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EDITORIAL
O Colégio Santa Terezinha tem a alegria e a
satisfação de apresentar e divulgar, através da nossa
revista, os principais eventos, as atividades pedagógicas
e os destaques do 2º Bimestre de 2018.
Todos os segmentos – Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Ensino Médio - desenvolveram
atividades pedagógicas que tornaram o aprendizado
mais prazeroso.
Desde nossos pequeninos até nossos jovens do
Ensino Médio participaram de aulas onde os conteúdos e
a aprendizagem tiveram mais significação e
compreensão.
Os eventos, sempre presentes no nosso caminhar,
tiveram como destaque nesse período:
A festa junina, que foi um “show”, tanto nas
apresentações dos nossos alunos, como na participação
efetiva das famílias. Obrigada à todos;
O Batizado de Capoeira foi uma linda apresentação;
O lançamento do Livro “Sami, quem bagunçou o
quarto?” que encheu de brilho os olhinhos dos alunos.
E claro, nossos "Alunos Estrela" do 2º Bimestre
estão em destaque na revista como incentivo ao estudo
e também como motivação aos demais, pois “Aprender é
a única coisa que a mente nunca se cansa, nunca tem
medo e nunca se arrepende”.
Um carinhoso abraço e vamos realizar um excelente
2º Semestre.
Coordenação do Colégio Santa Terezinha
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BIBLIOTECA
Nossa biblioteca está
integrada ao processo de
ensino - aprendizagem com o
objetivo de desenvolver e
fomentar a leitura e a
informação.
Assim estamos
constantemente fazendo
novas aquisições a fim de que
as informações estejam
sempre atualizadas e
enriquecidas para nossos
alunos, lembrando que
familiares e funcionários têm
livre acesso às obras da
biblioteca.

LIVROS INFANTO JUVENIS

LIVROS DOS
VESTIBULARES DA
UDESC E UFSC

NOVOS

TEMOS OS
LIVROS MAIS
VENDIDOS DO
BRASIL SEGUNDO
A REVISTA VEJA

LANÇAMENTO DO LIVRO "SAMI, QUEM BAGUNÇOU O QUARTO?"
No dia 07 de junho o Colégio Santa
Terezinha recebeu as escritoras Dulceia
Veiga, nossa profº de português e Marcia
Vidal Candido Frozza para o lançamento de
seu livro “Sami, quem bagunçou o quarto?”.
A leitura do livro foi trabalhada pela
nossa bibliotecária Lisiane Costa com todas
as turmas do 1º ao 5º ano do ensino
fundamental I. Os alunos estavam ansiosos
para conhecer as autoras e comprar o livro.
As autoras apresentaram o livro e seus
personagens de forma lúdica e prazeirosa.
Até o Saci ficou circulando no teatro.
Mas, essa novidade não se estendeu
somente ao dia da conversa, porque as
autoras levaram para casa muitas perguntas
dos estudantes e as estão respondendo na
página Caraminholas da Sami.

NOVOS

ALUNOS ESTRELA

2º BIMESTRE DE 2018

108 V - Augusta, Davi Souza,
Davi Lima, Gabrielli, Miguel,
Vinicius, Yuri.
109 V - Amanda, Antônia,
Bárbara, Carolina, Davi, Enzo,
Emili, Emily, Julia, João, Pedro
Henz, Pedro dos Santos, Pietro,
Manuela, Marcela, Sarah.

109 V
Lisa e Isabelly.

207 V - Ana Beatriz, Amanda,
Davi, Guilherme,Lucas, Lauryn,
Marina, Pedro, Millena.
222 V - José, Sophia.

108 M - Beatriz,
Isabela, Julia, Lara,
Sadraque, Valentina.
207 M - Marina,
Helena.

317 V - Caroline, Clara, Julia, Maya,
Rafaela, Othelo, Valentina.
318 V - André, Gabriel, Luca, Yasmin

317 M - Marina, Marcela,
Manuela, Rafaela, Pedro
Henrique, Olivia.
421 M - Marcela, Luiza.
528 M - Anita, Isadora,
Pietra, Valentina.

421 V - Nadia
419 V - Larissa, Kaua
513 V - Isadora, Jade, Pedro,
Guilherme.
528 V - Beatriz, Luisa, Marco
Antônio, Sara.

615 V - Stefany.
714 V - Rodrigo.
824 V - Igor.
923 V - Nicolas.

615 M - Gabriel.
714 M - Isabela.
824 M - Beatriz.
923 M - Eloisa, Ana Clara.
Ensino Médio:
127 M - Caterina,
225 M - Beatrice, 326 M - Nicole.

EDUCAÇÃO INFANTIL
A IMPORTÂNCIA DA NATAÇÃO NOS
PRIMEIROS ANOS DE VIDA
Muito sabemos sobre os inúmeros benefícios que a natação oferece para as crianças, não só na piscina, mas
também fora dela.
Observa-se uma melhoria nas crianças, na disposição geral, no apetite, na postura, nas condições do sono, no
entendimento escolar, fortalecimento do tônus muscular e traz segurança para quem a pratica.
Segundo a Sobrasa (Sociedade Brasileira de Salvamento), o afogamento é a segunda causa de morte entre
crianças de 1 a 9 anos de idade. Aprender a nadar é dar as crianças a oportunidade de se protegerem. Elas aprendem
a respeitar o ambiente aquático, que não devem entrar sozinhas na água, bem como a melhor forma de sair da água.
Para as crianças, o objetivo não é fazer com que elas saiam nadando os quatro estilos, mas sim proporcionar uma
adaptação ao meio aquático através de movimentos e exercícios na água, por meio de movimentos rústicos, fazendo
com que a criança consiga se manter na superfície ou chegar ate a borda da piscina. Nos anos iniciais, elas aprendem
brincando, vivenciam momentos de felicidade. É brincando que a criança se desenvolve, exercitando assim, suas
potencialidades.

VAMOS JOGAR CAPOEIRA?

BATIZADO CAPOEIRA

Quando chega a hora dos alunos da Educação
Infantil “entrarem na roda”, percebe-se o olhar curioso, o
corpo aberto às suas possibilidades diversas de se
movimentar e o canto sutilmente enrolado na ânsia de se
expressar verbalmente.
Para essas crianças, um momento de brincadeira
carregada de significados e contribuições para sua
formação. Contribui com sua percepção da imagem
corporal, relacionamento interpessoal, ampliação e
melhora dos aspectos relacionados à motricidade e muito
mais. Brincar com o próprio corpo é a melhor forma de
aprender Capoeira.
Aconteceu no dia 30 de junho sob a organização do
Professor Vilmar Cavanha o 2º Festival Infantil de Capoeira
do Santa. O evento contou com a participação de 23 alunos
que frequentam as aulas extras de Capoeira, além dos
familiares que este ano tiveram participação ativa.
O Professor Matraca (PR) realizou uma vivência de
Capoeira com os familiares dos alunos envolvidos e o
Instrutor Lobinho (SC) ficou responsável por ministrar uma
aula de floreios (movimentos acrobáticos) de Capoeira para
as crianças. Para encerrar o evento, foi realizado o Batizado
dos alunos, que simboliza a apresentação e iniciação dos
mesmos no universo da Capoeira.

TAPETE SENSORIAL
Na Educação Infantil é muito importante
trabalhar com os sentidos das crianças. O
contato com texturas, cores, formas e materiais
diversos desenvolve e aprimora a percepção das
crianças acerca de suas habilidades sensoriais e
sua relação com o mundo, além de ampliar o
repertório de imagens, elementos, vocabulário,
entre outros.
O tapete sensorial é um recurso pedagógico
que contempla todos os objetivos, pode ser
utilizado de diversas formas. Com ele trabalhase a coordenação motora fina e a percepção
sensorial. Jardim II A e B.

SALA DE VÍDEO
A Educação Infantil recebeu mais um
espaço de aprendizagem: a sala de vídeo.
Elas poderão assistir filmes infantis e vídeos
educativos que complementam o material
didático do Sistema COC de Ensino.

BOLO FORMIGUEIRO
A Turma do Jardim I preparou um
bolo formigueiro delicioso. A cozinha
é um lugar lúdico e colocar a mão na
massa pode trazer muito aprendizado
aos pequenos. Com a supervisão
adequada, eles puderam conhecer
novos sabores, texturas e exercitar a
criatividade no preparo de pratos
saudáveis e coloridos.

DINOSSAURO
Como encerramento do conteúdo
sobre animais e dinossauros, a Turma
do Pré A montou o esqueleto de um
dinossauro! E deram um nome muito
fofo pra ele: Pirulito!

ARRAIÁ DO SANTA

FUNDAMENTAL I
PROJETO “HISTÓRIA EM QUADRINHOS”
Este projeto desenvolveu nos alunos o prazer
pela leitura, escrita, ampliação do vocabulário e
a criatividade.
Em um primeiro momento os alunos pensaram
nos personagens, escolheram os nomes, fizeram
desenhos para que pudéssemos escolher qual
combinaria com aquilo que estavam pensando.
Depois de tudo escolhido foi a hora de construir
a primeira de muitas histórias.
As crianças ficaram entusiasmadas em poder
construir sua própria história em quadrinhos e
inventar suas próprias personagens.

Davi Lima- Turma 108V
" Eu estou gostando do
projeto porque estamos
aprendendo mais para que no
futuro a gente saiba sobre as
histórias em quadrinhos!”

Valentina -Turma 108 M.
“Estou gostando do projeto porque
estamos aprendendo a criar a nossa
própria história em quadrinhos!”

Júlia da Silva- Turma 108 M.
“ Eu gostei do projeto porque a gente
pode criar a nossa história e também a
gente pode soltar a nossa imaginação!”

Augusta-Turma 108 V
“Eu estou achando esse projeto
muito legal a gente aprende a
desenhar mais rápido e aprende a
ler e escrever!”

AMIGOS DO VERDE
Pequenas atitudes podem fazer uma grande diferença quando o assunto é
sustentabilidade.
A conservação do meio ambiente é um assunto recorrente, mas será que todos estão
conscientes da sua importância?
A forma desarmônica que muitas vezes os seres humanos se relacionam com o meio
ambiente, causa a degradação da nossa casa maior, o planeta terra.
Pensando em melhorar o ambiente da escola, os alunos das turmas 207 V e 222V, se
uniram em um mutirão para confeccionar cartazes de conscientização e distribuir para as
turmas do Ensino fundamental l, alertando para o descarte correto do lixo.
Além dos cartazes, os alunos passaram nas salas para sensibilizar os colegas sobre a
importância da limpeza do nosso pátio.

FUNDAMENTALII
AS MÁSCARAS QUE CONTAM A
HISTÓRIA DA ARTE
Os alunos do 6º e 7º anos desenvolveram o "Projeto de
Máscaras" na disciplina de artes. Os 6º anos trabalharam as
máscaras no teatro grego.
.

Elas eram um instrumento essencial do
figurino dos atores, muito coloridas e
representadas por personagens de ambos
os sexos. As mulheres não participavam das
atuações (não eram consideradas cidadãs
da pólis). Uma bela apresentação teatral,
produzida pelos alunos que formarão
grupos, é o desafio do projeto.
.

Os alunos do 7º ano também aderiram a proposta, adaptando a ideia.
Máscaras das culturas Inca, Maia e Asteca foram confeccionadas para conhecer
detalhadamente esses objetos ritualísticos.
Com muita originalidade e criatividade, os alunos vivenciaram algumas técnicas de
modelagem e aprenderam um pouco de história da arte relacionada ao conteúdo estudado
nessa fase que são as culturas dos povos pré-colombianos.

VAI DAR PIZZA

Aprender a construir e
interpretar gráfico ficou mais
gostoso. Os alunos da Turma 615
Matutino, orientados pela
professora de matemática,
coletaram os dados sobre a
preferência de sabores de pizzas da
turma e construíram o gráfico de
setores, ou popularmente conhecido
como o gráfico da pizza. Para
finalizar, a atividade os alunos
saborearam suas preferidas.

ORALIDADE E MEIOS DE
COMUNICAÇÃO
A partir do tema indicado pelo material didático do COC, a Turma 824M
trabalhou filmes e pesquisou sobre seus atores ou atrizes favoritos. A partir daí, deuse a apresentação oral, onde cada dupla apresentou seu trabalho de pesquisa que
possibilitou a interação entre todos os alunos.

Vemos a importância de
proporcionar ao aluno o enlace entre as
habilidades orais, auditiva e escrita, pois
proporcionam riqueza de informações
aliados ao que foi aprendido em aula. O
resultado foi muito proveitoso. Os
alunos se revelaram conseguindo
driblar a timidez e avançar para um
estágio de maior fluência na língua
espanhola.
.

SISTEMA CARDIO VASCULAR
"A prática sem teoria é cega e a teoria sem a prática é mero
adorno". Os alunos da Turma 824 M foram ao laboratório de
ciências para colocar em prática os conhecimentos teóricos
dados em aula pela professora de Ciências. Dessa vez, a aula foi
sobre o sistema cardiovascular e a professora trouxe um
coração de boi para ser estudado.
Os alunos ficaram muito interessados e conseguiram
entender a matéria com mais facilidade.

"Essa aula foi muito
interessante, pois tive uma
nova experiência hoje. Ciência
com aulas práticas fica muito
mais fácil e divertido de
aprender.
Com essa aula pude conhecer
melhor as partes do coração."
Beatriz Fiorenza

.

.

"Hoje foi uma experiência
muito boa. Tivemos uma aula
prática que foi além dos
livros didáticos e
conseguimos ter a noção de
um coração de verdade."
Daniela Souza
.

ALUNA DO COLÉGIO FICA
EM 1º LUGAR NO MAIOR
FESTIVAL MUNDIAL DE
DANÇA
Izadora Christina Belem Pinho, aluna do Colégio, e
Rubia Marques do Nascimento, ficaram em 1º lugar no
Festival de dança de Joinville com a coreografia Afeição
Interditada produzida pelos coreógrafos Roberto Skiante
e Beta Skiante da Escola Skiante de Florianópolis. Uma
honra para o Colégio, para nossa cidade e para o Estado de
Santa Catarina. Foto: Reginaldo Azevedo
.

ENSINO MÉDIO
IOGURTE: BENEFÍCIOS DOS
MICROORGANISMOS PARA OS SERES HUMANOS
Os alunos da 3ª Série do Ensino
Médio realizaram uma atividade prática
no laboratório de Ciências, orientados
pela professora de biologia.
Os alunos utilizaram quefir - que
são grãos brancos e constituem uma
cadeia de bactérias e leveduras, e tem a
aparência muito semelhante a uma
couve.
Essa cadeia de microorganismos
utiliza o açúcar do leite e a lactose
como fontes de energia para posterior
reprodução. Desta reprodução, originase o iogurte.

Depois de coado, o iogurte foi
misturado ao suco de morango, leite
condensado e creme de leite.
Posteriormente, os ingredientes
foram misturados e os alunos
experimentaram um iogurte saboroso e
educativo. Com essa prática, os alunos
puderam perceber um dos benefícios
dos microorganismos para o ser
humano, bem como compreender os
processos reprodutivos e energéticos
destes seres vivos.

POESIAS

Acerca dos estudos literários,
com a professora Dulceia, os alunos
da Turma 225, desenvolveram
poesias com características
parnasianas: soneto, versos
decassílabos e alexandrinos, além de
rimas ricas.

A Essência da Caneta

O Lápis

Esta fria caneta com que escrevo
Que viajou por distantes lugares
Para satisfazer meu triste anseio
Anseio de escrever versos milhares

Sublime ideal, simplório material
E desde sua forma até a grafite
quebrada
Movendo com destreza e potencial
Produz o que deseja em disparada

Negra tinta como pena de corvos
Neste terrível brancura de folha
Que aos escritores causou mil sonhos
Que a tua ponta versos meu recolha!
Sábio instrumento que a vida
transforma
Mas tu és anamnese do trovador
Trazendo paz e calma à nossa alma
Poderia narrar-te de outra forma
Nulo sentimento e demasiado ardor
Ah, odeio os sonetos cheios de
norma.
Mellannie, Thiago, Lucas, Ryam, Leo
e Pedro

Um cilindro, ponta e coloração
Fazendo-se a curva suscitar a imagem
Transmite pensamento e sensação
Representa expressão, corpo e
paisagem
Somente de um ponto a decisão se faz
Tragam os papiros, quadros e folhas
Condição, capacidade e paz
O lápis faz do ponto a reta final
Trabalha mas se permite descansar
Perfeição que se tornou natural.
Dhiovanna, Giovana, Théo e José

VISITA AO MUSEU DO MASC
O museu é um espaço com grande
potencial educativo. Os estudantes do
Colégio Santa Terezinha vivenciaram
de perto a forte experiência que é estar
em um museu, para que depois em sala
de aula pudessem refletir acerca deste
momento.
As discussões foram diversas e
enriquecedoras sobre obras e artistas
vistos na exposição, mas uma opinião
foi unânime: todos adoraram a saída de
estudos ao MASC.

CAPACITAÇÃO DA EQUIPE EM NEUROCIÊNCIA

Alguns professores do Colégio irão realizar um curso de Pós-Graduação em
Neuropsicopedagogia na UNIASSELVI. Os objetivos do curso são compreender e
analisar a contribuição das neurociências na prática do neuropsicopedagogo e
como lidar com educandos com trajetória de insucesso escolar, buscando a melhor
maneira de compreendê-los.
Assim, eles poderão, através dos conhecimentos das Neurociências, ter um
suporte teórico para entender as funções cognitivas como: atenção, memória, tátilcinestésica, motoras e superiores (linguagem, planejamento, julgamento, etc.),
orientação e verbais.

OLIMPÍADA DE
MATEMÁTICA
A OBMEP - Olimpíada Brasileira de Matemática das
Escolas Públicas e Privadas, é um projeto nacional dirigido às
escolas públicas e privadas brasileiras, e tem como objetivo,
estimular o estudo da matemática. O Colégio Santa Terezinha
participou neste ano da primeira fase, no dia 05 de junho. E
com êxito está encaminhando alunos para a segunda fase.
No ano de 2017, nossa aluna Carolina Drage da 1ª Série
do Ensino Médio, galgou o prêmio de Menção Honrosa,
prêmio este dedicado à 1900 alunos das escolas particulares
do país. Parabéns a aluna e a sua família pela conquista.
Parabenizamos também, os alunos classificados para a
segunda fase da Olimpíada que será realizada no dia 15 de
setembro de 2018.

CONHECENDO AS OSTRAS
As ostras, moluscos bivalves, são importantes organismos
tanto para o ecossistema onde vivem como para nós humanos.
Para nós, além de serem utilizadas na culinária e serem
conhecidas por iguarias em vários locais pelo seu sabor
característico e alto valor nutricional, também nos servem
como bioindicadores marinhas. Como se alimentam por
filtração podem demostrar, por testes bioquímicos e ensaios
genéticos, se determinado ambiente está contaminado ou
não. Nesta aula prática foi possível demonstrar a anatomia
interna destes organismos como também salientar suas
diversas características para com a turma do primeiro ano do
ensino médio.

SIMULADÃO
ENEM COC 2018

2 INTERCÂMBIOS

1 MACBOOK

1 IPHONE X

Treine para
a prova mais
importante
do ano
1 APPLE
e concorra a
MUITOS PRÊMIOS.
PROVAS:

26/08/2018 e 02/09/2018
INSCRIÇÕES:

18/06/2018 a 03/08/2018
simuladaoenem.com.br

WATCH

1 IPAD PRO

