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A 05.Dez
Divulgação dos 
resultados

08 a 12.Dez
Recuperação
e exames

15 e 16.Dez
Conselho de classe

17.Dez
Entrega de boletins

Retorno às aulas: 
05 de fevereiro
de 2009

O prazer de ler

Nossa Sacola Literária

Viagens de Estudo
Projeto incentiva o hábito da leitura

Novidade integra família e escola

Daiane dos Santos
4º ano E

Os alunos do 3ª ano 
“E” e “F”, das professoras 
Tatiana e Angelita, apresen-
taram a história “Cadê meu 
travesseiro?”, adaptado por 
Ana Maria Machado, dando 
seqüência ao projeto: “O 
prazer de ler”, iniciado pela 
biblioteca escolar.

O projeto saiu da escola,  
teve continuidade com apre-
sentações em alguns locais, 
como o CEI e a Livraria 
Midas. 

As apresentações foram 
um sucesso, principalmen-
te na Livraria Midas, um 
ambiente distante da escola, 
com um público diferente 
do comum. “No início, 
senti vergonha, mas depois 

me acostumei, este proje-
to é muito legal, pois nós 
realizamos as contações não 
somente na escola, mas em 
outros ambientes também”, 
diz Maiza da 2ª série “E”. 
“Foi uma apresentação bem 
cativante, pois envolveu 
vários aspectos importantes: 
poesia, música, cantigas, dan-
ças, contos de fadas, etc...”, 
diz a professora Tatiana.

Maristela
Professora

Após a leitura 
do livro “Procura-se 
lobo”, da autora Ana 
Maria Machado, a pro-
fessora do 2º ano F, 
conduziu os alunos à 
exploração das seções 
de um jornal. Anún-
cios, classificados e 
notícias deram suporte 
às atividades desen-
volvidas, envolvendo 
as diversas áreas do 
currículo escolar. 
Agora, os alunos ficam 
na expectativa de uma 
visita à redação de um 
jornal da cidade.

Maicon Oliveira
9º ano B

Vivemos numa era tec-
nológica que, às vezes, afasta 
o ser humano do prazer da 
leitura. Quem, na infância, 
nunca ouviu um conto de 
fadas: “Os Três Porquinhos”, 
“Chapeuzinho Vermelho”, 
histórias literárias que desper-
tam a imaginação das pessoas?

Pensando nisso, a escola 
lançou o projeto da Sacola 
Literária. Cada bolsa con-

tém um livro e  personagens 
confeccionados com materiais 
diversos. Em casa, as histórias 
são compartilhadas com os 
pais.

“Estou muito feliz com a 
aprendizagem da minha filha 
Heloisa, que estuda na sala 
de 6 anos, com a professora 
Maria. Estou encantada com 
o projeto de leitura que a 
escola está proporcionando 
aos alunos. Foi surpreenden-
te quando minha filha foi 
sorteada para trazer a bolsa 

com o livro e alguns fantoches 
(personagens) que fazem parte 
da história. Eu também estava 
muito ansiosa para conhecer 
o livro. Ela veio feliz para casa 
mostrando tudo, a bolsa, o 
livro ‘Qual a cor do amor?’, 
os fantoches, o caderno 
para os pais escreverem seu 
depoimento sobre o projeto.
Fiquei mais emocionada ainda 
quando cheguei em casa, de-
pois de um dia de trabalho, e 
encontrei toda a minha família 
reunida, um lendo o livro, ou-

tro mostrando os personagens 
de acordo com o que era lido, 
e minha filha Nicole ajudando 
a Heloisa a fazer a leitura. Por 
sinal, ela está na fase linda da 
descoberta da leitura! Esse 
projeto veio no momento 
certo, a partir desse livro, que 
ela começou a procurar outras 
leituras. Reunir a família toda, 
nos tempos de hoje, é um 
momento mágico, só mesmo 
um projeto maravilhoso como 
esse!”, comenta a Maristela, 
mãe de Heloísa.

Grupo de alunos do CAIC Mariano Costa encanta contando belas histórias

Bons livros despertam a fantasia de crianças e adultos, tanto na escola quanto em casa com os pais

Rua das Palmeiras faz parte do roteiro do 3º ano no city-tour.

Em Brusque, alunos do 7º ano visitam as Cavernas de Botuverá e o aquário da cidade.

Museóloga acompanha estudo  do 8º ano ao Cubatão

Pomerode encanta alunos do 2º ano.

8º ano conhece os pontos 

turísticos da capital paranaense.

5º ano aprecia a beleza natural 

de Florianópolis.

Incentivo
a leitura
de jornal

Nivalda
Professora

Ao desenvolver o 
projeto “Formigas”, 
alunos do 2º ano C, 
fizeram descobertas 
interessantes. Veja 
algumas:

• Muitos tipos de 
formigas não comem 
durante o inverno 
e sobrevivem nesse 
período, utilizando a 
gordura do próprio 
corpo, acumulada 
durante o outono.

• As formigas 
liberam um ácido 
fórmico para se 
defender. É ele que 
faz com que as pica-
das irritem a pele e 
doam muito.

• As formigas po-
dem carregar coisas 
vinte vezes mais 
pesadas que elas.

• Elas não dormem 
e não param de 
trabalhar, apenas 
reduzem o ritmo de 
trabalho em certos 
momentos do dia.

Estudo das 
formigas
desperta 
curiosidade

FIQUE ESPERTO!
Você sabia que utilizar celular ou qualquer
objeto eletrônico, durante as aulas, é proibido 
pela Lei Nº 6.046, de 14 de janeiro de 2008?
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GAROTA CAIC
REI E RAINHA 2008

Cyberbullyng,
você precisa saber!

Momento de despedida
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SDedicação e simpatia foram requisitos para vitória

Tecnologia utilizada por criminosos

Chegou a hora de partir para uma nova etapa

Preocupação de todos

Dedicação e simpatia foram requisitos para vitória da nova Garota CAIC

Pais compartilham suas experiências
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Alessandra Thaís Alexi 
9º ano C

Neste ano, pela terceira vez, a escola 
realizou o evento que elegeu a nova GA-
ROTA CAIC. A candidata eleita, Ketrin 
Cristina de Oliveira, do 9º ano B se desta-
cou vendendo o maior número de votos. 
Já o título de Garota Simpatia ficou com 
Tayane Hanyelly da Silva, aluna do 7º ano. 
O Rei e Rainha, representantes do 1º ano 
ao 5º ano, são Alex Vagner Janning (5º ano 
A) e Julia Renata Endler (2º ano E).

Ketrin se sentiu realizada por ter 
alcançado esse título, disse que não foi 
fácil a venda dos votos, teve que se dedicar 
muito. A nova Garota CAIC nos deixa a 
mensagem de que “o primeiro passo para 
se chegar a algum lugar é ter convicção de 
que é possível alcançá-lo”.

A Garota Simpatia ficou surpresa com 
o resultado, pois pensou que outras garotas 
tinham mais chances de vencer do que ela.

Além do desfile dos candidatos, 
apresentações de dança fizeram parte do 
evento.

Alessandra Thaís Alexi 
9º ano C

Cyberbullying é um ato de aterrorizar e 
amedrontar uma pessoa, porém, diferente 
do bullying. O agressor, escondendo sua ver-
dadeira face, utiliza os recursos tecnológicos 
(internet, celular...), para agredir as vítimas, 
que sofrem abalos psicológicos, sendo levadas, 
as vezes, ao suicídio.

É um ato imoral, ilícito e covarde, que, 
muitas vezes, é incentivado pelas  pesso-
as que ficam na platéia, aplaudindo este 

ridículo espetáculo.
Cyberbullying é considerado um crime 

cibernético e se o agressor for descoberto 
terá que pagar no mínimo uma indenização à 
vítima por danos morais.

Como se prevenir? Para que este crime 
não aconteça, você não deve se expor muito 
em orkuts, MSN, ou em qualquer outro site 
da internet, evitando publicar fotos e dados 
pessoais.

Se você for vítima, imprima todas as provas 
e leve-as a uma delegacia especializada.  Não 
leve adiante este ato criminoso. Denuncie!

Alessandra Thaís Alexi 
9º ano C

Ao final do ano letivo de 2008, três 
turmas do 9º ano concluirão o Ensino 
Fundamental. Muitos  estão matriculados 
no CAIC desde a pré-escola e, agora, par-
tirão para uma nova experiência, deixando 
saudades.

“Estes nove anos me marcaram muito 
e deixarão saudades dos professores e, 
principalmente, dos amigos. Mas aprendi 
que amigos não se separam, apenas seguem 
caminhos diferentes e que vencemos a 
primeira batalha, porém a luta continua.”, 
diz a aluna Alessandra Thais Alexi, do 9º 
ano C.

A aluna Suelen Caroline Velloso, 9º 
ano C, comenta: “Estudo no CAIC desde 
os seis anos e tenho muito orgulho disso. 
Tenho certeza de que todos os alunos que 
estão cursando o último ano letivo do En-
sino Fundamental sentirão falta da escola, 
que faz parte da história de nossas vidas.”

“Ter passado nove anos no CAIC foi 
divertido, rígido, mágico e marcante, tudo 
ao mesmo tempo. Uma salada de emoções 
inexplicáveis. Foi aqui onde vivi os melho-
res momentos da minha vida e onde, sem 
perceber, cresci. Cheguei nessa escola aos 
seis anos e fiz muitas amizades. Muitos 
amigos chegaram e outros foram embora, 
mas, assim como os professores, todos 
foram essenciais em cada etapa da minha 

vida. Hoje, aos 14 anos, estou saindo do 
CAIC com um aperto muito grande no co-
ração”, completa Annelise de Albuquerque 
Adão, do 9º ano B.

Parabenizamos a todos os alunos que, 
com muita dedicação e estudo, chegaram ao 
final do Ensino Fundamental. Esperamos 
que todo conhecimento adquirido seja colo-
cado em prática. Sucesso na caminhada!

As provas finais estão che-
gando. Vale a pena obser-
var algumas dicas:

• Organize-se rapidamente. 
Não perca tempo!

• Tenha autocontrole. Não 
se distraia com os colegas! 
Concentre-se!

• Mantenha a coluna ereta 
na cadeira. Boa postura 
facilita a concentração e 
aprendizagem.

• Faça a revisão da ma-
téria diariamente. Refaça 
em casa alguns exercícios 
corrigidos.

• Estude! E, no dia da ava-
liação, mantenha a calma.

Ridículo Espetáculo
Se o cyberbullying você quer praticar
Cuidado!
Para não se alto machucar
Cyberbullying é um ato de violência
Por isso tome consciência.

Aterrorizar através de uma máquina
Perturbar utilizando a internet
São atos de covardia
Pense duas vezes, pois perderá a sua alegria.

Cyberbullying é um crime que tem punição
Se descoberto, pagará uma indenização
Não precisamos morrer de amor por ninguém
Mas, respeitar é fundamental e faz bem.

Mais covarde do quem pratica este ato insensato
É quem fica na platéia
E aplaude este ridículo espetáculo! 

Alessandra T. Alexi – 9º ano“C”
Renata B. Oliveira – 9º ano“C”

Tatiana 
Professora

O alto índice de violência no trânsito 
mobilizou a comunidade escolar, buscan-
do uma mudança de comportamento nas 
estradas.  Na semana do trânsito, alunos 
do 3ª ano refletiram sobre o tema e cons-
truíram lindas maquetes, representando 
as vias públicas, com dicas de segurança. 
Houve envolvimento das famílias na con-
fecção do material. “Os alunos amaram 
esta oportunidade, pois integrou os pais, 
todos participaram, aprenderam juntos, 
trocaram idéias e  conscientizaram-se de 
que “todos devem ser responsáveis no 
trânsito, pois nossas vidas são preciosas.”, 
diz a professora Tatiana, do 3º ano D.

“Confeccionar a maqueta em família 
foi de suma importância . Ao confeccioná-
la observamos as placas , faixas de pedes-
tres e outras situações que vivemos no 
dia-a-dia. O trabalho em família contribui 
para o aprendizado do aluno e conscien-
tiza o pai e mãe sobre as leis e deveres do 
trânsito. Parabenizo às professoras pelo 
trabalho”, disseram Fábio de Oliveira e 
Patrícia de Oliveira – pais do aluno Vítor, 
do 3° ano D.

Quando termina um ano, 
geralmente as pessoas fazem algu-
mas reflexões sobre os aconteci-
mentos que marcaram a sua vida 
e estabelecem metas para o ano 
seguinte, procurando mudanças 
positivas.

Na escola, o processo não é 
diferente. Avaliamos os projetos 
desenvolvidos e seus resultados, 
visando a qualidade do ensino. 

Um dos projetos marcantes 
do ano foi o “Caráter Conta”, que 
procurou despertar os valores 
humanos, indispensáveis para a 
convivência, tornando a sociedade 
mais justa, humana e pacífica.

Desejamos que  todo conhe-
cimento adquirido durante o ano 
seja colocado em prática, pois o 
planeta não suporta mais tanta 
violência, indiferença e destruição. 

Precisamos urgentemente de 
pessoas éticas, que valorizem a 
vida, lutem por seus direitos, mas 
não esqueçam de seus deveres.

A equipe administrativa, 
professores, funcionários e a APP 
do CAIC Mariano Costa desejam 
a toda comunidade um natal de 
muita paz e um ano novo de muita 
prosperidade.

Fabrícia Ricobom 
(Professora de Língua Portuguesa)
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