºao
4º anos trabalham na plataforma digital e
praticam as atividades propostas pelo livro,
cada um com seu fone individual de ouvido.
A tecnologia ajuda a manter a concentração nos áudios, vídeos ou no livro, que
podem selecionar entre os mais de 5.000
disponíveis.

Para os menores do segundo ano, o vocabulário das estruturas básicas da língua foram
concretizados em uma maquete da "city". E
para ajudar na busca por lugares, fizeram um
"treasure hunt" , seguindo dicas para achar
o 'tesouro' escondido na Mini Cidade das
Flores.

Prehistory activity

Os mundo da fantasia e a história da humanidade foram misturados no "Prehistory
activity", do 3º Ano. O filme "The Croods"
auxiliou na atividade do listening (ouvir) e
pesquisas contribuíram para o "Dino's Day".
Nesse dia, cada aluno explicou aos colegas
as características do seu dinossauro.

Vestida de uniforme de carteira,
a professora Andreia Lovato
entregou as cartas do 1ºB.
Num lindo dia de sol os estudantes puderam
compartilhar "a toalha" com os colegas

"Picnic" para as crianças

Na Semana da Criança, o gramado do
CSA, foi o lugar dos piquenique. Ao molde
americano os alunos praticaram o "Free
English", usando a língua com a espontaneidade natural do momento.

Especialmente se ela vem de seu amigo,
seu colega de alfabetização, ou de seu
filho, sobrinho ou neto que acabou de entrar para o mundo das letras e números.
Esta foi a maior das emoções, um
verdadeiro presente personalizado. A
atividade desenvolvida com as turmas
dos primeiros anos, que estão em pleno
processo de alfabetização, proporcionou
aos pequenos a certeza de que agora já

sabem ler, escrever e emocionar com a
palavra escrita.
Para vivenciar mais concretamente
o prazer do mundo do alfabeto, a sala
de aula recebeu uma caixa de coleta de
correspondências.
Os alunos trocaram correspondência
e os familiares também puderam postar
cartinhas para seus filhos na caixinha
instalada na sala de aula.

WWW.CULTURAINGLESASP.COM.BR

UNIDADE JOINVILLE
Rua dos Ginásticos, 150
(47) 3417-6030

FAÇA DE VERDADE
FAÇA CULTURA INGLESA

