
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.
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ação pedagógica no CJA é norteada pela sequência "reflexão-

ação-reflexão". Como resultado deste movimento organizado e 

avaliativo, a cada ano, os projetos e trabalhos educativos realizados 

no colégio são inovados, ampliados e têm seus resultados 

potencializados. Ganham os alunos - com maiores possibilidades de 

aprendizado, os professores - com motivação e reconhecimento de 

seus trabalhos, e a educação como um todo - com novos modelos e 

experiências de sucesso.

ACADEMIA DE ORATÓRIA
Com o objetivo de desenvolver a "arte de falar em 

público", este projeto realiza sessões de oratória com 

alunos do Ens. Fundamental II e professores. Os 

inscritos elaboram e compartilham discursos segundo a 

organização e formalidades da Academia. 

Abrangendo todas as disciplinas e conteúdos, a 

Academia de Oratória oportuniza a experiência com 

situações formais de exposição de idéias e exercita a 

capacidade expressiva dos envolvidos.

Professores montaram o texto, ensaiaram e 
atuaram na sessão de teatro-fórum

Como gatilho inicial do projeto 

interdisciplinar “Consumir com 

c o n s c i ê n c i a ” ,  o s  p r o f e s s o r e s  

elaboraram e produziram uma sessão 

de teatro-fórum para os alunos do 

ensino fundamental .  Segundo 

Augusto Boal, diretor e teórico das 

artes cênicas, o que caracteriza esta 

“ m o d a l i d a d e  d e  t e a t r o ”  é  a  

transformação dos espectadores em 

“espect-atores”.  Em um dado 

momento do espetáculo a platéia é 

convidada a entrar em cena e a 

modificar o rumo da história, visando a 

resolução dos problemas apresentados.

A atividade promoveu reflexões e 

alternativas para o desperdício e o mau 

uso de água, luz e material reciclado.

TEATRO-FÓRUM

Uirapuru, ave de canto característico e
mascote da Academia de Oratória
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PÉ NA TRILHA
"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 um projeto gratuito que, no último sábado 

de cada mês, estabelece percursos e promove a 

harmonização da comunidade escolar com o meio 

ambiente. Participam do projeto professores, pais e 

alunos de 4º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

Educação Ecológica e integração família-escola 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.

Espect-atores

      ue satisfação poder compartilhar com 

famílias a educação do que elas têm de 

mais precioso, seus filhos, e poder saber 

que o nosso trabalho, de alguma maneira, 

lá na frente, fará a diferença no adulto que 

tomará as decisões sobre o futuro da 

sociedade em que vivemos.

É um desafio a todos nós educadores: 

Como educar para o século XXI, se 

estamos vivendo um momento de 

transformações radicais em todos os 

setores da vida humana? Que futuro 

aguarda nossas crianças e jovens se 

vivemos uma contemporaneidade de 

profundas mudanças? Sabemos que os 

novos processos educativos devem 

aproximar o aluno da realidade e oferecer 

informações e dados precisos. Cabe ao 

professor orientar a aprendizagem dos 

alunos, no sentido de capacitá-los para 

criticar as informações recebidas, ou seja, 

transformando-os de mero e passivo 

receptor, a um elemento produtor e crítico 

da mensagem. Sempre sem deixar de lado 

os valores ético e morais que devem 

permear nossas decisões na vida.

Esta é a base do trabalho desenvolvido no 

Colégio Jardim Anchieta. Que prazer 

poder trabalhar não com máquinas ou 

produtos, mas sim com gente. Que 

trabalho nobre é o de educar... Gente que 

já faz diferença, e que um dia, sem sombra 

de dúvida, irá fazer muito mais. Boa 

leitura e compartilhem conosco uma 

pequena mostra do que nossos professores 

e alunos produziram durante o ano de 

2008. 

Q

Gabriele
8º Ano

Ana Paula K. Zanella
Diretora - CJA
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CRIATIVIDADE E VANGUARDA

PALAVRA DA COORDENAÇÃO

PUBLICAÇÕES CJA

EVENTOS

POR ONDE ANDA? (Petra Pfeiffer)

CAPA  Turmas do 4º ano em visita às Fortalezas da Ilha de Santa Catarina
FOTO Ana Paula K. Zanella

|
| 

ART ACTION
A escola como um
grande ateliê
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DESTAQUES

Lucas
3º Ano

"
e a minha família é muito 
grande e o convívio entre 
professor-aluno é muito 
bom"

A relação entre a escola 

"Eu me entrosei bem no colégio 
e tem um espaço bom para brincar"

VISITAS DE
CAMPO
Concretizando o
conhecimento

A

4º ao 9º ano

PROJETOS
PEDAGÓGICOS
Saiba o que acontece
no CJA



ABAPURU NA BRINQUEDOTECA

A famosa obra "Abapuru" de Tarsila do Amaral 

serviu de tema para o desenvolvimento de atividades 

com escultura, confecção de mural e exercício de 

releitura. Uma das paredes da Brinquedoteca 

recebeu o resultado das pesquisas e produções dos 

alunos.

5

Gabriela Zanella Leal, 12 anos,
 desenhista, roteirista, pintora, cartunista, autora,
é aluna do Colégio Jardim Anchieta.
"Godofredo" e "Miafino" são alguns dos 
personagens criados por Gabriela.

crescente número de produções 

artísticas dentro do CJA e o interesse na 

divulgação dessas obras fizeram com que  as 

professoras Bruna Dal Pont Zanatta e 

Raquel Sabota inaugurassem uma galeria 

de artes dentro do colégio.

Com nome e marca estipulados por meio de 

concurso pelos próprios alunos, a galeria 

conta com uma exposição fixa, destacando 

obras coletivas,  e com exposições 

temporárias, apresentando as criações 

individuais da comunidade escolar.

A interação com as diferentes modalidades 

de artes no CJA não se resume às aulas de 

Educação Artística. Além destas, os alunos 

do CJA apreciam, experimentam e são 

convidados a exercitarem suas capacidades 

nas atividades da Brinquedoteca, da Oficina 

de Pintura do CJA e em outros projetos 

pedagógicos. 

Nestas páginas, extensão da galeria "Art 

Action", um pouco do trabalho realizado no 

decorrer do ano letivo. 

O

Para o estudo das obras e das características dos traços do 

publicitário e artista plástico Luciano Martins, além das 

orientações da Professora Raquel, os alunos visitaram o 

site do artista. Na releitura, mantiveram o espírito lúdico 

de Martins. 

LUCIANO MARTINS
O projeto da Professora Marise Lacerda  

trouxe à tona a discussão sobre o dia do 

índio, o descobrimento do Brasil e a 

ocupação portuguesa do território 

brasileiro.

Aproveitando a temática, os alunos 

visitaram o MASC e realizaram uma 

releitura "audiovisual" da obra "A primeira 

Missa no Brasil", de Victor Meirelles. Após 

confeccionar figurinos e adereços, os alunos 

foram filmados e fotografados encenando  o 

tema da pintura de Meirelles. O material 

serviu de base para produção de um breve 

documentário sobre o projeto que foi 

exibido aos pais das crianças. 

(RE)DESCOBRINDO O DESCOBRIMENTO

4

SEBASTIÃO SALGADO
Conhecer a obra do fotógrafo brasileiro Sebastião 

Salgado é refletir sobre precárias condições de 

trabalho, exploração do trabalho infantil e todas 

as desigualdades sociais existentes. 

Saúde e preparação física
Consciência corporal
Valorização do trabalho em equipe

Alunos do 

Período Integral

fazem releituras
Alunos do 

Período Integral

fazem releituras

2º Ano



PONTOS HISTÓRICOS 
DE FLORIANÓPOLIS

Os patrimônios e monumentos históricos são 

fonte de herança cultural. Além das belezas 

artísticas e arquitetônicas, eles revelam 

acontecimentos antigos e expressam o modo 

de viver das pessoas em outras épocas. Os 

estudos do projeto "Heranças Culturais" 

(Professora Adriana Brum, 3º ano) 

possibilitaram conhecer e desenvolver 

atitudes de valorização e respeito, de modo a 

garantir a preservação e a conservação 

cultural.

As fortalezas, museus e o centro histórico 

foram visitados pelos alunos durante o 

projeto. 

Assunto fundamental no Anchieta, a visita de estudo é 

uma importante estratégia no processo de 

ensino–aprendizagem. Ela faz a relação do conteúdo 

escolar à vida real, concretiza a interdisciplinariedade e 

transforma o conhecimento real “in loco” em 

aprendizado significativo.

Fortalezas, Sto Antônio de LisboaMorro da Cruz
Museu Etnográfico (São Miguel)Projeto TAMAR
Agência dos Correios

A trilha ecológica da GRUTA DE 

BOTUVERÁ é uma das mais 

interessantes do Estado de Santa 

Catarina. É uma feição geológica 

natural das mais bonitas e exóticas, 

formada há milhões de anos. A gruta 

possui  inúmeros salões que 

alcançam até 20 metros de altura. 

Apresenta-se como a maior e mais 

ornamentada gruta do sul do país.

BOTUVERÁ

História de SC foi o tema da visita dos alunos do 5º ano a Laguna e 

Imbituba. A visitação à Casa de Anita Garibaldi, bem como ao Marco 

do Tratado de Tordesilhas foram alguns dos pontos estudados. Na 

volta, uma parada em Imbituba para a visitação do Porto e 

observação de baleias no mirante do Museu da Baleia Franca.

LAGUNA E IMBITUBA

SEMANA ARTE VIDA VERDE 
SESC/CACUPÉ

A Semana de Ensino, Pesquisa e 

Extensão da Universidade Federal de 

Santa Catarina oferece uma grande 

estrutura para os visitantes e é uma 

das principais vitrines da UFSC para 

divulgar o trabalho de laboratórios e 

grupos de diferentes áreas do 

conhecimento.

SEPEX - UFSC

VISITAS DE CAMPO

6

Com o foco no lazer, na cultura e no 

fortalecimento das relações entre os alunos e 

a equipe pedagógica, o projeto CJA Viagens 

organiza passeios e atividades em parques 

temáticos, cidades turísticas, clubes e hotéis. 
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Hopi Hari Hot ZoneWest n’ WildAguarde 2009:

Termas de Gravatal

  Beto Carrero

LAZER

Autoconfiança e autodisciplina
Humildade e respeito ao outro
Consciência corporal



A linguagem universal da Música abre as 

portas da percepção, da diversidade 

cultural, da inteligência e da apreciação 

artística. Partindo deste pressuposto, o 

projeto visa estimular a imaginação e o 

gosto musical. Entre as atividades estão a 

análise e discussão sobre ritmos e estilos, 

exploração de instrumentos musicais, busca 

da origem e dos artistas que sustentam 

alguns dos estilos musicais e o ensaio e 

apresentação de um número musical.

Familiarização com 
Livros
Professora: Viviane
Auxiliares: Berê e Ana Cláudia

São inúmeras as informações e 

os estímulos oferecidos pelos 

l ivros.  E les  despertam a 

atenção,  a  fantas ia  e  o  

encantamento. 
Fantoches, fotografias, músicas 

e os próprios l ivros são 

98

Exercício de expressão
Coordenação e controle corporal
Ritmos e emoções

rganizar a prática pedagógica por 
meio de projetos permite transformar 
as  at iv idades  educat ivas  em 
momentos interdiscipl inares ,  
contextualizados, com trocas entre 
alunos e professores e com ênfase no 
experimentar, no fazer e no sentir. Os 
envolvidos aprendem participando, 
e s c o l h e n d o  p r o c e d i m e n t o s ,  
decidindo e agindo na direção de 
determinados objetivos. 
Seguem algumas das experiências 
educativas vivenciadas no CJA e que 
proporcionam este aprendizado aos 
nossos alunos.

O

Da Cabeça aos Pés Maternal Estrelinha Professora: Giane  Auxiliar: Michele

Chapelando
Maternais Lua e Arco-íris 
Professoras: Luciane e Radharani 
Auxiliares: Keise e Juliani

Os chapéus são como códigos e 

indicam muitas coisas. No projeto 

"Chapelando - O chapéu que uso 

trabalhando" os alunos exercitam a 

descoberta das profissões e seus 

respectivos chapéus, reconhe-

cendo a importância de cada ofício 

no contexto social. 
Os alunos recebem visitas de 

diversos profissionais e realizam 

entrevistas.

Cantigas de Roda
Maternais Estrelinha e Sol 
Professoras: Marihá e Rosana
Auxiliares: Gabriele e Sabrina

O resgate de algumas cantigas de roda e o trabalho de 

habilidades ligadas à área motora, à cognição e ao afeto 

são, entre outras, finalidades deste projeto.
Brincando de roda as crianças exercitam o corpo, 

desenvolvem a memória e a linguagem.

Estilos Musicais
1º Período
Professoras: Scheila, Bruna e Suzete
Auxiliares: Rafaela, Marina e Regina

Uni-duni-tê
2º Período
Professora: Janaína

Através de pesquisas, confecção de 

brinquedos e a participação dos pais 

e avós, os alunos do 2º período têm 

a oportunidade de conhecer antigas 

brincadeiras e perceber a transfor-

mação, a evolução e o esqueci-

mento de alguns jogos.

Alimentação Saudável
2º Período
Professora: Ana Cláudia

O projeto tem  por objetivo a 

conscientização das crianças sobre a 

importância de uma alimentação 

saudável para se ter mais saúde e 

qualidade de vida. Dedica-se 

especial atenção para o estudo das 

frutas,  verduras e legumes,  

buscando inserir estes alimentos 

nas refeições diárias das crianças. 

Ilha das 
Letras
1º Ano
Professora: Karina

O foco deste projeto é a importância 

da ludicidade no processo de 

desenvolv imento infant i l  e ,  

conseqüentemente, na alfabe-

tização. Os alunos participam 

ativamente de uma história que, 

mais tarde, é transfor-
mada em livro com fotos 
das próprias crianças.

A visita de Teddy, um simpático 

boneco de sucata, impulsiona este 

projeto baseado no interesse de cada 

aluno em explorar e conhecer melhor 

o seu próprio corpo.
As brincadeiras com o Teddy, as 

atividades em frente ao espelho, 

músicas, entre outras, possibilitam 

conhecer e explorar os membros que fazem parte de nosso 

corpo e identificar seus cuidados e necessidades.

BERÇÁRIO

utilizados neste projeto que, desde 

cedo, constrói a relação das 

crianças com as obras literárias e 

incentiva a leitura.



O céu é o limite? 2º Ano Professora: Marise

Mais do que aproximar os alunos de conteúdos de 

astronomia, o projeto possibilita a percepção da Terra 

como um todo complexo inserido no Sistema Solar, um 

grão de areia no Universo. As representações 

surrealistas do universo, de autoria de Ruan Miró 

também são objetos de estudo no projeto.

Ler é 10!
5º Ano  Professora: Denise

O projeto tem como objetivo criar 

uma oportunidade de leitura e 

troca de idéias entre todos os 

alunos. Desperta o interesse pelo 

livro, estimula a imaginação e 

exercita a criatividade e a 

expressão oral. Todos lêem um 

livro sobre um determinado tema 

e apresentam de forma criativa 

suas interpretações e conclusões.
Atividades semelhantes a deste 

projeto são realizadas em todas 

as outras turmas do ensino 

fundamental como, por exem-

plo, no projeto de mesmo nome 

do 2º ano (Professora Marise) e 

no projeto "Literatura em Sala" 

do 4º ano (Professora Debora).
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A trajetória dos meios 
de comunicação e 
transporte
3º Ano  
Professora: Josiane

Os meios de comunicação e 

transporte exemplificam com 

propriedade toda a evolução 

rápida e necessária das tecnologias 

que nos cercam. Estudar estes 

meios evolutivos é estar conectado 

a o  m u n d o  a t r a v é s  d o  

conhecimento. Nessa perspectiva, 

entre outras atividades, os alunos 

são convidados  a  e laborar  

apresentações (em slides) com o 

paralelo entre o ontem e o hoje da 

comunicação e dos transportes. 

CTC!
6º ao 9º Ano  Professora: Susana - Ciências

O CTC! ("Ciência e Tecnologia com Criatividade") é 

um programa que segue as tendências mais atuais 

no campo da didática das ciências. Consiste em 

atividades de investigação que desenvolvem a 

curiosidade, a criatividade e o raciocínio. O 9º ano, 

por exemplo, realiza o projeto "Desenhando com 

raios de luz" onde as experiências permitem 

estabelecer relação entre os princípios de 

funcionamento da câmera escura e das máquinas 

fotográficas.

Feira das Etnias
7º Ano
Professora: Maria Cristina 
Geografia

O estudo do Brasil revela o 

quanto ele é rico não só em 

recursos naturais mas, 

também, pela composição e 

integração entre raças e 

etnias. O projeto consiste na 

realização de mostra de 

pratos típicos, vestimentas, 

artesanato, painéis e outros 

elementos que retratam a 

diversidade racial e étnica do 

povo brasileiro.

Expressão vocal e dicção
Improvisação e criatividade
Jogos teatrais

Este projeto de leitura 

ampara-se na hipótese de 

que o uso estratégico da 

linguagem, por meio de 

processos de compreensão e 

produção, é um modo de 

d e s e n v o l v i m e n t o  d e  

estruturas mentais mais 

Despertanto o gosto pela leitura
7º Ano Professora: Alessandra 
Língua Portuguesa

complexas que, por sua vez, consolidam e facilitam a 

abstração do mundo 
exterior. 
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Origami Modular
8º Ano Professor: Nazareno - Matemática

Os exercícios de origami modular (compostos de várias 

dobraduras que se encaixam), mais do que um trabalho de 

geometria plana e de conceitos para ponto, reta e plano, têm 

como finalidade o desenvolvimento das capacidades de 

observação, auto-controle  e pensamento intuitivo. 

Heranças culturais
3º Ano  Professora: Adriana

(veja texto informativo no quadro "Pon-

tos Históricos de Florianópolis"  - pg.7)

Modos de vida no campo
4º Ano  Professora: Debora

Partida da leitura da tela “Trigais com ceifador”, 

de Van Gogh, os alunos selecionam e trazem 

receitas de suas famílias que usam o trigo como 

ingrediente. O material é compartilhado e, 

reunido, forma o Livro de Receitas da turma.
O projeto analisa, também, as transformações 

socioespaciais que ocorrem no campo em 

decorrência da modernização. 

Jogo do Egito
6º Ano  
Professora: Dalila - História

As atividades lúdicas freqüen-

temente auxiliam no desenvol-

vimento do trabalho peda-

gógico por proporcionarem aos 

educandos uma compreensão 

mais imediata e tangível acerca 

da temática que se propõem. 

Assim sendo, abstrações de 

cunho histórico são facilitadas 

quando, além de aulas dialo-

gadas e outros recursos, o 

"jogo" entra como ferramenta 

pedagógica.  
Conhecido e praticado de forma 

intensa pela maior parte dos 

alunos desde bem pequenos, o 

jogo potencializa o entendi-

mento de conteúdos que se 

apresentam “temporalmente e 

socialmente” distantes dos 

estudantes, como é o caso do 

“Egito Antigo”. 

5º Ano  Professora: Radharani

O projeto propõe uma análise das vantagens e 

transformações que as novas tecnologias causam 

na sociedade e no planeta. Entre os estudos, são 

apresentadas algumas ferramentas de orientação 

espacial como o GPS, a bússola e o astrolábio. Os 

alunos testam estes 

e q u i p a m e n t o s  e  

ref letem sobre o 

passado da huma-

nidade, onde tais 

tecnologias não exis-

tiam.

Tecnologia para um mundo 
sustentável



PUBLICAÇÕES CJAPALAVRA DA COORDENAÇÃO

Diretamente ligado à direção e à 

coordenação pedagógica, o setor de 

comunicação do CJA soma ao seu site, as 

seguintes ferramentas de comunicação:

É consenso entre os educadores: a criança só interioriza o que se ensina se estiver 
ligada ao conteúdo e a aplicação de tudo aquilo que se quer transmitir. Essa 
contextualização é uma das bases do ensino por . O objetivo dessa 
abordagem é ensinar aos alunos o que eles precisam aprender para serem cidadãos que 
saibam . Enfim, para que possam ter uma 
participação ativa sobre a sociedade em que vivem.
 

Decoreba, não! 

Até 1990, os processos educativos estavam calcados no chamado ensino cartorial: 
agrupamento de assuntos para memorizar ou exercícios para praticar à exaustão. Após 
a Declaração Mundial sobre a educação para todos - Jomtien, 1990 - ficou estabelecido que 
reformar a educação era uma prioridade mundial e o ensino por  seria o 
único caminho para oferecer, de fato, uma educação para todos. “ : a 
sociedade, o mercado de trabalho, as relações humanas...  

”.

Então, estava tudo errado? Não. O contexto social de épocas passadas aceitava aquela 
formação. O fato é que esse contexto não existe mais. A sociedade tem hoje outras 
prioridades e exigências, em que a ação é o elemento chave. Simplesmente dar o 
conteúdo e esperar que ele seja reproduzido não forma o indivíduo que o mercado de 
trabalho e a sociedade exigem. Quem não estiver preparado para o trabalho conceitual e 
criativo pode estar fadado à exclusão social, através do desemprego.

A escola não é mais o lugar onde uma geração passa para outra um acervo de 
conhecimentos. O papel é outro: é o espaço onde as relações humanas são moldadas. O 
espaço escolar deve , além de o indivíduo na busca 
de informações, para usá-las no seu cotidiano.
 

O fim dos conteúdos?

 Não. Ninguém aprende nada desvinculado do conhecimento teórico. Como explicar 
um assunto sem dar o conceito? Trata-se de trabalhar essas informações de forma 
diferente, dando-lhes . É o que se chama de ensino . O 
conteúdo é apenas um dos elementos a ser levado em conta na hora de abordar 
qualquer tema. 

  Depois de lançada uma tarefa em que todos se envolvam, até 
uma aula expositiva pode ter lugar. Nesse caso, ela estará inserida na resolução de um 
problema concreto e a teoria ganhará uma finalidade aplicável. 

Esse novo jeito de ensinar, que dá oportunidade a todos os alunos de aprender, é a 
referência em educação e, mais cedo ou mais tarde, servirá para diferenciar os melhores 
profissionais e as instituições que merecem destaque. Por um motivo simples, segundo 
Vasco Moretto: 

competências

analisar, decidir, planejar, expor e ouvir idéias

competências
Tudo havia mudado

a educação não poderia 
continuar a mesma

aprimorar valores e atitudes capacitar 

significado contextualizado

É mais importante que a criança saiba lidar com a informação do que 
simplesmente retê-la.

Trabalhar assim significa o fim do conteúdo pelo conteúdo. Não importa a quantidade 
de conteúdo trabalhado, mas sim a qualidade do trabalho em cada conteúdo.

“Quem não se atualizar vai formar pessoas fora do seu tempo”!

Competências
Carmem Dresch - Coordenadora Pedagógica

Para saber mais: www.cjanchieta.com.br / Revista Nova Escola – Setembro/00
Bibliografia indicada: ANTUNES, Celso. Como desenvolver as competências em sala de aula. Ed. Vozes

Comunicando o dia a dia da escola

Informativo impresso em 

grande formato (mais de 1 

metro de comprimento) e 

periodicidade mensal. Circula 

entre as paredes da escola 

permitindo que pais e alunos 

se mantenham atualizados 

com os acontecimentos do 

colégio e com matérias 

relacionadas à educação. 

Conta, ainda, com um formato 

digital (em HTML) que é 

repassado, via e-mail, para 

toda a comunidade escolar.

A Revista CJA de Educação 

tem periodicidade semestral e 

é um espaço para divulgação 

de produções, de alguma 

forma, l igadas ao CJA. 

Estruturada em três sessões, 

a revista é composta por 

a r t i g o s ,  r e l a t o s  d e  

experiências e resenhas. A 

cada número, um convidado 

abre a sessão de artigos.

em revistaem revista

Publicação anual com a 

apresentação de projetos, 

atividades e eventos 

realizados no colégio.

NÃO PERCA AS DATAS:

10/Nov/2008
Início das Matrículas

16/Fev/2009
Início do Ano Letivo

Parque 
Ed. Infantil:
Areia Atóxica, 
Tratada 
e Antialérgica

ESPAÇOS ADEQUADOS À FAIXA ETÁRIA

NOVA BIBLIOTECA

Novas estações de trabalho
Monitores LCD

GRÊMIO ESTUDANTIL

Parque Ens. Fundamental I
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atletismo
E PROJETOS ESPECIAIS

Mais espaço e 
mais livros

NOVO LABORATÓRIO
DE INFORMÁTICA

Parque Ens. Fundamental II

Quadra poliesportiva 
coberta



POR ONDE ANDA?

Petra
 Pfeiffer
Petra
 Pfeiffer

"Para mim o Anchieta foi quase um lar, onde aprendi a 

conviver com situações difíceis, fáceis, engraçadas... 

Enfim, aprendi grande parte do que sei até hoje. Acho 

que o que mais sinto falta é a 'família' que criei lá, 

tanto os meus amigos quanto os professores que são 

muito amados por mim! Tenho certeza que algumas 

amizades que criei lá dentro ficarão para sempre!"

A ex-aluna Petra Pfeiffer estudou no Colégio Jd. 

Anchieta do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental. 

Agora, neste ano, seu novo desafio está sendo o 

Ensino Médio onde numa nova escola, sentiu a 

ausência de parte de seus colegas, mas não teve 

dificuldades em conquistar novas amizades.
Recentemente, participou de um concurso do 

Nacional Geographic Channel chamado

«Viagem do conhecimento" e que 

consistia em um desafio com 30 

questões sobre Geografia. O bom 

desempenho nas perguntas garantiu 

um destaque na revista Nacional Geographic do 

mês de setembro/08.


