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FESTA JUNINA
UMA REVERÊNCIA AOS
NOSSOS REIS E
RAINHAS 2017
REI E RAINHA BABY
MANUELA KNOSEISEN DA SILVA
DAVI CARDOSO DE LIMA
REI E RAINHA
JOÃO RAFAEL LANGER GOMES
MAYA ARLAQUE CORTE REAL

CAPOEIRA, NATAÇÃO, HORA DO
CONTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

ALUNOS ESTRELA: ELES
DERAM UM SHOW
OLIMPÍADA DE
MATEMÁTICA - NOVA
CLASSIFICAÇÃO

EDITORIAL
A edição mais colorida da Revista do Colégio Santa Terezinha chegou! Ela reúne os
melhores momentos e alguns projetos pedagógicos que foram realizados em todos os
níveis educacionais: os alunos estrela, os classificados da Olimpíada de Matemática e a
grande Festa Junina, a maior realizada no Colégio e que toda a renda é revertida à obras
sociais.
Os alunos estrela deram um show! Os resultados mostraram o quanto se esforçaram
para conquistar mais esta medalha.
Os pequenos da educação infantil estão envolvidos com a chegada da primavera
produzindo todo o cenário de uma grande apresentação que terá no Teatro Dionísio no
dia 5 de setembro.
E o nosso “arraiá”? A maior festa do Santa trouxe apresentações, bingo, os reis e
rainhas. Uma grande festa que reuniu, toda a comunidade e as famílias dos alunos.
O projeto Mônica em inglês também foi destaque mostrando o empenho dos alunos
em construir em inglês o mais famoso gibi brasileiro. Como o Autorretrato; Poesia
Concreta; Onomatopéias e o Museu do 4º ano que foram fundamentais na evolução da
aprendizagem a partir da sala de aula.
Nossos alunos foram classificados para a próxima fase da Olimpíada de Matemática!
Confira quem são os alunos!
A Campanha do Agasalho foi um sucesso. Agradecemos a todos que trouxeram suas
roupas para aquecer o coração de quem precisa.
O Ensino Médio desenvolveu diversos projetos e, entre eles, o projeto Aventais do
Sistema Humano. E tem também quem está se preparando para o ENEM e Vestibular, os
alunos puderam participaram de uma palestra especial para auxiliar neste momento
importante de suas vidas.
Por fim, temos um convite para vocês: Vem aí a V Mostra de Dança. Participe, traga
sua família.
Daiany Rocco Moreira
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PROJETO VIDA MARINHA
No mês de junho, é comemorado o dia do meio ambiente. Com
o objetivo de mostrar o impacto ambiental dos nossos oceanos
ocasionados pelo homem, foi feita uma visita ao container Vida
Marinha.
O Projeto Vida Marinha é um grande laboratório móvel
dentro de um container totalmente projetado para receber os
alunos e dar uma aula da vida marinha, com mais de 100 animais
para estudos, oriundos de redes de pescadores ou mortos
acidentalmente. As aulas são feitas por biólogos e eles mostram
onde o animal vive, suas texturas, do que se alimenta e dão
noções sobre educação ambiental.
Antes da visita, os professores discutiram com os alunos a
questão ambiental e a sua importância para a humanidade
mostrando a atitude correta e consciente de cada um é que tem
o poder de mudar o mundo.

David, Ana Beatriz, Amanda e Marina - 101V

Bruna, Ana Julia, Sophia e Gabriela- 102V

Sophia, Isabella, Ana Clara e Isadora - 102V Guilherme, Millena, Sophie e Lucas - 101V

Marcela, Valentina e Marina - 207M

Maria Giulia e Manuella - 102V

Helena e Antônio Marcos - 101 M

Pedro Henrique e Gabrielle - 207M

ALUNOS
ELES DERAM
Othelo, João Rafael, Maya, Caroline - 207V

Rafaela, Eduardo, Victor, Pyetra - 207V

Alice e Julia - 207V

UM SHOW

Arthur, Marcela, Luiza - 317M

André, Luca, Nicolas, Gabriel - 208V

Julia, Paola, Sarah - 208V

Joanna, Eugenia - 317V

Maria Laura, Nathan - 208V

Nadia, Maria Thereza, Maria Vitória - 317V

Guilherme, Mariani - 418V

Jade, Pedro, Rafael, Sophia - 418V

Isabelle, Letícia, Pedro - 419V
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ELA
ALUNOS

Isabela, João Pedro - 615M

1º Bimestre - Victor, Caterina - 927M

Beatriz, Gabriela, Gabriel - 714V

Gabriel, Laura,Lucas - 521M

Victoria, Eloisa, Ana- 824M

Beatrice, Leandro, Maria Alice

Ivana, Eduardo - 824V

Julia, Sofia, Kauan- 521M

Anita, Fernando, Luiza - 418M

Fernando, Isadora, Pietra- 418M

Valeria, Caterina, Carolina- 927M

Luiza, Stefany, Nicolle - 521V

EDUCAÇÃO INFANTIL
CAPOEIRA, NATAÇÃO,
HORA DO CONTO,
PINTURA.
As turmas do Jardim I e Jardim II
desenvolveram em algumas atividades a
comunicação, interação social, a
solidariedade, brincadeiras que expressam
emoções, sentimentos, pensamentos,
desejos e necessidades de conhecer e
utilizar as diferentes linguagens (corporal,
musical, plástica, oral e escrita). em suas
mais variadas manifestações culturais.

PROJETO ANIMAIS DE JARDIM
Com o objetivo de conhecer a diversidade de plantas e animais que podem ser encontradas no jardim, os alunos da
turma Jardim III B, participaram do projeto "Animais de jardim". Estudaram suas características e modo de vida, através
de atividades lúdicas que contemplaram o desenvolvimento de habilidades das áreas de linguagens, matemática,
natureza e sociedade, música e artes.
Como conclusão do projeto, os alunos confeccionaram com suas famílias, animais de jardim, utilizando materiais
reciclados que fizeram parte de uma exposição para todo colégio.
Profª Maibe Aguiar e Tatiane Nunes

AGUARDANDO A PRIMAVERA
Dia 5 de setembro, no Teatro Dionísio, os alunos da Educação Infantil vão apresentar a
peça teatral "A chegada da primavera", com a entrega das avaliações.
Este ano será homenageada a estação da Primavera, sua chegada, sua alegria, sua
importância. O tema sustentabilidade continua sendo o objetivo diário nas atividades. Tudo
isso trabalhado com muito senso crítico.
Este ano teremos um diferencial: Todo o cenário está sendo produzido pelas crianças. Cada
turma ficou responsável por um determinado elemento da natureza: pássaros, flores, frutas,
sol, etc. Com certeza vai ser um sucesso !

ANIMAIS DE SÍTIO
Devido a curiosidade e interesse das
crianças pelo mundo animais que estão
presentes em desenhos animados, histórias,
livros, filmes, jogos e brinquedos, foi
desenvolvido o projeto "Animais de Sítio".
Com o objetivo de proporcionar um contato
direto entre as crianças e os animais, elas
puderam vivenciar suas principais
características, como vivem, do que se
alimentam e a serventia para o homem.
Atividades como musicalidade, desenhos,
confecção de animais, culinária, brincadeiras,
entre outras, foram desenvolvidas para
melhor conhecerem este mundo.
A conclusão do projeto foi uma saída de
estudos no sítio. Todos ficaram muito
encantados com tudo, mas o que mais
chamou a atenção foi o cavalo. O Henrique
Wolf Maciel do Jardim IIIA disse que gostou
muito do "barulho" da ovelha.
Foi muito divertido e prazeroso.
Profª Aline Souza - Jardim III
Profª Maibe Aguiar - Jardim III B
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E as premiações das turmas vencedoras do Rei e
Rainha: Cinema e Duda Willy

ENSINO FUNDAMENTAL I
PERSONAGENS RECICLADOS
A literatura infantil proporciona às crianças diferentes
experiências com a linguagem e com os sentidos, ou seja, possibilita
o seu desenvolvimento linguístico e cognitivo, permitindo assim, que
elas possam ter acesso à leitura e a escrita de maneira divertida, pois
quanto mais as crianças lerem, melhor desenvolvimento na escrita
obterão. Lendo constantemente, a criança escreverá melhor, pois há
uma internalização das estruturas da língua. Por isso, é tão
importante aproximar as crianças dos livros literários porque
mexem com suas fantasias, emoções e intelecto.
Por isso as turmas dos 2º anos realizaram o Projeto de Contar a
história literária infantil confeccionando com sucata o personagem
principal . Todos ficaram empolgados com a realização do projeto,
usaram muita criatividade na confecção dos personagens e suas
leituras foram excelentes e ricas em detalhes.
Profª Cintia Maschio, Profª Alessandra Pinto e Profª Michele Auceli

ARTE SUSTENTÁVEL

No mês do meio ambiente o tema que não poderia faltar:
sustentabilidade. Um dos seus derivados é a "Arte Sustentável", que é
composta por materiais recicláveis, com o objetivo de conscientizar o
"homem" a transformar o lixo em matérias primas que servirão para criar
obras de arte e assim ajudar a preservar o meio ambiente.
As turmas dos 3º anos confeccionaram peças muito criativas. Utilizaram
diversos materiais, desde garrafa pet, tampa, papelão e criaram animais,
carros, ônibus, casas, brinquedos, etc...
A exposição chamou muito a atenção das outras turmas. Todos
queriam pegar e manusear os objetos, principalmente aqueles que eram
brinquedos, tipo biboquê, carros, animais, e a sensação do momento, o
famoso spinner. Outros se divertiram muito falando ao telefone e
brincando de casa e astronauta.
Profª Denize Coelho

"Adorei fazer meu personagem.
Ele ficou muito bonito." Manuela
Gagliardo Ferreira, 207M
"Eu adorei fazer a boneca de
sucata, mas eu achei meio difícil.
Eu fiz uma pediatra do livro. O que
eu quero ser quando crescer? Eu
fiz com minha mãe. Ela me ajudou,
mas eu fiz a maioria." Paola
Bueno. 208V
"Foi muito legal porque utilizamos
coisas que não iríamos mais usar e
divertido porque foi um segredo
entre mim e a minha mãe, pois não
estávamos achando nada para
fazer a cabeça da "Bruxa Onilda",
então pegamos uma bolinha de
tênis sem o meu pai saber !" Maya
Arlaque Corte Real , turma 207 V.

MUSEU DO 4º ANO
As turmas dos 4º anos realizaram um estudo sobre os
museus e seus acervos. Os alunos foram desafiados a
escolherem quatro objetos de valor sentimental para eles,
os quais gostariam de expor em um museu com o objetivo
de serem preservados para a posteridade. Foi criado assim
o “Museu do 4º ano”, onde esses objetos pessoais,
selecionados pelos alunos, foram expostos. As turmas 418
M e V confeccionaram convites para suas famílias que
vieram em grande número. Já a turma 419 V convidou
várias turmas, professores e funcionários do Colégio para
ver a sua exposição.
Foi emocionante: os alunos muito atentos e
cerimoniosos, explicavam aos convidados o seu acervo e a
história de cada um deles. Havia desde boneca, sapatinho,
manta, caixinhas, fotografias, travesseiros, correntinhas e
pulseiras da época em que eles eram bebês. Foi um
verdadeiro sucesso.
Profª Evelyn Silva dos Santos Turma: 418 M e 418V
Profª Sumara Boatin - Turma 419 V

AUTORRETRATO
Na disciplina de Artes foi estudado que o autorretrato é um retrato que o
artista faz de si mesmo. Na pintura, o autorretrato surgiu no Renascimento,
graças a artistas como Leonardo da Vinci, e tornou-se mais frequente no
Barroco. Um dos grandes mestres do estilo nesse período foi o pintor e
gravurista holandês Rembrandt.
Rembrandt nasceu na Holanda, em 1606, e viveu até 1669. Ele gostava muito
de fazer autorretratos, tanto que chegou a pintar cerca de cem deles, desde
sua juventude até sua velhice. Ao ser questionado sobre esse hábito, ele
respondia: "Quererão saber que espécie de pessoa eu fui".
O resultado desse trabalho foi impressionante: como alguns alunos
conseguiram desenhar a si próprio com tanta fidelidade. É possível constatar
pelas imagens o resultado desses trabalhos. Foi incrível.
Profº Michele Brum Disciplina: Artes Turmas: 521 M e V.

ENSINO FUNDAMENTAL II
MÔNICA EM INGLÊS
Usando como inspiração os desenhos dos gibis em
inglês da série "Monica and Friends", o Professor
Sidney deu um desafio para os alunos: traduzir a
história para o português e desenhar um gibi da
Mônica. Foram muitos trabalhos excelentes
apresentados, com destaque para o trabalho das
alunas do 8º ano - 824M, Ana Clara Bet Bussolato,
Carolyne Labatte Barbosa, Eloísa Bianchezzi Rosa,
Isadora Cristina Belém Pinho, que produziram um gibi
com um número surpreendente de 19 páginas, todas
em quadrinhos, desenhadas com muito capricho, além
de uma tradução excelente. Nicole Ignácio de Oliveira
e Thaize Emanuelli Neves Mangrich da 2ª série do
Ensino Médio e Gabriela Llacas Vela da 3ª série do
Ensino Médio também fizeram um belo trabalho.
Profº Sidney João de Lima
Disciplina: Inglês

PROJETO OSCAR NIEMEYER
O 9º ano realizou um trabalho com o objetivo de
conhecer e olhar com outros olhos, as obras
tridimensionais do arquiteto brasileiro que construiu a
cidade de Brasília, Oscar Niemeyer.
Eles produziram maquetes que reproduziram as obras
da cidade com isopor, eva, e papelão, tintas guache e
outros materiais.
Disciplina de Artes
Profª Luciana Medianeira Flores Bassaco

ONOMATOPÉIAS
Os alunos do 6º ano tiveram a
oportunidade de dar asas à imaginação ao
estudar as onomatopéias (processo de
formação de palavras ou fonemas com o
objetivo de imitar o barulho de um som) nas
aulas de Redação. Foram produzidas lindas
tirinhas com o tema livre.
Profª Karla Romena
Disciplina: Redação

POESIA CONCRETA
A expressão visual e a arte poética andam lado a lado com a
imaginação nas aulas de redação. Os alunos do 6º ano trabalharam
neste bimestre a Poesia Concreta, que tem como característica o
uso das disponibilidades gráficas que as palavras possuem, sem
preocupações com a estética tradicional de começo, meio e fim e
fim e, por esse motivo é chamado de poema-objeto.
Profª Karla Romena Turma: 615 M e V

ENSINO MÉDIO
AVENTAIS DO SISTEMA HUMANO
Os alunos da turma do segundo ano do Ensino Médio realizaram a prática pedagógica "Aventais dos
Sistemas", a qual compreendeu em elaborar aventais contendo a anatomia de alguns dos sistemas
humanos estudados durante o 2° Bimestre. Os sistemas escolhidos foram: Sistema Digestório, Respiratório,
Circulatório e Urinário. Tal prática explorou a habilidade de produção, possibilitando aos alunos se envolver na
construção de seu próprio conhecimento. Além disso, auxiliou na identificação das estruturas anatômicas e na
fixação de suas funções. Assim, os modelos criados permitiram uma visualização mais atraente e dinâmica,
facilitando a compreensão dos conteúdos, tornando as aulas mais motivadoras.
Profª Vanessa da Silva de Castro Disciplina: Biologia

COMO SE PREPARAR PARA O ENEM E VESTIBULAR
Os alunos do terceiro ano do Ensino Médio do Santa participaram de um momento bastante significativo
com orientações práticas e funcionais visando ajudá-los a se prepararem para as provas competitivas como
vestibular e ENEM. Nesse programa foram utilizadas ferramentas e processos das metodologias de coaching e
de mentoring para orientar os alunos a atingirem a alta performance em seus objetivos de vida. As atividades
foram conduzidas pelo consultor Anderson Gross, que é empresário, palestrante e Master Coach Profissional.
Os alunos ficaram muito satisfeitos com a palestra, inclusive pediram para ser ministrado todos os anos
para as próximas turmas. O objetivo foi alcançado: várias dúvidas foram elucidadas.

OLIMPÍADA DE MATEMÁTICA
A Olimpíada Brasileira de Matemática é um projeto nacional dirigido às escolas públicas brasileiras. Em 2017 as
escolas privadas foram convidadas a participar. Como objetivo de estimular o estudo da matemática, o Colégio
Santa Terezinha aceitou o desafio e participou, com êxito, na primeira fase, no dia 06 de junho.
Parabenizamos os alunos classificados para a segunda fase da Olimpíada que será realizada no dia 16 de
setembro de 2017.
Os alunos classificados são:
Felipe Nascimento Teles Freitas
Alice Borges Kramer de Oliveira
Eduardo Henrique Peixoto Boçon
Eduardo Santos Dalmas
Carolina Drage
Valéria Dias Moro
Braima Duarte dos Santos
Gabriel Berg Petry
Leandro da Silva Nunes
Pedro Paulo Massulini Acosta
Luiz Fernando Rodrigues Peres Lisboa
Maria Alice Martins

"A prova foi desafiadora e diferente
de tudo que eu achava que fosse.
Despertou partes do meu
conhecimento que eu nunca havia
utilizado em sala, em que tudo que eu
já havia visto e aprendido se
combinava para resolver situações
completamente comuns. Uma prova
viva que a matemática se torna
fundamental tanto na vida acadêmica
quanto no ambiente social cotidiano."
Valéria Dias Moro - 9º ano do Ensino
Fundamental - 927 M.

"É uma experiência diferente que
deve ser propagada pelos
estudantes, junto com a vontade
de desafiar sua capacidade e seu
conhecimento."
Gabriel Bera Petry - 1º ano Ensino
Médio - 123 M

CAMPANHA DO AGASALHO
No mês de Junho o Colégio Santa Terezinha
promoveu a sua 1ª Campanha do Agasalho e o
resultado foi um sucesso absoluto! Foram centenas
de roupas, cobertores e calçados recebidos
diariamente e que agora estão esquentando muitos
lares. Na foto nossa diretora pedagógica Sra.
Terezinha Guedin Fiamoncini levando parte da
arrecadação na Delegacia da Polícia Civil de
Ingleses, onde a Cruz Vermelha retirou e levou
para as famílias atingidas pelas chuvas. Obrigada
pais e a todos que contribuíram com a nossa
campanha, aquecendo o coração de quem precisa.

"É uma prova relativamente difícil,
mas que, com certeza, fez com que eu
conseguisse me testar para saber no
que sou boa e no que não sou. Foi
realmente uma grande experiência e
vou levá-la para minha vida." Carolina
Drage 927

VMOSTRA
TEATRO DIONÍSIO

DIA

de

dança

10 DE NOVEMBRO

20H

Venha mostrar o seu talento
INSCRIÇÕES:

PATROCÍNIO E REALIZAÇÃO

PERÍODO DE 02 A 20 DE OUTUBRO DE 2017
INFORMAÇÕES: MOSTRATEATRODIONISIO@GMAIL.COM . 3269-3032
TEATRO DIONÍSIO
SERVIDÃO SAFIRA, 148 . INGLESES . FLORIANOPOLIS

