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Campeão

Panamericano
Guilherme Barroso, da 3ª série C, é o atual campeão brasileiro
e campeão panamericano de Songahm Taekwondo.
Guilherme é faixa preta 1º DAN.
Em junho estará nos EUA disputando o mundial.

Estamos torcendo por você!

Família Salesiana: protagonista da cultura de paz.
Este é o eixo temático do Colégio Salesiano para o ano de 2009. Ele quer fazer eco à estréia do superior geral dos salesianos que nos lembra que a Família
Salesiana é um movimento de pessoas (e grupos) para a salvação dos jovens. Um movimento que começou com São João Bosco (Dom Bosco) há 150 anos, fundando a
Congregação Salesiana; uma semente que se tornou árvore, e a árvore um bosque. Quando se trata do cuidado das crianças, adolescentes e jovens, somos todos
responsáveis por uma educação em base a valores sólidos e fecundos, valores esses que fazem o jovem assumir a vida com criatividade e responsabilidade, para o bem
pessoal e social.
Também quer fazer eco à Campanha da Fraternidade da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que tem como tema “Fraternidade e Segurança
Pública”, e como lema “A paz é fruto da justiça”. A paz na cidade e no campo, a paz nas famílias e no coração das pessoas é um processo de educação que envolve
sentimentos humanos de afeto e acolhida, práticas coletivas de respeito e solidariedade, e políticas públicas de justiça e inclusão social.
Queremos dar a nossa contribuição, enquanto escola, cultivando o amor e a solidariedade no cotidiano da prática pedagógica. Esperamos tornar convicção de
vida o que hoje exercitamos com empenho e esperança. A sala de aula, o pátio, a cancha de esportes, o espaço verde são lugares adequados para o exercício da
solidariedade e da paz.
2015: duzentos anos do nascimento de Dom Bosco.
Desde agora estamos nos preparando para celebrar os duzentos anos do nascimento de Dom Bosco. É uma ocasião propícia para louvar e agradecer esse
grande padre e educador dos jovens e adolescentes. O padre e educador que soube tirar proveito das ciências (razão), do afeto psico-humano (amorevolezza) e da fé
(religião) para fazer com que os jovens sejam protagonistas do próprio projeto de vida, em vista de uma vida eclesial e social vivida com amor de pertença e de
corresponsabilidade.
Para marcar essa memorável data a urna com a relíquia de Dom Bosco vai circular pelo mundo salesiano. Todas as presenças salesianas receberão até 2015 a
dita urna para ser venerada. Será um momento único para assumirmos com renovado ardor a arte de educar e evangelizar no estilo salesiano de Dom Bosco.
O nosso Colégio Salesiano receberá a urna no dia 23 de novembro deste ano. Convido a todos desde já a agendarem esta data para ficarmos um pouco com
Dom Bosco. Oração, silêncio, reflexão, compromisso, esperança darão a tonalidade para este dia.
Fazei tudo o que Ele vos disser.
Em maio, no dia 24, fazemos a festa litúrgica em honra a Nossa Senhora Auxiliadora. A mãe de Jesus, presente em
uma festa de casamento, na iminência da falta de vinho para os convidados, pede socorro a Jesus e dá uma orientação aos
serviçais: fazei tudo o que Ele vos disser (Jo 2,5). Obedecendo a essa ordem conseguem o vinho necessário para que a festa
fosse completa, com alegria e paz.
O que Jesus nos diz? Eu sou a ressurreição e a vida (Jo 11,25). Eu sou o caminho, a verdade, a vida (Jo 14,6). Eu sou
o pão vivo que desceu do céu (Jo 6,51). Eu sou a luz do mundo. Quem me segue... possuirá a luz da vida (Jo 8,12). Eu e o Pai
somos um. O Pai me consagrou e me enviou ao mundo (Jo 10,30.36). Eu sou o Bom Pastor. O Bom Pastor dá a vida por suas
ovelhas (Jo 10,11). Eu sou a porta. Quem entra por mim, será salvo (Jo 10,9).
Ao celebrarmos a memória da mãe de Jesus, que Dom Bosco a tinha como Auxiliadora e Mestra, queremos olhar
para Jesus e fazer o que Ele nos diz. Queremos seguir os passos do Ressuscitado que nos convida a partir o pão com Ele,
buscando a fidelidade no serviço da justiça e da paz.

Uma carta para o Salesiano
Posso dizer que fui um menino determinado, curioso e do tipo que ganhava só um brinquedo por ano. Minhas origens são humildes, mas nem por isso
meus pais deixaram de investir naquilo que acreditavam ser determinante para me proporcionar um bom futuro. Daí surgiu a minha parceria contigo,
Colégio Salesiano. Meu caro parceiro de vida ... em tuas carteiras eu ri muito e aprendi muito. Aprendi como é importante ganhar, que tão importante é
também saber guardar posições com sabedoria e, sobretudo, o mais difícil: tirar do perder o ganhar. Nos teus quadros negros viajei com os elétrons e
orbitei mundos. Fui templário e Saladino, pampa e estepe, xilema e floema, numerador e denominador, sujeito e predicado.
Pisei ainda criança em teus pátios e, hoje, aos 42 anos, guardo as lembranças dos amigos, das aulas, dos professores e do sempre incentivado esporte. A resultante
desta equação, que durou da quinta serie ao terceiro, é que, sem recursos para fazer um curso pré-vestibular, fui agraciado com a aprovação em meu primeiro vestibular,
vinte dias após ter feito o discurso de formatura do 2º grau lá na capela. Assim iniciei medicina na UFSC. E faço minhas
as palavras dos mestres: "quem faz a distância é o ponto de referência ... "
Viste, meu parceiro, que em nossa história fui membro apaixonado pelo teu S 'imbora, nosso grupo de
jovens. Nele nosso trabalho era lapidar valores e virtudes. E em tomo daquela mesa, na salinha-sede, conheci a Débora
... 1983! Ela agora, neste exato momento, enquanto escrevo, está deitada aqui na sala com nossos dois filhos, o
pequeno de 3 anos, e a maior, de 12. Esta última foi 30 lugar de vôlei nos Jogos Estudantis de Itajaí; jogou com a camisa
do Salesiano, é claro; e teve um pai enlouquecido de felicidade vibrando muito na torcida. Independente de credos, e
de maneira simples e inegável, esta é uma das maneiras mais lindas de se exercer a vida eterna.
Nos últimos anos tenho feito uma palestra sobre reprodução humana para teus alunos e, invariavelmente,
começo com um nó na garganta de emoção e termino com meu sorriso se perdendo em meio ao sorriso da
"galera". Que bom! Contem sempre comigo.
Finalizo agradecendo muito a todos os mestres que estiverem agora lendo, e rendo minhas
homenagens àqueles que já não podem mais. Dos mestres de giz e apagador aos mestres dos recreios à
mesa de xadrez. Da Dona Elza que vendia bananinha ao Erinázio, que cuidava do portão. Ao Theobaldo,
Lino, Assis e agora Arcângelo.
Cuidem muito da minha Marina e de seus colegas ... E também se cuidem pois o Luquinhas vem aí!
Grande Abraço! Dario P. Barbosa - 2008

É isso mesmo! A partir deste número nosso jornal Agitação terá um
novo nome. A princípio este é o “Itajaí Salesiano”. Temos que mudar de nome
porque existe uma revista em São Paulo, publicada pelo CIEE, que tem o
mesmo tempo de existência de nosso jornal e também se chama Agitação. Esta
revista tem o nome registrado, sendo assim, não podemos mais utilizar este

Expediente

Foto da turma de 1983
Enviada pelo ex-aluno Carlos Eduardo Stringari.
Em destaque o autor da carta, Dario e sua esposa Débora.

nome. A boa notícia é que vamos lançar um concurso! Queremos a sua ajuda
para escolher um novo nome para nosso jornal. As sugestões devem ser
enviadas para o e-mail do Salesiano: colégio@salesianoitajai.g12.br
Os nomes serão selecionados por uma comissão e a opção vencedora
será contemplada com dois passaportes para o Beto Carrero, cedidos pelo
CIEE. Participe!Estaremos recebendo as sugestões até o dia 31/06. Em 2009
nosso jornal terá o nome que você escolheu!

Direção e Coordenação: P. Arcangelo Dereti, P. Aristides Girardi, Ênio Bernardo Schmitz, Emília Mendes,
Djane dos Santos, Gisele de Carvalho Mendes e Verônica Roncelli.
Jornalista responsável: Gisele Mendes SC01899JP
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COLÉGIO SALESIANO ITAJAÍ

Inauguração da nova ala do

Com a vontade dos itajaienses,
Organizado foste sempre, desde o início,
Levando a toda a cidade :
Estudo, disposição, alegria e acolhida;
Garantias a todos os que estudavam
Inteligência esperta, amor ao estudo e
Orgulho de ser Salesiano.

Com a presença de amigos, salesianos, professores, funcionários, alunos e ex-alunos o
Colégio Salesiano realizou a inauguração oficial de sua nova ala, no dia 08 de novembro de
2008.

(Por ocasião do novo prédio)

Sabias que o caminho era longo...
Abrias tuas portas às gerações presentes e futuras,
Levando esperança, amor e profissionalismo :
Era o teu trabalho de educação e acompanhamento.
Sim, ... porém, como os espaços já eram pequenos,
Ias pensando noutras alternativas de sucesso...
Apareceu um novo “Colégio” - 18 salas –
Na bela e progressista Itajaí,
Orgulho de nossa gente e de Santa Catarina.
Inda resta muito a ser feito...
Todos são convocados à nova empresa :
Avançar “no estudo, no esporte e na virtude”,
Jamais desistir, desanimar, fracassar...
Ampliar sempre educação, esforço e trabalho,
Incansáveis no que Dom Bosco quer de nós.

Colégio Salesiano Itajaí
O inspetor Padre Orestes Fistarol iniciou a sua fala comentando que o investimento da
inspetoria salesiana do sul neste novo prédio foi uma forma de valorizar os trabalhos do
Colégio desenvolvidos ao longo de 52 anos em Itajaí. Também se pronunciaram no cerimonial
de inauguração o diretor do Salesiano P. Arcângelo Deretti; o diretor administrativo, P. Aristides
Girardi; o ex-diretor, P. Lino Fistarol; o presidente da Associação de Professores e Funcionários,
professor Ênio Schmitz e o presidente da Associação de Pais e Mestres, sr. Ernesto Fontolan.
O novo prédio conta com 4 andares; são nove salas de aula climatizadas, laboratório
de informática, sala de multimeios, sala de formação, escritórios e uma grande área social para
a realização de eventos.
Após o cerimonial de inauguração o Salesiano serviu um almoço aos cerca de 500
convidados, que representavam os pais, alunos, professores, funcionários, amigos,
autoridades e comunidade de Itajaí.

2 anos já se passaram do teu cinquentenário;
Os salesianos, estudantes, pais, professores e funcionários,
Os vês cada vez mais comprometidos e envolvidos,
8 anos faltando para os teus sessenta.
P. Lino Fistarol - novembro de 2008

Novos Espaços 2009

Quiosque

Mini quadra coberta

Campo de
futebol de areia
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Participação Solidária na

Enchente

O Colégio Salesiano Itajaí abriu as suas portas para
receber as famílias desabrigadas, vítimas da enchente
que assolou nossa cidade em novembro de 2008.

Servindo de abrigo, atendeu a mais de mil desabrigados, procurando dar assistência com acolhida, médicos, roupas e alimentos.
O envolvimento do Salesiano com a enchente aconteceu quando, no domingo dia 23 de novembro, chegou a notícia de que o CAIC, principal
alojamento da cidade, estava enchendo de água. P. Aristides, administrador do Salesiano, ofereceu o espaço do colégio e solicitou voluntários.
Através de um contato com o Sr. Carlos Claudino, ex-aluno do Salesiano, foram mobilizados 6 clubes de Lions da cidade, que passaram a
organizar o trabalho do alojamento, solicitando e arrecadando mantimentos, colchões e roupas. O grupo se dividiu então em uma equipe de acolhida e
cadastramento, organizada pela Verônica Roncelli, coordenadora do colégio; uma equipe para os donativos, organizada pelo Lions; e uma terceira
equipe cuidando da cozinha, que foi organizada pelo P. Aristides.
A rede de voluntários cresceu. Quem não teve a casa atingida veio ajudar e o trabalho foi muito, já que na segunda-feira, dia 24, já haviam 1000
pessoas cadastradas no alojamento. O Salesiano serviu de abrigo até sexta-feira, dia 28 de novembro.
“Foi um desafio organizar a casa e a cozinha, principalmente porque a água continuava subindo e ameaçava entrar na escola,” explica P. Aristides Girardi.

Força-tarefa para alimentar os necessitados
Depois que os desalojados deixaram o abrigo do Colégio
Salesiano, a equipe de voluntários sentiu a necessidade de continuar
auxiliando, afinal estas pessoas passariam os dias arrumando as suas
casas e sem possibilidades de preparar uma boa refeição.
Assim a cozinha foi montada no Lar Padre Jacó, com o auxílio da
Ir. Silvia e do Sr. Carlos, que ofereceram ajuda à Defesa Civil. Os
voluntários preparavam as refeições e outros encaminhavam este

alimento para as famílias atingidas, percorrendo de kombi a cidade.
P. Aristides conta que os donativos vieram de lugares que nem
esperava. Além das solicitações aos vizinhos que não foram atingidos e as
entregas da defesa civil, muita gente ajudou de longe. “Um senhor, dono
de uma padaria no Paraná, me telefonou querendo ajudar. No dia
seguinte bem cedo fui buscar na rodoviária a entrega de 300 pães
fresquinhos.”

Muitas famílias, alunos, professores e
funcionários do colégio tiveram a casa atingida. O
trabalho então foi atender as necessidades também deste
pessoal. "Focamos nossa ajuda no valor da vida humana,
no cuidado com o outro e com a natureza, na
solidariedade e compreensão com o próximo.
Dificuldades e tristezas podemos superar com força de
vontade, trabalho, fé em Deus e fé na vida.", declara o
P. Arcângelo Deretti, diretor do Colégio.

Para um amigo que se foi, cedo demais...
Tem pessoas que fazem de tudo para não serem esquecidas, outras agem naturalmente e
são inesquecíveis: você foi e sempre será uma dessas. Estará em nossas memórias, sempre sorrindo,
alegre, feliz e guerreiro. Lutando pelos seus objetivos, de cabeça erguida, um ótimo exemplo.
Nunca vamos esquecer das conversas, segredinhos, brincadeiras, confiança, sinceridade,
todas as felicidades e tristezas que passamos juntos com você. Sempre foi amado e querido por todos,
onde quer que passasse, onde quer que fosse.
Ensinou-nos que devemos sempre enfrentar as situações de braços abertos, e nunca cruzá-los, com
felicidade e fé. Junto com esse ensinamento, deixou também seu sorriso, felicidade e muita saudade, saudade que
não cabe no peito, saudade que é difícil de superar, saudade que deixa lágrimas e rastros de tristeza.
A vida às vezes é muito injusta, e acaba levando alguém muito querido por todos, pessoa que vai
fazer muita falta. Os nossos momentos foram inesquecíveis, hoje você já faz parte de nossas vidas,
agradecemos a Deus por termos descoberto com você a verdadeira amizade.
Hoje, resta-nos apenas pedir desculpas, pela falta de atenção, nossas briguinhas sem sentido e todos
os nossos erros. Que Dom Bosco, pai e mestre dos jovens e São Domingos Sávio fiquem com você na eternidade,
com muita paz, alegria salesiana e fé.
VAI COM DEUS, LEONI.
Julya F. Kronbauer. 7°A
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Vitor Leoni
01/02/1996

11/04/2009

Infantil IIA – Grupo Leão
Infantil I – Grupo Árvore
Somos a menor turminha do Colégio. Menor de tamanho
e de idade, porém grande é a nossa vontade de aprender.
Temos muita energia e curiosidade. Juntos descobriremos
muitas novidades em 2009. Fiquem de olho!
Professora Sayonara Almeida e auxiliar Karina

Nessa faixa etária as crianças gostam de viajar no
mundo da imaginação, descobrir tudo o que as
rodeia, experimentar novas aventuras e
sensações. Por isso nosso grupo valoriza as
brincadeiras, o trabalho coletivo, a comunicação e
a pesquisa, desenvolvendo as habilidades
necessárias para a superação dos desafios que lhe
são apresentados. Assim como os leões,
adoramos estar com nosso grupo, brincando e
fazendo de cada tarde uma oportunidade única
de crescer e aprender.
Professora Ariene Lopes e auxiliar Thays

Infantil IIB - Grupo Borboleta
Este ano de 2009 será cheio de descobertas e as
crianças do grupo Borboleta vão desabrochar para
o Mundo. Como a borboleta, o grupo estará
passando por uma metamorfose, revelando
grandes aprendizagens e superações. As crianças
irão desenvolver autonomia diante de situações
simples como: comer sozinhas, ir ao banheiro,
responsabilizar-se por seus pertences, sua tarefa...
e outras atividades do cotidiano. A cada dia eles
darão espaço a uma nova etapa no ciclo natural da
infância.
Professora Ana Paula Kobarg e auxiliar Mariana

Infantil III – Grupo Coração
As crianças do Infantil III, Grupo Coração querem neste
ano se divertir muito. Juntos, desejam realizar várias
atividades: brincar no parque; ir a Informática, ouvir
histórias; cantar; declamar; fazer aulas-passeio; aprender
os números, as letras e conhecer o novo material da RSE, o
Caleidoscópio. Este grupo é muito feliz e demonstra isso
em todas as atividades!
Professora Christiane Zonta e auxiliar Francine

Infantil III – Grupo Melhores Amigos
Melhores Amigos: hoje, amanhã e sempre! - Um
grupo, para ser grupo mesmo, tem que ter carinho,
respeito e sentimento de amizade imenso!
Podemos nos orgulhar de dizer que somos mesmo
amigos; um grupo de “Melhores Amigos”! Entre
nós existe respeito em todos os momentos e
quando acontece do respeito dar uma
“escorregadinha”, a gente conversa e logo se
entende! Temos também a cooperação, aquela que
promove atitudes como: ajudar e contribuir na
aprendizagem e na vida do outro! Buscamos o
cultivo da paz na coletividade e desejamos que ela
faça parte de uma verdadeira Corrente do Bem.
Queremos você também fazendo parte de nossa
corrente!
Professora Ana Lúcia da Silva e Auxiliar Karol

1º ano A – Grupo Cachorro
O 1º ano A é um grupo sapeca e feliz.. É, também,
muito amigo e companheiro. Curioso como ele só,
gosta de desvendar os mistérios do saber e esta é
uma de nossas metas para 2009: APRENDER! Por
isso, neste ano, elegemos o nome CACHORRO, que
tem todas estas qualidades para nos representar.
Estamos preparados para aprendizagens
interessantíssimas como um cachorrinho correndo
para encontrar seu dono.
Professora Francine Ramos e auxiliar Hannah

1º ano B – Grupo Sol
Nosso nome de grupo escolhido foi: SOL. Registramos em
nosso Planejamento Cooperativo que o Sol brilha, ilumina
e aquece. Nós, crianças do 1º ano B, neste ano de 2009,
também queremos ser como o sol, aquecendo o coração
de todos.
Professora Lúcia Rebelo e auxiliar Roberta

1º ano C - Grupo Soletrando
A turma do 1º ano C escolheu o nome do grupo
depois de muita pesquisa, enquetes e campanhas
eleitorais. O grupo chama-se SOLETRANDO e vem
em busca de muitas aprendizagens com relação a
leitura e a escrita das palavras e das coisas do
Mundo. Inteligentes, espertas e alegres, as crianças
deste grupo querem fazer grandes descobertas em
2009.
Professora Luciana Adolfo e auxiliar Aline
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Ensino Fundamental I

2º ano A – Professora Patrícia Pereira
Escolhemos como nome de grupo AMIZADE, pois adoramos estar
junto com os nossos amigos, brincando e aprendendo.

2º ano B – Professora Lílian Artmann
Nossa turma teve uma difícil tarefa para escolher o nome do
grupo, pois muitas sugestões eram características fortes dessa
turminha, como energia e alegria. Finalmente escolhemos
ESPORTE, pois esporte é exercício, energia, trabalho em equipe,
saúde, competição e disciplina. Ao trabalho pessoal, coloquem
tudo isso em prática.

2º ano C – Professora Gisele Miranda
Somos o grupo CAÇADORES DE AVENTURAS. Escolhemos
este nome após muitas sugestões e votações e porque durante
este ano queremos caçar muitas aventuras através da leitura,
da escrita, dos jogos, das histórias...
Com certeza este será um ano de muitas aprendizagens e
grandes aventuras!

2º ano D - Professora Fabiana Zimmermann
O nome do grupo deveria ser um grande identificador de seu
perfil. SUPER AÇÃO foi o nome escolhido pelos alunos, pois
acreditam que podem realizar muitas ações positivas neste ano.
Disposição, muita energia, alegria, amor e a vontade de fazer o
bem.

3º ano A – Grupo Fundo do Mar – Professora Camile da Silva
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3º ano B – Grupo Estrelas do Futuro – Professora Meiredo Prado e Naiana Ferreira

3º ano C – Grupo Sorriso – Professora Tatiana Pahl

3ª série A – Grupo Magos da Paz – Professora Christiane Vieira

3ª série B – Grupo Guardiões da Natureza – Professora Sirley Rodrigues

3ª série D – Grupo Dragão da História – Professora Eliane Garcia

3ª série C – Grupo Construtores do Futuro – Professora Adriana Bittencourt

4ª série A – Grupo Navegadores dos Sete Mares – Professora Ecilda Reinert

4ª série B – Grupo Friends Forever – Professora Sandra Rocha

4ª série C – Grupo Agentes da Paz – Professora Janete Camilo
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Ensino Fundamental II

5ª A – Grupo Alto Astral
Regente: Prof. Shirley Mendes
Objetivos: Estudar com empenho para aprender muitas
coisas novas e sermos grandes pessoas no futuro e
também fazer novas amizades respeitando um ao outro.

Grupo: 5ª D
Regente: Prof. Simoni Schmitz
Objetivos: Estudar para aprender - Prestar
atenção - Conversar menos (Falar na hora certa)

6ª C – Grupo: Nós Somos Mara!
Regente: Prof. Tayana Emília
Objetivos: Estudar para passar de ano - Cultivo da
Amizade - Participar das atividades esportivas.

Grupo: 5ª B
Regente: Prof. Márcia Nogara

Grupo: 5ª C
Regente: Prof. Janaína Oliveira

6ª A – Grupo: Uma Família Fora de Série
Regente: Prof. Conceição Fontolan
Nossos objetivos: Manter um bom relacionamento,
respeitando amigos e professores - Falar menos para não
atrapalhar as aprendizagens - Formar grupos de estudos.

6ª B – Grupo: A volta dos que não foram
Regente: Prof. André Schmidt
Objetivos do grupo: Conhecimentos novos Respeito aos colegas e professores - Investimento
nas tarefas.

6ª D – Grupo: Junto e Misturados
Regente: Prof. Adaline Gomes
Objetivos: Respeito às diferenças - Trabalho
coletivo cooperativo - Compromisso com o estudo

Grupo: 7ª A
Regente: Profs. Giba e Gio
Objetivos: Dedicação aos estudos - Organizar-se na vida Passar de ano levando consigo aprendizagens significativas.

Grupo: 7ª B
Regente: Prof. Vânia Sultowsky
Objetivos: Ajudar, respeitar compreender e amar o
próximo - Passar de ano com aprendizagens e superações
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7ª C – Grupo: Hilário Fuck
Regente: Cristiane da Silva
Objetivos: Ampliação da Aprendizagem Novas amizades

7ª D - Grupo: 7ª Dh-lera
Regente: Prof. Rejane Tiegs
Objetivos: Dedicação aos estudos - Ter bom
relacionamento em nosso grupo

8ª A – Grupo: Amigos do Elmo
Regente: Prof. Vavá

Grupo: 8ª B
Regente: Prof. Márcia Ferruci
Objetivos: Saber ouvir os colegas
Ter mais dedicação, responsabilidade e
organização nos estudos
Vou cobrar, hein pessoal...
Serei a maior reguladora de
vocês! Um super 2009 para todos nós!

8ª C– Grupo: Tampa de Garrafa
Regente: Prof. Fabiano Sartori
Objetivos: Aprovação - Grupo Amigo - Passeio de
formatura.

8ª D - Grupo: 8ª Em Cartaz
Regente: Prof. Stela Sauchuck
Objetivos: Ser um grupo unido nos momentos de
estudo para realizar melhor as atividades
individuais e coletivas.

Ensino Médio
Grupo: 1º EM B
Regente: Prof. Francine Pereira

Grupo: 1º EM A
Regente: Prof. Emília Mendes
Objetivos: Cumprir com as tarefas
Diminuir as conversas
Incluir todos os colegas da sala
nas atividades

Grupo: 1º EM C
Regente: Prof. Janaína
Objetivos: União - Participação ativa
na GINSAL e OLIS – Aprovação

2º EM B – Grupo: Xenônio Ionizado
Regente: Prof. Sandra Pereira
Objetivos: Ser um Grupo unido - Ser cada
dia melhor - KAI ZEN
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Ensino Médio
3º EM A – Grupo: ...Até que a Federal nos Separe
Regente: Prof. Vânia Maia
Objetivos: Passar em uma Universidade Federal ou
Estadual - Inserir-se nos eventos do 3º ano

2º EM A – Grupo: Pernalonga Spyder
Regente: Prof. Célia Regina Pedro
Objetivos: Ser um grupo unido que cumpre os
deveres - Participação efetiva em sala de aula com
maior entrosamento entre alunos e professores Trabalhar em grupo visando o bom relacionamento

Livro
Livro
Clube do

3º EM B – Grupo: Esqueça, Sua Vaga é Minha
Regente: Prof. Valdir Backes
Objetivos: Ser um grupo unido responsável
com o estudo

Acabou de ler um livro e gostou muito?
Que tal trazer para o colégio e fazer
parceria com os colegas?

O Clube do Livro é um projeto da Biblioteca e tem como objetivo incentivar a leitura. Para participar basta o
aluno trazer um ou mais livros para socializar com os amigos. Assim ele tem direito a retirar os livros que seus
colegas trouxeram. É um troca-troca de boas leituras.
Procure a biblioteca para fazer parte deste Clube! Vamos trocar idéias, amizades e livros.

Ex-aluno participa de competição internacional
No dia 21 de abril, nosso ex-aluno, Tiago Madeira, participou das finais mundiais do ACM International Collegiate Programming
Contest (Torneio Universitário Internacional de Programação), realizada na cidade de Estocolmo, na Suécia. Tiago foi aluno do Salesiano da 1ª
série do Ensino Fundamental até o terceiro ano do Ensino Médio, que concluiu em 2007.
Atualmente, Tiago estuda na USP - Universidade de São Paulo, mas a conquista da vaga foi junto com a equipe da UFSC - Universidade
Federal de Santa Catarina, no ano passado. Sua equipe ficou entre as cinco melhores equipes do Brasil, o que lhes possibilitou a participação na
competição em nível internacional, com cerca de cem
equipes de todo o mundo.
Tiago participa de competições de matemática e
programação desde a 5ª série do Ensino Fundamental no
Colégio Salesiano, incentivado pelos professores Afonso
Bussarelo e Valdir Corrêa (Vavá) e conquistou várias
medalhas ao longo de sua trajetória até o Ensino Médio, nas
Olimpíadas Brasileiras de Informática e Matemática. Tiago
também fez a programação do novo site do colégio.
Na opinião do Tiago, apesar de as equipes brasileiras
não terem conquistado medalhas na competição
internacional, a experiência foi muito valiosa pelos aspectos
do intercâmbio com outros programadores e motivação para
estudar ainda mais sobre lógica e programação.
Parabéns, Tiago! O Colégio Salesiano está torcendo por você.

Na foto, Tiago é o primeiro da esquerda para a direita, na
entrada para a cerimônia de abertura do evento.

10

Escola e Família
Parceiras na Arte de Educar!

O mês de março sempre é voltado para a consolidação da parceira entre escola e família, a partir dos encontros que acontecem em dias
diferenciados para cada setor (EI / EFI/ EFII e Ensino Médio). Este ano tivemos a grata satisfação de contar com a presença da maioria das famílias, que
reservaram o tempo das 19h30min às 21h30min, nos dias 04, 05, 12 e 18 de março, para confirmar a sua participação, envolvimento, e
corresponsabilidade com a proposta pedagógica do CSI, ao mesmo tempo em que se dispuseram a partilhar conosco as suas dúvidas, certezas,
preocupações e alegrias.
Cada encontro teve seu início na capela do colégio, onde o diretor, P. Arcângelo Deretti, apresentou a mensagem do Reitor Mor da
Congregação Salesiana, Padre Pascual Chávez Villanueva, para o ano de 2009: “Empenhemo-nos por fazer da Família Salesiana um vasto movimento de
pessoas para a salvação dos jovens”,
Em seguida, foi feita a apresentação da equipe pedagógica e cada prof(a) regente seguiu com os “seus pais” para a sala de aula e deu
sequência à reunião.
A nossa parceria se fortalece a cada encontro, a
cada conversa, nas trocas de idéias, na partilha e na
certeza de que esta caminhada se concretiza na
crença comum de que todos nós, educadores, pais,
alunos e filhos temos capacidade de aprender.
Serviço de Orientação Pedagógica - Djane, Emília e Enio

Colégio Salesiano lança Novo

Site

No dia 08 de abril entrou no ar o novo site do Colégio Salesiano. Além do novo design, o site traz como novidade a procura das notícias por
segmento de ensino e o destaque para os funcionários e professores aniversariantes.
O site foi programado pelo ex-aluno do Colégio, Tiago Madeira, que hoje estuda Ciências da Computação, na USP –
Universidade de São Paulo. Alguns dos serviços oferecidos pelo site são a agenda online e o RPA - Registro de Participação e
Atitudes. Através da "Central do Aluno", pode-se consultar as atividades do dia, as tarefas e trabalhos solicitados e verificar as
anotações feitas pelos professores na pagela a partir da 5ª série do Ensino Fundamental, como o registro de tarefas não
feitas, elogios pela participação, etc. No mês de março, tivemos mais de 8.000 acessos às variadas seções. Estes dados têm
demonstrado que o site é um valioso caminho de socialização e de comunicação e parceria entre escola e família.
Márcia Madeira – facilitadora do laboratório de Informática

www.salesianoitajai.g12.br

Importante Saber...
Seguro Escolar - Os alunos do Colégio Salesiano estão protegidos pelo seguro escolar. O seguro cobre qualquer acidente que aconteça com o
aluno, na escola ou fora dela. Para mais informações sobre o seguro escolar você pode procurar o Célio, responsável pelo Departamento Pessoal.
Carteirinha do Estudante – Os alunos do Salesiano do 2º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, receberão uma carterinha de
estudante. A carteirinha será produzida pelo Colégio e, além de garantir a identificação do aluno, ainda dá direito aos descontos que os
estudantes tem em shows, cinemas e teatros.
Entrada e saída – Solicitamos aos pais que, nos horários de entrada e saída da manhã e da tarde evitem utilizar a passagem da recepção.
Pedimos que nestes momentos os pais utilizem as entradas da Educação Infantil (Rua Felipe Schmit) e do ginásio de esporte (Rua Gil Stein Ferreira).
Esta medida visa a segurança e o melhor atendimento na recepção.
Estacionamento – A área de estacionamento ao redor da escola foi delimitada pelo CODETRAN do município em espaços para embarque e
desembarque (onde o pai pode parar, esperar o filho entrar na escola e logo abrir espaço para outro carro) e espaço específico para vans escolares.
Solicitamos que todos respeitem estes espaços. Acreditamos que esta medida facilitará o fluxo de veículos.
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Parabéns
?
Parabéns para a Veronica pela grande conquista: conclusão do
mestrado!
?
Parabéns para a Márcia Madeira pela conclusão da pós graduação.
?
Parabéns para as turmas e suas cestas de Páscoa para as crianças
carentes.
?
Parabéns para a professora Ariene, que se formou em pedagogia; por
sua excelente média ganhou uma bolsa para o mestrado!

?
Parabéns aos professores Valdir, Vavá, Simoni e Conceição pelo
trabalho com blogs!
?
Parabéns para a Iara pelos projetos: Melhor leitor do Mês e Clube do
Livro.
?
Parabéns para a equipe de treinadores e pela motivação dos alunos
para participar dos Festivais de Esporte.
?
Parabéns pelo show da banda do terceirão no dia da Acolhida.

Escolher a paz é escolher falar das conquistas, é escolher festejar e compartilhar as alegrias e vitórias!

Novos na
Equipe Salesiana

Valquíria dos Anjos Santana Nascimento – zeladora
Adriana Andrade Vaz – zeladora
Maria Goreti Kleis Tomio – auxiliar financeiro
Elaine de Oliveira – professora de Ensino Religioso

Nossas Estrelas

Rosimeiri Oliveira do Prado – professora substituta do 3º ano
Cristiane Marilena da Silva – professora de Matemática
Denise dos Santos Ramos – recepcionista

Verena – aluna do 2º EM
Está passando uma
temporada em Milão,
trabalhando como modelo.

Thawanna e Thainan
As irmãs participaram do
Campeonato Estadual de
Katá/Karate e ficaram em
1º lugar no Kata individual
nas suas categorias e 1º
lugar em Kata Equipe.

Gabriela S. Dos Santos
6ª série - Passou no exame
de faixa de amarela para
laranja no KUNG FU.
dia 18/10/2008.

Erik Hoffmann – Ficou em
2º lugar em sua categoria,
no XXX Sul Brasileiro da
Classe Optimist.

Guilherme Barroso
Guilherme Barroso, da 3a série é
o atual campeão brasileiro e
campeão panamericano de
Songahm Taekwondo.
Guilherme é faixa preta 1º DAN.

Ricardo Gutz
Côrrea 3º EM – Foi
destaque no
campeonato estadual
CAIXA Adulto de
atletismo, no mês de
abril em Timbó. Ficou
em 2º lugar nos 110
com barreira e 1º em
revezamento 4 x 400.

Alfredo Alberto Azevedo de Oliveira
Nosso ex-aluno em foto com o vice-presidente
dos EUA, Joe Biden. Alfredo faz faculdade de
administração e vendas nos EUA.

Guilherme Tamanini – 8ª B
foi o 3º cestinha no Campeonato
Estadual de Basquete Mirim e
classificou-se entre os 10 no
Infantil.

Jonathan - 8ª C
Está entre os 10 melhores
cestinhas do Campeonato
Estadual de Basquete Infantil.

Eurides – 1º EM
Está entre os 10
melhores cestinhas
do Campeonato
Estadual de
Basquete Mirim.

O time de basquete do
Projeto Esporte Cidadão,
com o técnico Davi Tamanini,
ficou em 3º lugar no
Campeonato Estadual de
Basquete Infantil Masculino, no
mês de novembro de 2008.

Quer divulgar sua conquista? Escreva para colegio@salesianoitajai.g12.br

Daniela Diniz
Foi destaque no
campeonato Gio
Handfest, categoria
11 anos.

Destaques no 1º provão do Terceirão
1º lugar - Paula Molinari
2º lugar - Nathália Menezes da Silva e
Thaís dos Santos
3º lugar - Laís Bittencourt Mendes
4º lugar - Leonardo Vieira
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