PUBLICAÇÃO DO COLÉGIO JARDIM ANCHIETA

em revista

Nossa missão educacional pressupõe FORMAR
pessoas INDEPENDENTES e RESPONSÁVEIS, capazes de
CRER NA VIDA e COMPREENDER a REALIDADE, nela
ATUAR, tornando-se MELHOR e MELHORANDO a
qualidade de vida de toda a SOCIEDADE. Que este cidadão
possa TRANSFORMAR a INFORMAÇÃO EM
CONHECIMENTO, UTILIZAR adequadamente seus
valores, talentos, tecnologias e PROMOVER realmente
RESULTADOS de valor à SOCIEDADE.

CALENDÁRIO
2017 / 2018
Atualize a sua
agenda

CRIATIVIDADE
E VANGUARDA
Experiências de
sucesso na
educação

O PRAZER
DA LEITURA
A formação de
novos leitores
GARANTIR A BASE PENSANDO NO TODO

DESTAQUES

EDITORIAL
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PÉ NA TRILHA
Contato das famílias
com a natureza

Desde sua fundação há 25 anos, o CJA
tem como um dos seus eixos
norteadores as relações entre as
pessoas. Acredito que, com um
envolvimento emocional que vai além
da convivência professor e aluno, o
processo educativo e de
aprendizagem acontece de maneira
extremamente efetiva. O aluno feliz e
num ambiente acolhedor aprende
mais e melhor. Para isso, o trabalho do
CJA começa com nosso ator principal:
o professor. O investimento em
formação, a valorização e o clima
organizacional saudável são peças
chaves para que estes sentimentos
positivos sejam replicados aos alunos.
Professores felizes resultam em
alunos aprendizes. Assim, nas
próximas páginas, apresentamos uma
pequena amostra do trabalho
desenvolvido no CJA, que é fruto de
todo este cuidado educacional e
afetivo que temos com nossos
mestres e educandos. Divirta-se!
Ana Paula K. Zanella
Diretora - CJA

FORMAÇÃO CONTINUADA CJA

4

MOMENTOS
CJA
Amostras do
nosso cotidiano

12

O PRAZER
DA LEITURA
Como incentivar o
aluno leitor?

4

CINEMA NO CJA

6

EDUCAÇÃO INFANTIL

8

ENSINO FUNDAMENTAL
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CALENDÁRIO 2017/2018

A Equipe de Ensino CJA
p a r t i c i p a d e
atividades de reflexão,
aprendizado e
ressignificação com
estudos e treinamentos
constantes. São
encontros onde discutimos e contextualizamos os
caminhos e soluções
educacionais,
refletindo sobre a
prática pedagógica
com compromisso,
profissionalismo e
inovação.

CRIATIVIDADE E
VANGUARDA
O aluno contemporâneo necessita de estímulos que agucem
a sua criatividade e a sua vontade de descobrir o novo. A
prática de ensino buscada pela equipe de profissionais do
CJA

garante que o PENSAR do aluno seja marcado pela

reflexão, ação e nova reflexão. Isso tudo norteado pela
contextualização e significação dos conteúdos.

FLAUTA no CJA
O Desenvolvimento do pensamento lógico, da concentração
e sequência são algumas das habilidades estimuladas nos
alunos as turmas de 3º, 4º e 5º anos nas aulas de flauta. Com
o trabalho coletivo e a interação, a música cria diferentes
percepções, incluindo de maneira prazerosa diferentes perfis de
aprendizagem,
já que a música
age efetivamente sobre as
nossas emoções.

Alunos, famílias
e professores
participam
desta atividade
de integração e
harmonização
com o meio
ambiente. Um
Sábado por trimestre, trilhas com fácil
acesso são escolhidas para que todos
possam participar do projeto, que
somam a valorização das belezas
naturais de
nossa
região com
diversão, integração e aprendizado.

Professor Thiago Modolo
com alunos do 5o ano do CJA

FESTIVAL DE
CINEMA CJA

O Festival de Cinema e Vídeo
do CJA é um projeto multi e
interdisciplinar desenvolvido
no primeiro semestre com as

turmas de 6o ao 9o ano. Ao final, no evento
realizado numa grande noite, são exibidas as
produções cinematográficas dos alunos, onde os
curtas recebem as premiações nas mais diferentes

Rua Abílio Costa, 69 - Santa Mônica
Fpolis/SC - CEP: 88037-150
(48) 3234-5174
www.cjanchieta.com.br

Direção
Ana Paula K. Zanella (contato@cjanchieta.com.br)
Chirlei Lima (chirlei@cjanchieta.com.br)
Coordenação Pedagógica
Karina Clemente (karina@cjanchieta.com.br)
Juziene S. Coelho (juziene@cjanchieta.com.br)

categorias.
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MOMENTOS CJA

EXTRACLASSE

[Professora Mônica]

Destinada a alunos a partir de 4 anos de
idade, as aulas de Yoga Kids são oferecidas
no horário das 18:00 às 19:00.
Os alunos são apresentados
a posições que trabalham o
corpo de forma simétrica,
dinâmica e divertida,
finalizando com uma sessão
de relaxamento e meditação,
que ajuda na atenção e
concentração.
Depois de um período de aulas, é possível
observar um aumento na concentração,
tranquilidade, vontade e determinação, além da
diminuição da ansiedade e uma melhora
considerável no sono e capacidade pulmonar do
aluno.
,ALGUNS
,BENEFÍCIOS:
,-Disciplina
,-Qualidade de vida
,-Maior concentração nos estudos;
, -Autoconhecimento

e

consciência

corporal;

?

?
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INFANTIL
PROJETO:
“ QUINTAL DO
INFANTIL I“

1º E 2º PERÍODOS
AULAS de
MúSICA
Cuidar é...
Estimular
vivências de
experimentação.

O Infantil I explorou
o quintal do CJA
descobrindo, em
contato pleno com
a natureza, novas
sensações,
texturas, cheiros e
formas.

PROJETO “A EVOLUÇÃO
dos VERTEBRADOS"
2º Período

Os alunos do 2º período, literalmente,
exploraram um peixe e comprovaram que,
pelas suas características, ele é um
vertebrado. Após este estudo, o peixe foi
assado e saboreado pelos alunos.

INFANTIL II
PROJETO “POESIA É COISA DE CRIANÇA”

INFANTIL
Criando e fortalecendo
vínculos através do “olho
no olho.”

EXTRACLASSE

CAPOEIRA
[Professor Mestre Mancha]
Destinada a alunos a partir de 4 anos de
idade, as aulas de Capoeira são oferecidas no
horário das 18:00 às 19:00.
A Capoeira trabalha a disciplina e o respeito ao
outro, tanto na força quanto nas técnicas que
tenham sido ensinadas, permitindo que um
aluno mais desenvolvido fisicamente possa
jogar com outro de menor porte sem,
necessariamente, machucá-lo. Com o resgate
da cultura brasileira, música e esporte, a
capoeira também trabalha confiança,
humildade, perseverança e disciplina dos
atletas.

“TWISTANDO“ COM AS
FORMAS GEOMÉTRICAS
1º Período

INFANTIL III

BOI DE MAMAO

O Infantil II explorou com vários recursos a POESIA “Macaca Sofia”,
ampliando suas possibilidades de comunicação e expressão
através de diversas atividades, como contação de história, música,
culinária e dramatização.

No mês de agosto, o folclore e as tradições Açorianas são
trabalhadas nas turmas de
Infantil III com o estudo e a dança
do folguedo do Boi de
Mamão.

6

O 1º período relembrou as cores e as formas em
seu projeto "Ser diferente é legal" . Com o objetivo
de socialização e interação, desenvolveu o jogo
das formas geométricas, trabalhando de
forma lúdica, compreendendo, respeitando e valorizando o outro, seus sentimentos e suas reações.
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FUNDAMENTAL I
JOGOS MATEMÁTICOS
2º Ano

A matemática no 2º ano é
trabalhada através de jogos que
despertam a curiosidade e criam
oportunidades para que as
crianças aprendam a lidar com
resolução de problemas, bem
como seus conflitos do dia a dia.

O USO DE TECNOLOGIAS
COMO INSTRUMENTO PEDAGÓGICO
3º Ano

O uso das tecnologias, por meio de jogos, é uma
alternativa que favorece o 3º
desenvolvimento
de
Ano
habilidades que possibilitam a construção de
hipóteses de maneira
desafiadora e divertida. As
turmas do 3º ano
ampliaram o conceito da
multiplicação através do
jogo Grand Prix do site
multiplication.com.

CONHECENDO NOSSO PLANETA
4º Ano

Colocando a mão na
massa, ficou muito
mais gostoso estudar
sobre as camadas da
Terra e entender que a
crosta terrestre é
dividida em placas que
se movimentam sobre
o manto.
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EXTRACLASSE
Visita de Campo
Araquari
5º Ano

Com o objetivo de aprimorar o
conhecimento e ter um contato
mais próximo com a nossa
história, as turmas dos quintos
anos viajaram em uma saída
de estudo até a cidade de
Araquari, onde visitaram o
M E M O R I A L D O
DESCOBRIMENTO e
puderam contextualizar os
conteúdos estudados em sala.

ESCOLA DE
FUTSAL - CJA
[Professor Jayson]

Capitaneada
pelo professor
Jayson, a Escola de Futsal
do CJA
busca, de
maneira
lúdica,
apresentar
aos alunos
os principais
fundamentos da
modalidade.
As equipes, formadas
com alunos a partir dos 6 anos
de idade, treinam sempre no período pós aula e os
encontros acontecem duas vezes por semana,
sendo um de treino tático e outro de jogo.

ALFABETIZAÇÃO VIVENCIADA
1º Ano

No processo de alfabetização o
aluno conhece o som e a grafia de
cada letra. Para tornar mais
significativo esse movimento, um
tema é escolhido e vivenciado. Na
letra A, o tema foi ÁRVORE, onde
os alunos tiveram a oportunidade de
realizar um plantio na praça do
bairro. Quando estudaram a letra H,
uma biblioteca portátil foi montada
para que todas as turmas pudessem
ler HISTÓRIAS durante o recreio.

VIOLÃO

CJA ECOLÓGICO
O CJA possui um local para
descarte correto de pilhas e
baterias usadas. Faça a sua
parte, colabore com
9
o nosso planeta!

– INTERPRETAÇÃO – COMPROMETIMENTO – RESPEITO
SENTIMENTO – EBULIÇÃO – COOPERAÇÃO INICIATI
AUTONOMIA – AUTORIA – DESAFIO – IMAGINAÇÃO
RECONHECIMENTO – CONSTRUÇÃO – COMPREENSÃO
FORMAÇÃO – CONSCIÊNCIA – ORGANIZAÇÃO
PERCEPÇÃO – DISCUSSÃO – SOLUÇÃO
RESOLUÇÃO – AUTO-AVALIAÇÃO
AUTOCONSTRUÇÃO – PENSAMENTO
LINGUAGEM – VIVÊNCIA – CONVIVÊNCIA
INTEGRAÇÃO – INTERAÇÃO – PLANEJAMENTO
EXPERIMENTAÇÃO – PRODUÇÃO – CONCLUSÃO
ATITUDE – DESCOBERTA – EXPRESSÃO
COMUNICAÇÃO – CONHECIMENTO
TRANSFORMAÇÃO – CRESCIMENTO EVOLUÇÃO – AMIZADE – GRATIDÃO
SOLIDARIEDADE – PAIXÃO – CIDADANIACRIAÇÃO – ARGUMENTAÇÃO –
CONFLITO - REFLEXÃO – PARTICIPAÇÃO – AÇÃO – REAÇÃO – CURIOSIDADE

FUNDAMENTAL II

AULAS PRÁTICAS DE CIÊNCIAS
As aulas práticas de Ciências são
uma ótima ferramenta para que o
aluno seja construtor do seu
conhecimento, oportunizando o
pensar, criar e agir. As turmas do
6°ano fabricaram maquetes de
vulcões para facilitar a compreensão
do conjunto de fenômenos
relacionados ao tema vulcanismo,
como a estrutura do planeta Terra,
atividades geológicas e modelagem
do relevo.

REFLEXÕES NAS
AULAS DE HISTÓRIA

9º ano

OPINIÃO
RESPONSABILIDADE –

A História nos dá a capacidade de passeios descompromissados por incríveis
vivências, anedotas, ambientes e epifanias do passado. Mas nada disso
seria relevante, caso essas
viagens no tempo não pudessem
trazer inspiração para o aqui e agora.
Nesse sentido, os educandos, como que tocados por
Mnemósine (musa da memória) se colocam a debater, ouvir,
apresentar ideias completamente reconfiguradas a partir de
um alargamento do campo de visão. A História, vista como
um pontapé inicial para aflorar os mundos individuais, e
tudo mergulhado num delicioso debate coletivo. Isso é
História no CJA!
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EXTRACLASSE

6º ano

ESTILISMO
[Professora Fernanda Arizio]

Visita de Campo
6º ano

Explorando todas as
possibilidades de
interação, os alunos
visitaram
no
campus da UFSC a
X FERMAT - Feira
E s t u d a n t i l
Redescobrindo a
Matemática.

VARIAÇÕES LINGUISTICAS
7º ano

Já imaginou estudar sobre
Va r i a ç õ e s L i n g u í s t i c a s
adentrando o conceito de
gírias (enquanto identidade do
jovem)?
O 7°ano, com um trabalho
i n te rd i sci p l i n a r, re a l i zo u
pesquisas sobre as gírias,
estilo de vida, moda, ídolos e
contexto histórico das tribos do
Surf, Skate, Hip Hop e
Rappers, bem como as gírias e
influências sócio culturais dos
anos 60,70, 80, 90 e 2000.

O TEATRO NA ESCOLA

As alunas da Oficina de
Moda, no Módulo de
Customização de
Roupas, transformam as
peças de diversas formas,
dando uma cara nova e
única. Aprendem o feitio
de pontos simples e como
costurar botões, usados
para decorar as roupas,
que também são
customizadas com caneta
de tecido, apliques e
outros acessórios.

8º ano

A linguagem teatral estimula a
descoberta de diferentes
possibilidades de
comunicação e expressão,
proporcionando aos
estudantes momentos de
grandes descobertas,
descontração e aprendizado.
A elaboração de pequenas cenas estimula o trabalho em grupo e
com isso, o
exercício de
respeito a roteiros
e r e g r a s .
Aprendem nos
exercícios
teatrais a ouvir o
outro, exercitam a
empatia e a
alteridade, já que
as atividades de
expressão
c o r p o r a l
favorecem o
autoconhecimento.

As alunas usam sua
criatividade,
desenvolvendo
peças lindas, nunca
esquecendo que
esta reciclagem de
10
roupas é necessária
num ambiente
ecologicamente
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Como GOSTAR
de LER?

PALAVRA DA COORDENAÇÃO

Dicas de estudo

Q

escrivaninha.

Quando conversamos, percebo

mais

em alguns de vocês uma certa

muito através de imagens), e

angústia

aos

também temos os alunos

estudos em casa. Muitos me

cinestésicos (que vão sempre

pedem

de

preferir atividades práticas).

orientações

Já pensou em estudar com o

detalhadas de como devem

seu filho usando vídeos? Ou

ajudar seu filho a fazer a tarefa

criar com ele seus próprios

e estudar. Pois bem, não existe

jogos?

receita pronta!

Cada criança

Experimente!

tem

particular

ueridos Pais,

em

um

instrução

um

relação

“manual”

com

jeito

e

individual de aprender...
Como

sugestão,

eu

são

(aprendem

diria:

a p r e n d e . . .

A

neurolinguística afirma que a
forma como aprendemos está

um horário e um
período fixo para a realização de
tarefas e estudos;

,-Converse sobre a rotina escolar

do seu filho;
sobre suas dificuldades;
,-Converse com os professores de

muito relacionada aos nossos

seu filho, procure saber como ele
está se desenvolvendo no
processo de aprendizagem;

sentidos. Alguns estudantes são

,-Apóie os professores e suas

mais auditivos e uma conversa
dentro do carro, no caminho
para a escola, acaba sendo
muito mais significativa que

orientações;
,-Fale sempre bem da escola para

criar em seu filho uma expectativa
positiva em relação aos estudos;
,-Diga a ele todos os dias que o

ama e demonstre isso através de
atitudes positivas.

horas de estudo atrás de uma
12
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A máxima SÓ ESCREVE BEM QUEM
LÊ BASTANTE continua muito atual.
O aluno geralmente é um espelho
da família, por isso, é bastante
importante que o exemplo venha
de lá. Que tal proporcionar, dentro
de casa, uma rotina com algum
tempo sem interferência externa,
para pais e filhos, proporcionando
assim um momento de leitura?

Dicas:

,-Incentive seu filho a falar sempre

A Coordenadora Pedagógica Karina Clemente é Pedagoga, Educadora Física,
possui Pós-Graduação em Ed. Infantil e Séries Iniciais (2010) e Pós-Graduação
em Gestão do Ambiente Escolar (2014).

A

A Coordenadora Pedagógica Juziene Silveira Coelho é Pedagoga com habilitação
em Séries Inciais, possui Pós-Graduação em Ed. Infantil 0 a 6 anos (1996) e Bacharel em
Direito(2008). Por amor à educação, retornou à àrea e finalizou sua Pós-Graduação
em Psicopedagogia (2011).

,-Estabeleça

observe seu filho! Perceba como
e l e

visuais

Outros

BRINQUEDOTECA

Cultive também o hábito de contar
as páginas iniciais de uma história
e deixe que a curiosidade deles o
façam procurar algo novo, seja em
casa ou na Biblioteca Escolar.

Brinquedoteca é um espaço

oferecido

para

freqüentam

o

nossos
Colégio

alunos
em

que

período

integral. No turno contrário ao de sala
Visita ao estúdio e
conversa com o artista
Luciano Martins

de aula, os alunos participam das
atividades

diferenciadas

promovidas

pela professora da Brinquedoteca. Além
de fazerem suas tarefas, as crianças
desenvolvem
Os alunos com a mão na massa
durante as atividades com culinária
no projeto ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL.

E o jovem, como fazer
para gostar de ler? O
que observamos agora
é um choque de
gerações, onde os pais
exigem a leitura num
livro físico e os filhos
dominam o acesso por
v á r i o s m e i o s ,
principalmente o virtual.
Se hoje é importante
falar a linguagem dos
alunos, então por que
não incentivar a
formação de leitores
a t r a v é s d e s t a
tecnologia? Incentive
assuntos que agradem,
há sites, livros e revistas
sobre tudo, com certeza terá alguma publicação que irá
agradar. Também converse sobre o que foi lido, pois a
troca de ideias sobre uma leitura é tão importante quanto
a própria leitura, isso é que vai tornar o aprendizado muito
mais significativo.

projetos

artísticos

e

educativos.

O Programa Educacional de Resistência às Drogas
(PROERD) é um
programa que tem
como objetivo prevenir
o uso de drogas e a
prática da violência.
Nossos alunos do 5º
ano participaram de
todo o treinamento e,
ao final do curso,
receberam
seus
diplomas, conscientes
das suas potencialidades como cidadãos responsáveis e capazes de
contribuir para uma sociedade mais justa e segura,
sem drogas e sem violência.
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MOSTRA
FEIRA DO
EDUCACIONAL e CONHECIMENTO

EVENTOS
Projeto Está
Chovendo
poesias com
a professora
de ar tes
Raquel

Com estes eventos, o CJA mistura
teoria e prática, construindo novos
aprendizados numa grande
apresentação para toda a
comunidade escolar.

VISITAS
de CAMPO

PÁSCOA
Diferentes linguagens são apresentadas,
explorando sempre novas descobertas,
onde o movimento Maker estimula a troca
de ideias, conhecimentos e atitudes.

NOITE de
PIJAMA
1os e 2os anos
FESTA
JUNINA

JOGOS
INTER-ESCOLARES

Criatividade
na mostra
dos alunos

DIA de INTEGRAÇÃO
Parque Aquático
Ens. Fund. II

Interação com
outros alunos

CALENDÁRIO 2017/2018

Projeto Alimentação Saudável - Brinquedoteca
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Famílias participam de experiência interativas

18 a 22/9
2 a 6/ 10
16/10
23/11
27 a 1/12
4- 8/12
11- 13/12
14/12
15/12
18/12

- Rematrículas 2018 - Ed. Infantil e Casa das letras
- Rematrículas 2018 - Ensino Fundamental
- Início das Matrícula 2018 -ALUNOS NOVOS
- Conselho de classe - Fundamental II
- Entrega de boletins - Ensino Fundamental
- Entrega de avaliações - Ed Infantil/ Semana de
recuperação final - Ensino Fundamental
- Provas Recuperação - Ensino Fundamental
- Entrega das notas Recuperação
- Término do ano letivo
- Prova 2ª época

2018

2017

Com uma diversidade de comunicação,
temas interdisciplinares como socialização,
pensamento sustentável, respeito, entre
outros, transformam a lógica da repetição
em CRIAÇÃO e REFLEXÃO, desenvolvendo
no aluno uma maior confiança para
experimentar novidades e contextualizar o
aprendizado adquirido em sala de aula.

8/1
24/1
29/1
5/2
6/2
7/2
8/2
9/2
15/2
3/3

- Retorno da secretaria (10:00 - 18:00)
- Reunião Coordenação/ Direção
- Retorno Professores (Planejamento)
- Início das atividades (Infantil e Inf. 1)
- Início das atividades (Infantil 2)
- Início das atividades (Infantil 3, 1º
período e 2º período)
- Início das atividades (1º ano)
- Baile de Carnaval: Ed. Infantil e 1º ano
- Início das aulas - 2º ao 9º ano
- Pé na Trilha CJA
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