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SOU ANCHIETA
PORQUE...
Depoimentos de
alunos e alunas

VISITAS DE
CAMPO
Estratégia para
aprendizagens
significativas

importância da parceria Família –
Escola deve ser ressaltada e valorizada
por todas as pessoas envolvidas no
processo educacional. Aqui, no Colégio
Jardim Anchieta, acreditamos que junto
com as famílias podemos alcançar
resultados concretos no processo
educacional de nossos alunos.
Numa perspectiva de equilíbrio,
educadores e pais devem construir juntos
um ambiente de parceria, pois o
aprendizado obtido por esta interação é
essencial para o crescimento sadio e o
futuro promissor do educando.
Não existem atalhos para se chegar ao
desenvolvimento pleno de um cidadão: é
preciso estar sempre pronto para
aprender por meio do respeito e da
interação com outras pessoas. Pais
apoiando o colégio e vice-versa.
Precisamos ter a consciência que esta
parceria na educação é a ponte para o
futuro. É este trabalho conjunto que
conduz nossos alunos para um rumo
certeiro.
Acredito, cada vez mais, que juntos
seremos capazes de tudo isso. Assim,
convido você para que desfrute desta
leitura, aproveitando para rever muitos
dos nossos momentos que todos –
professores, alunos e familiares –
ajudaram a construir.
Como poetizou Milton Nascimento:
“Longe se vai, sonhando demais...”
Aproveite, SONHE CONOSCO!

O movimento de formação continuada e avaliação da equipe
pedagógica do Colégio Jardim Anchieta tem como consequência a
criação (e "recriação") de atividades e projetos que contextualizam e
dão significados aos conteúdos e aprendizagens. Os projetos aqui
descritos ilustram um pouco da busca do CJA pela inovação e
potencialização da prática docente.

A mágica contida em palavras e expressões como "por favor",
"você primeiro", "obrigado" e "bom dia" é explorada e
praticada em projetos com os diferentes segmentos de ensino
no CJA. Os resultados são propagados em uma corrente de
sorrisos e gentilezas sentidos em toda a comunidade. Dentro
dessa temática, o trabalho desenvolvido pelas Professoras
Scheila e Bruna (Maternal Lua e 1º Período) resultou na
confecção de bonecos que protagonizaram um vídeo cuja
mensagem sensibiliza para o uso de "palavras mágicas" no
cotidiano.

O projeto é uma ação de extensão da
Universidade do Estado de Santa
Catarina (UDESC). Coordenado pelo
Professor José Claudio Morelli Matos, o
projeto tem seu foco na atividade de
leitura crítica e dialogada de textos
literários e teóricos da cultura universal.
A parceria entre CJA e UDESC resulta
em encontros semanais de leitura
dialogada e de discussão de textos.

A Oficina de Atletismo, assim como a de
Vôlei e Futsal, é oferecida gratuitamente
aos alunos do 6º ao 9º ano do Ensino
Fundamental. Além de oportunizar o
desenvolvimento de consciência corporal
e da coordenação motora, as atividades
coordenadas pelo Professor Bruno
englobam o estudo de técnicas e dos
movimentos característicos de cada
modalidade.

Importante estratégia do processo de
ensino–aprendizagem, as visitas de campo
organizadas pelo CJA procuram relacionar
os conteúdos escolares à vida real. A equipe
pedagógica preocupa-se, também, com a
realização de viagens e passeios voltados ao
lazer, à cultura e ao fortalecimento das
relações entre os alunos e o corpo docente.

Visita à reserva ambiental da Ilha do
Campeche. Os alunos foram
acompanhados por professores do
colégio e por guias especializados.
Visita para obser vação dos
processos de idas e vindas do lixo,
reciclagem e transformação dos
materiais coletados.

A História de SC é o tema estudado durante as
visitas à casa de Anita Garibaldi, ao marco do
Tratado de Tordesilhas, ao Porto de Imbituba e ao
Museu da Baleia Franca.

"Encarar" trilhas (ou caminhos) é,
conforme Zeferino e Carlson (2005), uma
oportunidade de "experimentar a vida na
sua qualificação mais nobre e natural".
Pé na Trilha é uma iniciativa do CJA para,
periodicamente, estabelecer percursos e
promover a harmonização da comunidade
escolar com o meio ambiente.
Educação Ecológica e integração famíliaescola são norteadores da iniciativa e
somam-se a outros objetivos das
atividades como, por exemplo,
aprendizados diversos e a valorização das
belezas naturais de nossa região.

Inaugurada pelas professoras Bruna Dal
Pont Zanatta e Raquel Sabota, a Galeria de
Artes do CJA também está presente na
Anchieta em Revista e apresenta um pouco
do talento dos alunos e alunas do colégio.

maioria de nós leva a vida numa correria que mal nos deixa tempo para
pensar. Fazemos tudo automaticamente, passamos pelas pessoas e muitas
delas passam por nós, por nossas vidas... simplesmente passam, pois muitas
vezes nem as percebemos! Não temos mais tempo para olhar, ouvir, dizer,
estender a mão. Muitas vezes nos fechamos em nosso egocentrismo e
queremos que tudo seja a nossa maneira e por isso nunca estamos felizes,
satisfeitos. Nesse ritmo de vida também nos esquecemos de pequenos gestos
que fazem muita diferença e melhoram as relações: as gentilezas.
Mas aqui cabe uma pergunta: em um mundo repleto de violência, raiva,
egoísmo é possível ser gentil? Quem é gentil geralmente é julgado como
“submisso”, “careta”... Mas, avaliamos mesmo que inconscientemente, as
consequências do bom e do mau comportamento. Apontamos as atitudes
inadequadas dos outros, mas não avaliamos nossas tentativas de sermos gentis
em nossas ações cotidianas... por quê? Há falta de reflexão, com certeza e
também o pouco envolvimento com outro. Convivemos, mas não sabemos
como conviver.
Ser gentil beneficia não somente os outros, mas nós mesmos. Gentileza
gera gentileza: fazemos o bem o colhemos o bem. Ser gentil é ter inteligência
ética. A inteligência ética é constituída em parte geneticamente, e continua a se
desenvolver durante a vida.
É nossa missão – quase um desafio nos dias de hoje – auxiliar e
proporcionar meios para que nossas crianças cresçam e desabrochem em todos
seus limites. Para isso elas precisam de nosso modelo, da nossa orientação,
nossa solidariedade, segurança e sempre, nosso olhar afetuoso. Nossas atitudes
no dia-a-dia e nosso modelo de conduta são mais fortes que as palavras.
No CJA temos como um de nossos objetivos desenvolver a educação das
habilidades e das sensibilidades, pois sem a educação das últimas as primeiras
perdem o sentido. Por isso, nossa constante preocupação não apenas com a
construção do conhecimento, mas também com a formação do aluno – a
construção do ser e o aprender a conviver. Para este fim, nossas propostas
educativas devem criar condições para que o aluno perceba a importância do
relacionamento como fator de crescimento, assim como desenvolva formas
efetivas de comunicação, expressando e discutindo com clareza e respeito os
resultados de sua experiência, percebendo sua responsabilidade social,
compreendendo que as suas ações individuais se refletem nos outros.
Nós, educadores e pais, devemos buscar sempre, através de nossas
práticas e exemplos, a formação de valores e o resgate das gentilezas que nos
tornam seres melhores. Palavras simples como por favor, com licença, obrigado.
O respeito à diversidade, a compreensão e atitudes éticas se fazem necessárias
aqui, agora e sempre. Que mundo queremos para nós, para nossos filhos?
Como queremos ser tratados por nossos filhos no futuro? Como queremos que
eles se tratem? Depende de nós. Faço um convite a todos, vamos tornar nossos
olhares mais ternos, ter atitudes mais fraternas, vamos ter mais paciência
diante das dificuldades... Vamos agir com gentileza, bom senso e sabedoria.
Gentileza gera gentileza... Gentileza será o nosso tema para o próximo ano. E
que todos nós tenhamos um bom e gentil ano vindouro!
“Os conhecimentos nos dão meios para viver. A sabedoria nos dá razões para viver!”
Carmem Dresch é graduada em Pedagogia (UNIVERSITAS), especialista em Supervisão
Escolar (UNIVERSITAS) e em Gestão Escolar (Rede Pitágoras). Coordenadora Pedagógica do
Colégio Jardim Anchieta desde 1994. (carmem@cjanchieta.com.br)

Saúde e preparação física
Consciência corporal
Valorização do trabalho em equipe

BERÇÁRIO

Professoras: Viviane e Loren
Auxiliares: Denize e Andréia

O trabalho pedagógico no berçário do CJA
valoriza e reconhece essa etapa da infância. As
atividades, além de proporcionarem cuidados
básicos às crianças, oferecem os estímulos
necessários aos desenvolvimentos cognitivo e
psicomotor. São variadas e exercitam todos os
sentidos de cada criança.

Projeto Bebeteca
"Incentivando a Leitura"
Por meio da contação de histórias, o projeto visa
familiarizar a criança com o objeto livro. No seu
manuseio ou observação, a criança exercita sua
atenção e a imaginação quando em contato com
os mundos descritos pelos textos e imagens.

O maravilhoso mundo
dos sentidos
Através de atividades planejadas, a
sensibilidade dos sentidos é
exercitada de forma lúdica.
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EDUCAÇÃO INFANTIL
Dramatizar, imaginar, verificar, cantar, observar,
surpreender, experimentar, criar e crescer são
algumas das ações que orientam e caracterizam o
trabalho pedagógico do CJA com a Educação
Infantil. O respeito ao ritmo de desenvolvimento
de cada criança e a valorização de suas origens e
vínculos afetivos são sempre presentes nas
intervenções das professoras e dos professores.

Arca de Noé

1º Período

Professora: Viviane

Partindo do interesse das
crianças pelos animais e
pela poesia de Vinicius de
Moraes, a professora
organizou uma série de
atividades para a turma.

Viajantes
do Espaço
1º Período
Professora: Bruna
Auxiliar: Regina

Perceber as motivações e
interesses das crianças é um
exe rc í c i o i m p o r ta nte d o
trabalho pedagógico. Atenta à
curiosidade dos alunos acerca
dos planetas, a Professora
Bruna elaborou esse projeto
que, entre os objetivos, visa
oportunizar aprendizados acerca do
universo.

Poesias e Parlendas Maternal Sol
Professoras: Caroline, Marihá e Rosana
Auxiliares: Edina, Keise e Ana Claudia

O projeto explora o gênero lírico como ferramenta no
trabalho pedagógico e mostra que poesia também é coisa
de criança. A atividade com os poemas "Macaca Sofia" e
"Borboletas" gerou um vídeo que foi exibido aos pais.
Assista ao vídeo no canal:
www.youtube.com/videocja
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Exercício de expressão
Coordenação e controle corporal
Ritmos e emoções

Maternal Lua
Professoras: Sabrina, Luciane e Scheila
Auxiliares: Michele e Juliane

Nesse projeto, o fantástico
mundo do circo serve de tema
para diversas atividades (teatro,
pintura, culinária, brincadeiras,
histórias, músicas).

Expressões
Faciais
2º Período
Professoras: Nazaré e Janaína

Em parceria com a professora de Educação
Artística, as professoras do 2º período
confeccionaram, a partir de retratos,
imagens com os traços das faces de cada
criança. As imagens serviram de base para os
estudos sobre movimentos artísticos
(Realismo e Cubismo) e após serem coloridas
e trabalhadas pelas crianças foram expostas
para a apreciação de toda a comunidade CJA.

Eu e Meus Amigos
Maternal Estrelinha
Professora: Giane
Auxiliares: Marina e Ana Carolina

Construção de identidade a
partir da interação com o
outro e reconhecimento dos
colegas são desafios desse
projeto realizado no início
do ano letivo.
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ENSINO FUNDAMENTAL I
Literatura em Sala
Prazer pela leitura,
competência no uso da
escrita, consciência ecológica
e ética são, todos esses,
norteadores do trabalho com
os anos iniciais do Ensino
Fundamental no CJA. Ao
despertarem e exercitarem a
criticidade, o senso de
pesquisa e a aplicação dos
conhecimentos em cada
aluno e aluna, a equipe
docente visa tornar os alunos
"autores" de seus
pensamentos.

4º Ano
Professoras: Debora e Josiane

Efetivar a literatura na escola é
promover momentos em que o
ato de ler não seja apenas uma
atividade escolar a mais, mas
uma atividade essencial à
formação de qualquer ser
humano e que deve ser, desde as
séries iniciais, repleta de
significação.

Figuras e Sólidos
Geométricos
5º Ano
Professoras: Suzete e Mª Cristina

Visualizar, manipular e construir são ações
que facilitam a apropriação de conceitos
acerca das figuras geométricas. Tais
operações são facilitadas com o uso de novas
tecnologias no ensino.

Regiões do Brasil
1º Ano
Professoras: Liliana e Fernanda
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A "viagem" pelas regiões do Brasil
aborda aspectos culturais e naturais
de cada espaço. Do Boto cor-derosa e casas de palafitas do norte às
belas praias e canions do sul do país,
muitos são os aprendizados.

Expressão vocal e dicção
Improvisação e criatividade
Jogos teatrais

2º Ano

Aquecendo Corações
5º Ano

Professora: Ana Patrícia

Este foi o título dado à campanha para
arrecadação de roupas e cobertores
criada pelos alunos do 5º ano. A
atividade contemplou um projeto de
Língua Portuguesa e envolveu a
produção de cartazes nas aulas de Ed.
Tecnológica. O número de
d o a çõ e s d a co m u n i d a d e
surpreendeu
os alunos.

Professora: Karina

Desenvolvendo o lema "pensar no
futuro para o bem das pessoas e da
natureza", a turma do 2º ano montou uma
campanha para conscientizar as pessoas sobre a questão
do lixo em nosso planeta. Entre as estratégias utilizadas,
cuidaram do lixo na hora do recreio, separaram papel
para enviar a uma cooperativa de reciclagem e criaram a
música "Cata aqui, cata ali", com a ajuda e melodia de
Marcos Vinicus (pai da aluna Luiza).
Assista à gravação da música no canal:
www.youtube.com/videocja

Reações Químicas
3º Ano
Professora: Marise

Ao explorar o material do
p r o g ra m a C TC ! ( C i ê n c i a e
Tecnologia com Criatividade), o 3º
ano desenvolveu uma série de
conhecimentos a respeito de
reações químicas e percebeu como
estas acontecem em toda parte,
inclusive em nosso corpo.
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ENSINO FUNDAMENTAL II
Capacitar para a promoção e
transformação da sociedade é um desafio
que inspira o planejar de momentos e
atividades que oportunizem o
desenvolvimento de iniciativa,
criatividade, responsabilidade,
participação e cooperação. No Ensino
Fundamental II do CJA, os conteúdos
são contextualizados e significativos,
sendo trabalhados paralelamente ao
desempenho da inteligência emocional.

Ouri

Ciência e Tecnologia com
Criatividade (CTC!)
6º ao 9º Ano
Professores: Susana, Adriano e Fabiane
Ciências

O CTC! é um programa integrado para a
educação em Ciências no Ensino
Fundamental I e II. Os professores instigam
os alunos a questionar e levantar hipóteses
sobre o que observam nas atividades,
aproximando as ciências do dia-a-dia dos
estudantes.

- 6º e 7º Ano

Professor: Nazareno - Matemática

Utilização de jogos como material pedagógico no
processo de ensino-aprendizagem. O Projeto Ouri
mobilizou os alunos em atividades lúdicas que
permitiram o exercício e desenvolvimento da
criatividade, intuição, iniciativa, raciocínio e
organização.
Após o primeiro contato com o tabuleiro do jogo, os
alunos estudaram as regras, treinaram e confeccionaram
modelos de tabuleiros utilizando materiais recicláveis.

7º Ano
Professoras: Maria Cristina e Loren
Geografia e Artes

Após diversos estudos e pesquisas, as
atividades do projeto são voltadas à
realização de mostra de pratos típicos,
vestimentas, artesanato, painéis e outros
elementos que retratam a diversidade
racial e étnica do povo brasileiro.
12
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CINEMA

NOCJA

Estudo da linguagem cinematográfica
Produção audiovisual
Criatividade, comunicação e expressão

Leituras
6º ao 9º Ano

BRINQUEDOTECA

Professoras: Alessandra e Lucília
Língua Portuguesa

Desenvolvimento de estratégias
de leituras, trabalho com gêneros
discursivos e familiarização com o
ambiente da biblioteca.

ACADEMIA DE ORATÓRIA UIRAPURU
6º ao 9º Ano
Coordenação: Professora Dalila (História)

Abrangendo todas as disciplinas
e conteúdos, a Academia de
Oratória procura desenvolver a
"arte de falar em público". Por
meio de sessões de oratória com
alunos e demais professores, os
inscritos elaboram e
compartilham discursos
segundo a organização e
formalidades da Academia e
experimentam situações
formais de exposição de idéias.

A Brinquedoteca do CJA é um
espaço para os alunos e as alunas
que frequentam o colégio em
período integral. No turno
contrário ao de sala de aula, os
alunos participam das atividades
planejadas e promovidas pelas
professoras da Brinquedoteca.
Além de fazer tarefas, as crianças
desenvolvem projetos artísticos e
educativos.

Jogos Interescolares
6º ao 9º Ano
Professor: Bruno - Educação Física

Evento de integração e prática de
esportes. Os Jogos são realizados
nas quadras poliesportivas do
SESC (Cacupé).

Assista ao vídeo "Bola Cheia" no canal:
www.youtube.com/videocja
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alunas, pais e responsáveis e
para toda a comunidade.
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CINE CLUBE ANCHIETA
O Cine Clube é um projeto ligado ao programa
Anchieta Audiovisual. Consiste em encontros
para assistir e dialogar sobre filmes e vídeos.
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Início das Matrículas

14

16/Fevereiro
Início do Ano Letivo

POR ONDE ANDA?

O site do Colégio Jardim Anchieta é uma poderosa
ferramenta para a divulgação dos acontecimentos,
projetos e notícias da instituição. Com estrutura e
sistema de navegação "limpos", a localização de
informações torna-se fácil e rápida.
GALERIA DE FOTOS
Registros fotográficos das atividades e
eventos realizados no CJA

PROJETOS PEDAGÓGICOS
Informações sobre os projetos
realizados e detalhes das
atividades

PUBLICAÇÕES
Versões digitais dos
informativos e revistas do
CJA
MANUAL DO ALUNO, FILMES E VÍDEOS,
LINKS, DOWNLOADS, CALENDÁRIO,NOTÍCIAS,...
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Jonatha Canalli
da Silva
O ex-aluno Jonathan da Silva Canalli
estudou parte da Educação Infantil no
Colégio Jardim Anchieta e retornou em
2004 para concluir o Ensino
Fundamental.
Hoje, Jonathan é estudante de Medicina
na Universidade do Sul do Estado de
Santa Catarina (UNISUL).
"Como sempre recebia bons conselhos de
todos com os que convivi e, nos dois
últimos anos, amadureci em todos os
sentidos. Aprendi o verdadeiro
significado da dedicação, da confiança e
de características imprescindíveis para
um bom relacionamento com os que
estão a minha volta, em uma busca
constante de conhecimentos".

Quadra coberta
Parques diferenciados por faixa etária
Meio período e integral
Brinquedoteca

