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O Colégio Santa Terezinha inicia mais um ano letivo
com muito entusiasmo, novidades e determinação em
fazer o melhor para nossos alunos, buscando a excelência
em nossas ações para que realmente ocorra uma
aprendizagem significativa.
Foram muitas as atividades desenvolvidas neste primeiro
bimestre, em todos os segmentos, contemplando
diversos projetos. A Educação Infantil sempre
encantando com sua maneira lúdica e envolvente nos
brindou com um lindo espetáculo em comemoração ao
Dia das Mães. Outros momentos de grande aprendizado
foram os passeios realizados pelas turmas do
Fundamental I (1º ao 5º ano) à diversos pontos turísticos
da nossa querida Florianópolis.
O respeito à diversidade e a expressão artística
sempre estão presentes em diversas disciplinas e
ambientes do Colégio, como na “contação” de história
semanal em nossa biblioteca, seja em sala de aula. Vale a
pena conferir...
Todas as datas comemorativas são sempre lembradas e
trabalhadas de maneira pedagógica e significativa com
nossos alunos. Neste início de ano desenvolvemos
atividades comemorativas relacionadas à: Carnaval,
Aniversário de Florianópolis, Páscoa, Dia das Mães, Dia
d o Livro e Dia da Água, entre outras.
Buscando sempre inovações que auxiliem a
comunicação e a segurança de nossos alunos, estamos
lançando a possibilidade de acompanhamento das
famílias da vida escolar dos filhos através de um
aplicativo no celular. Também no início deste ano
começamos a fazer uso das catracas eletrônicas que
almejam sempre melhorar a segurança de todos.
Será um ano de muito trabalho e dedicação para
promovermos sempre o melhor para toda a nossa
comunidade escolar.
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APLICATIVO UNIMESTRE
COMO BAIXAR O APLICATIVO
Acesse a Google Play Store ou a Apple
Store e digite Unimestre. Clique em
"OBTER" ou "INSTALAR".

Após o aplicativo ser instalado, será
exibida a tela para ser colocado os dados
do aluno MANUALMENTE.

Na tela inicial, aparecerá o nome do aluno
e sua foto. A partir deste momento, todas
as informações estarão disponíveis para
acesso.

PRONTO! TODAS AS INFORMAÇÕES ESTARÃO
DISPONÍVEIS PARA ACOMPANHAR O DIA A DIA DO SEU
FILHO
RECEBA OS RECADOS IMPORTANTES
BOLETIM

MATERIAL DE APOIO PARA ESTUDOS

NA LINHA DO TEMPO:
PRINCIPAIS AÇÕES
DO DIA A DIA DO SEU
FILHO.

CONTEÚDO DAS AULAS

ALUNOS ESTRELA

207 M - MARINA e ANTONIO MARCOS

1º BIMESTRE 2018

207 V - DAVI, ANA BEATRIZ, AMANDA,
GUILHERME, MILLENA, LUCAS

317 V - JULIA, OTHELO, JOÃO RAFAEL,
MAYA, CAROLINE, IZABELA

222 V - ANA JÚLIA, CAROLINA

317 V- RAFAELA, CLARA, ALICE, LAURA,
JOÃO GABRIEL, VICTOR, VALENTINA

317 M - MARCELA, MANUELA, PEDRO
HENRIQUE, MARINA, RAFAELA, OLIVIA

419 V - GABRIEL

421 M - MARCELA, JOÃO PEDRO,
JULIA

318 V - GABRIEL, PAOLA, JULIA,
STEFANY, LUCA

421 V - LUIZ MIGUEL, VITORIA

513 V - ISABELLE, JADE,
SOPHIA, VICTOR

528 M - ANITA, VALENTINA,
FERNANDO FERNANDES

528 V - LUISA KNAK, SARA, ANNELISE,
LUISA, MARCO ANTONIO, BEATRIZ,
THAMARA

615 M - GABRIEL SARTORI
615 V - BEATRIZ, STEFANY

824 M - PEDRO BORBA

714 M- MARIA EDUARDA MILK

714 V - JOÃO PEDRO GONÇALVES

923 M - ANDRYUS e ANA CLARA

923 V - NICOLAS CUNHA

824 V - BEATRIZ FIORENZA

ENS. MÉDIO - 127 M
CATERINA DONNINI

ENS. MÉDIO - 225 M
BEATRICE CAIULA

ENS. MÉDIO - 326 M
NICOLE IGNACIO DE OLIVEIRA

EDUCAÇÃO INFANTIL
INGLÊS
É na infância que a habilidade de aprender uma nova língua
é mais aguçada, pois é nessa fase que os circuitos cerebrais
associados à linguagem estão mais flexíveis, e ajudam a melhorar
a interação, a afetividade, a autoestima e outras habilidades
necessárias para o seu desenvolvimento.
E isto deve acontecer por meio de mecanismos que já fazem
parte do cotidiano infantil, como brincadeiras, expressões
artísticas e interações sociais. E assim como em língua materna, o
vocabulário vai sendo construído de forma orgânica e natural.
Por isso, é importante que o inglês seja apresentado como algo
positivo, divertido e num contexto compreensível, dentro do
universo da criança.
Por isso, aqui no Colégio Santa Terezinha, buscamos
proporcionar aos alunos da Educação Infantil, momentos de
aprendizagem com aulas dinâmicas utilizando músicas, jogos,
brincadeiras, histórias, dramatizações, entre outros. Aliamos o
uso de um material interativo e divertido a uma metodologia que
contempla a oralidade, respeitando a individualidade de cada um,
construindo assim, uma aprendizagem alegre e significativa.
É impressionante como essa metodologia utilizada pela
profª Délia traz resultados tão rápidos e surpreendentes. As
crianças ficam fascinadas pela sua aula. Parabéns !

INSTRUMENTOS MUSICAIS
Com o objetivo de Identificar a audição como o
sentido que nos permite perceber os sons, a Turma
do Jardim III B, regidos pela professora Maibe,
participou de um experimento sensorial bem
divertido com instrumentos musicais e objetos que
produzem som: sino, apito, buzina, chocalho etc. Foi
gratificante a participação das crianças e
colaboração da família com os instrumentos
musicais.

BONECO ALFABETÁRIO
O projeto Alfabetário é um boneco de pano "amigo
da sala" que chegou para nos auxiliar no processo de
alfabetização como também desenvolver outras
responsabilidades do dia-a-dia. Os alunos receberam
com muita alegria, curiosidade e ansiedade, pois o
levarão para casa a cada sexta feira. Foi combinado com
a turma que cada sexta feira um amigo, por ordem
alfabética da sala, o levará, se responsabilizando por
cuidar do Alfabetário, realizando suas atividades diárias
e seu compromisso escolar.
Os alunos estão curtindo muito nosso amigo
"alfabeto" : gostam de levá-lo para casa, estão
conseguindo perceber a ordem das letras no alfabeto,
gostam de fazer as atividades, e relatar na segunda feira
como foi passar o final de semana com ele e seus
familiares.
Brincando e aprendendo se aprende melhor. Turma
do Pré B, Professora Patrícia.

DIA DAS MÃES

A homenagem às mães preparada com todo o carinho pelos
professores e alunos da Educação Infantil foi marcada por muita
emoção! Aquele momento em que as mães percebem que seus
anjos estão crescendo, evoluindo, aprendendo, se superando!
Destaque para a apresentação em inglês, a capoeira e as
coreografias. Olhares buscavam suas mamães na platéia para
mostrar o quanto aprenderam e o quanto elas são importantes
nas suas vidas. Parabéns mamães!

SAÍDA DE ESTUDOS
PROJETO CONHECENDO A ILHA
As Turmas do Ensino Fundamental participaram do Projeto
Conhecendo a Ilha. Eles visitaram pontos turísticos de
Florianópolis, com o objetivo de conhecer um pouco da história e os
acontecimentos que marcaram cada momento importante da
construção da identidade da nossa cidade. Eles visitaram a Igreja
Nossa Senhora da Conceição na Lagoa da Conceição, o Parque
Ecológico do Rio Vermelho, a Fortaleza São José da Ponta Grossa na
praia do Forte, o "Casarão e Engenho dos Andrade” e o Centro
Histórico de Santo Antônio de Lisboa. Experiências que eles
lembrarão por toda a vida e que complementam o aprendizado do
conteúdo proposto em sala de aula.

FLORIPA BY BUS
As Turmas do 1º Ano do
Ensino Fundamental, orientados
pelas Professoras Karina e Wal,
fizeram um passeio com o Floripa
by Bus que fez parte do Projeto
Conhecendo a Ilha. Pensem na
empolgação das crianças!
O objetivo foi apresentá-los
alguns pontos da Ilha como
Ingleses, Canasvieiras, Jurerê e
Santo Antônio de Lisboa
relatando os fatos históricos
desta região. O lanche foi na
praça da Igreja de Santo Antônio
de Lisboa.

ENGENHO DOS ANDRADE E CENTRO
HISTÓRICO DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA
As Turmas do 2º Ano visitaram
o "Casarão e Engenho dos Andrade"
e o Centro Histórico de Santo
Antônio de Lisboa. Um passeio que
fez parte do Projeto Conhecendo a
Ilha. Eles tiveram contação de
histórias, a apresentação do Boi de
Mamão, visitaram a Igreja e fizeram
um lanche na pracinha. Como eles
adoram estas experiências!

PROJETO CONHECENDO A ILHA
IGREJA NOSSA
SENHORA DA
CONCEIÇÃO E
PARQUE ECOLÓGICO
DO RIO VERMELHO

As Turmas do 3º Ano
visitaram a Igreja Nossa
Senhora da Conceição, um
dos santuários da Ilha de
Florianópolis, na Lagoa da
Conceição e o Parque
ecológico do Rio Vermelho.

As Turmas do 4º e 5º Ano visitaram a
Fortaleza São José da Ponta Grossa,
emoldurada pela beleza dos costões e a areia
da Praia do Forte. Agradecimento especial à
Tatiana Kviatkoski, nossa guia e historiadora.

FORTALEZA SÃO JOSÉ DA
PONTA GROSSA

FUNDAMENTAL II
BRINQUEDO CUBISTA
O Cubismo foi um movimento artístico
que teve como seus principais expoentes e
pioneiros Pablo Picasso e Georges Braque
por volta de 1907. Suas obras tratavam de
maneira geométrica as formas da natureza,
assim a representação do universo visual
passou a não ter nenhuma obrigação com
suas reais formas. Além de seus percursores
Pablo Picasso e Georges Braque, outros
artistas se destacaram nesse movimento
que influenciou o mundo das artes visuais
significativamente, são eles: Albert Gleizes,
Fernand Léger, Francis Picabia, Robert
Delaunay, Roger de La Fresnaye, e Juan
Gris.
Para entender um movimento de arte
tão importante e complexo o professor de
Artes, Carlos Alberto da Silva, propôs que as
Turmas de 9º ano desenvolvessem projetos
de brinquedos para serem distribuídos para
alunos do 4º Ano.
Foram confeccionados quebra-cabeças com
pinturas de Pablo Picasso, jogos de memória
com obras de George Braque e Juan Gris,
entre outros brinquedos. Dessa forma os
alunos do 9º ano conseguiram fixar o
conteúdo, compreender o movimento
artístico e se divertir ao mesmo tempo.

PISTA SILÁBICA
Na disciplina de Língua
Portuguesa, os alunos do 7º Ano
participaram do Jogo
Pedagógico: Pista Silábica, cujo
objetivo é identificar e classificar
as palavras conforme a
acentuação gráfica.

TANGRAN
Em Geometria estudamos três
elementos primitivos: ponto, reta e plano.
As três linhas básicas: linha reta, curva e
poligonal juntamente com as figuras
geométricas.
A Turma 615 M, orientada pela profª.
Mariléia colocou em prática de forma lúdica
e descontraída o que estudaram em sala de
aula. No primeiro momento os alunos
fizeram um desenho com a linha poligonal
não simples e no segundo momento
construíram um tangram usando os
conhecimentos de segmento de retas,
pontos e vértices. E com as 7 formas
geométricas os alunos montaram imagens.

BIBLIOTECA
O PERSONAGEM
GANHOU VIDA
No Projeto Leitura, as Turmas do Pré A e 207 M,
orientadas pela professora Cintia, produziram o
personagem principal do livro que leram, utilizando
sucata. O resultado do trabalho foi exposto na
biblioteca em homenagem ao Dia do Livro.

ÁRVORE DOS LIVROS
Em homenagem ao Dia Nacional do Livro Infantil,
os alunos da Turma 109 V, orientados pela Prof Wal,
confeccionaram seus próprios livros. Cada aluno
contou uma história criada por ele e apresentou à
turma! Resultado maravilhoso!

TODO MUNDO É IGUAL
Ensinar a importância do respeito às diferenças é fundamental
num ambiente escolar. É primordial deixar claro desde os primeiros
anos escolares que todos somos iguais. Dessa maneira, nesse
bimestre, na nossa biblioteca trabalhamos com o
livro: "Na Minha Escola Todo Mundo é Igual", da escritora Rossana
Ramos, que mostrou aos nossos alunos que todos somos iguais
porque somos pessoas com os mesmo direitos, mas somos diferentes,
pois cada um tem um jeito de ser, ensinando assim a lidarmos com as
diferenças com Respeito e “sem o tal do preconceito”.
O projeto foi divulgado nas redes sociais através de vídeo,
recebendo muitas visualizações e alcançando uma grande
repercussão. O vídeo chegou à autora, Rossana Ramos, que nos
mandou uma mensagem por email e que foi lida para os alunos. Eles
ficaram extasiados e encantados de tal maneira, que muitos
escreveram uma carta para a escritora pontuando o que mais
gostaram e sugeriram como deveria ser o próximo livro.
Lisiane Line Costa Basílio
Bibliotecária - CRB-14/26-0
"Aprendi com o livro, que
independente da
necessidade especial da
pessoa, precisamos
respeitar um ao outro.
Parabéns a autora do
livro."
Aluna: Olívia Anselmo
Dias de Oliveira
Turma: 317M

PROERD

“O PROERD significa muito
para mim, pois ele me prepara
para a vida futura e me modifica
para melhor. Ele ensina as
crianças a se afastarem da
violência e do que faz mal para a
saúde. Também nos ajuda a
encontrar a solução para os
problemas de uma forma mais
simples”.
Valentina Gagliardo Ferreira
(528M)

PALESTRA DA
POLÍCIA MILITAR

“Com o PROERD eu aprendo
coisas importantes que vou levar
para minha adolescência e para a
vida adulta como: não se envolver
com drogas, álcool, corrupção e
outras coisas que têm
consequências ruins para nós
mesmos, para o nosso futuro e
para as pessoas que estão ao nosso
lado”.
Pedro Canuto Pinto Costa
(528V)

O Colégio Santa Terezinha participa do
PROERD - Programa Educacional de
Resistência às Drogas - que tem como
objetivo capacitar os alunos para respeitar
os outros e para escolherem conduzir suas
vidas livre do abuso de drogas, da violência
e de outros comportamentos perigosos.
Durante este primeiro bimestre, os alunos
dos quintos anos orientados pelo Sgt
Renato e Sd Ana, juntamente com as
professoras Michele Brum e Simone
Bernardes, desenvolveram atividades
propostas pelo programa educacional
militar.
A turma 528M realizou uma saída de
estudo sob a orientação da Sd Ana até
Guarnição Especial da Polícia Militar
Montada (GuEsPMMon) que tem como
objetivo o policiamento ostensivo montado,
controle de distúrbios civis, atividades
comunitárias sociais e equoterapia. Os
alunos conheceram todas as dependências
do local, e tiveram contato direto com os
cavalos selecionados para o trabalho de
terapia. Lembrando que, ainda no 2º
bimestre, os quintos anos do período
vespertino visitarão o Batalhão de Aviação
da Polícia Militar (BAPM).

PASSEIO À CAVALARIA DA POLÍCIA MILITAR
A Turma 528 M fez um passeio à
Cavalaria da Polícia Militar, visita que faz
parte do Programa Educacional de
Resistência às Drogas - PROERD, orientados
pela professora Michele. Conheceram a
selaria, o estábulo dos cavalos e as rotinas de
cada um, andaram a cavalo e se divertiram
muito.

GUARDIÕES DO
MEIO AMBIENTE
A Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina fez um
convite aos alunos de 12 a 14 anos a participarem do curso de
Protetor Ambiental da Polícia Ambiental de Santa Catarina. O
objetivo é capacitar jovens na fiscalização e identificação de
danos ao meio ambiente. Participou dessa palestra a aluna
Eduarda Maschio, formada como Protetora Ambiental no ano
de 2017, o Sargento Campos, o Sargento Murilo e o
representante da Associação de pais da ECOPAERV, Eduardo
Maschio. 16 alunos do Colégio se inscreveram. Parabéns !

EVENTOS
CARNAVAL
O Bailinho de carnaval foi muito animado! As crianças
da Educação Infantil e dos Anos Iniciais vestiram suas
fantasias preferidas e aproveitaram muito. Pularam,
brincaram com o confete, serpentina e se divertiram muito
com os amigos.

ANIVERSÁRIO DE FLORIANÓPOLIS
Os alunos das Turmas 109V, 419V e do Período
Integral prepararam uma bela homenagem ao
aniversário de Florianópolis: fizeram uma releitura dos
pontos turísticos que contam muito sobre esta história
tão rica. Parabéns alunos, parabéns Floripa!.

PÁSCOA
A Páscoa foi recheada de surpresas e muito
carinho. Os alunos visitaram o coelho na sua toca e
depois receberam uma visita surpresa do coelho.
.

ENSINO MÉDIO
HISTÓRIA EM PARÓDIA
Aprender História com paródias, fica muito mais fácil.
Professor Reges conduziu a Turma 127 da 1ª série do Ensino
Médio, a memorizar o conteúdo com uma paródia incrível.
Letra: Professor Chico d'Avila
Música Original: Não quero Dinheiro - Tim Maia
"Sobre Roma eu vou falar, o plebeu tem que trabalhar, e o
patrício... manda e se dá bem! Monarquia pra começar, na
República vai rolar, “Mare Nostrum” vem chegando a
expansão... Roma cresceu muito e foi dominando, povos
conquistados foi escravizando, plebe sem trabalho, foi se
revoltando, terras quer ganhar cidadania conquistar. Lei das
Doze Tábuas e a Canuleia, tem a Frumentária pra classe
plebeia, Tribunos da Plebe, Tibério e Caio Graco pouco vão
mudar. E muito conflito ainda tem, os triunviratos então vem,
no primeiro: Júlio Ditador. No segundo o Otávio dominou,
venceu Marco e o Império começou, pão e circo, Paz Romana
alcançou... Império Gigante, crise vem chegando, cessam as
conquistas, escravos faltando. Cresce o cristianismo, que com
Constantino vai se liberar, o Edito de Milão tá lá... Mas o
Teodósio que oficializa, pois do Cristianismo o Império
precisa. Bárbaros invadem e no Ocidente, reinos vão fundar."

TORNEIO DE VÔLEI MARCA FINAL DE BIMESTRE PARA
ALUNOS DO ENSINO MÉDIO
Companheirismo, espírito de equipe e
diversão marcaram o Torneio de Vôlei do Santa,
que foi realizado no final do 1º bimestre com os
alunos do 9º ano ao 3º ano do EM. O torneio
teve o objetivo de oferecer a modalidade
esportiva em forma competitiva. A proposta
também buscou incentivar a prática do esporte,
preparar os estudantes para disputas externas e
criar oportunidades iguais para que todos
participem dos jogos.
Cada turma participou com um time
masculino, feminino, misto e em dupla. Para o
professor de Educação Física que organizou o
evento, Professor Cavanha, o torneio “foi um
momento de muita descontração e integração
dos alunos. Outros torneios irão acontecer
durante o ano, envolvendo modalidades
diversas”, concluiu.

PROJETO INTERDISCIPLINAR

INCLUSÃO ESCOLAR E
FORMAÇÃO
CONTINUADA DOS
PROFESSORES

Este ano, o 2º ano do ensino médio exibirá um show de
talentos, projeto que tem como base uma linha do tempo
flexibilizada e sucinta. Com bastante criatividade, mostrarão
todos os períodos desde o homem das cavernas, expondo
seus dotes artísticos, matemáticos e filosóficos.
A apresentação abordará a simplicidade de quem mal
sabia manipular o fogo, seguindo então com passadas
apressadas para ver os filósofos da Idade Antiga. Após
adquirir tantos conhecimentos, o homem cai na escuridão da
Idade Média, que começa a ver a luz novamente na Idade
Moderna. No entanto a grande massa se encontra
esmagada com o peso da coroa de seu governante. O grande
monstro demora a acordar, mas a população não sente mais
sono, e sim sede de liberdade e direitos! Com a Revolução
Francesa a humanidade pisa na idade onde nos encontramos
agora: a Idade Contemporânea. Uma bem turbulenta por
sinal.
E após tantas reviravoltas, a turma 225 pretende
terminar essa apresentação com uma performance musical
que remete ao adolescente e a cultura jovem. Um show de
história que nos aguarda no final do ano!
Aluna: Ana Carolina Ximenes
Disciplina: Português
Professora Dulceia Veiga

No dia 7 de abril de 2018, realizou-se a Formação continuada de professores da nossa instituição de ensino,
intitulada “ Bate Papo sobre a Inclusão “, que contou com a participação da psicopedagoga Carla Bianca e do Advogado
Orídio Mendes Junior, com objetivo de elucidar algumas duvidas e questionamentos sobre o processo de inclusão entre
a teoria / prática . Iniciamos nossa manhã de sábado fazendo uma reflexão sobre as fases da Educação especial, sobre o
Transtorno Espectro autismo ( TEA) , Transtorno de Déficit de Atenção Hiperatividade (TDAH), a necessidade de um
currículo flexível e atividades adequadas a cada individuo com necessidades educativas especiais e nosso advogado
apresentou as questões legais deste processo de inclusão.
O corpo docente participou ativamente deste processo refletindo sobre a nossa demanda , além de aprender a
adaptar e adequar o planejamento e os procedimentos de ensino. É preciso que os educadores olhem para as
competências dos alunos, e não apenas para suas limitações, pois antes de qualquer coisa temos um ser humano, um
individuo único, capaz de aprender.
Carla Bianca Gonçalves Munhoz, psicopedagoga institucional e clínica, hoje professora capacitada desta instituição,
destaca a importância de que a formação inicial e continuada esteja conectada ao cotidiano escolar. Sendo assim a nossa
bibliotecária iniciou um projeto significativo com as turmas da educação infantil e do fundamental I, trabalhando o livro
“ Na minha escola todo mundo é igual “, da escritora Rosana Ramos, com objetivo de trazer uma reflexão para os
educandos .
O sistema educacional brasileiro passou por grandes mudanças nos últimos anos e tem conseguido cada vez mais
respeitar a diversidade, garantindo a convivência e a aprendizagem de todos os alunos.

ACESSO DIGITAL
SEGURANÇA

TECNOLOGIA

CONTROLE DA ENTRADA E SAÍDA DE ALUNOS
E COLABORADORES
INFORMAÇÃO DIRETAMENTE NO CELULAR
POR UM APLICATIVO
MONITORAMENTO INSTANTÂNEO

