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ENEM 2005: Todos em 1º lugar
Estamos muito felizes. Em fevereiro
deste ano, fomos presenteados com
a notícia, divulgada no Jornal Folha
de São Paulo, de que nosso colégio
havia conquistado o 1º lugar no
ENEM (Exame Nacional do Ensino
Médio) de 2005, entre as escolas
particulares da Bahia, e a 4ª posição
no ranking das capitais brasileiras.
Em abril, a Veja Salvador voltou a
destacar o assunto.
Este reconhecimento é um grande
presente para todos nós. O bom
desempenho é resultado de um
trabalho conjunto protagonizado
por alunos, pais, famílias, professores e funcionários, que doaram e
constantemente doam à nossa
escola um misto de competência,
amor e entusiasmo. É certamente
esta mágica que faz com que a
gente aprenda, a cada dia, a
aprender mais e a ser melhor. A
todos vocês, o nosso ‘muito
obrigada’.
A Direção

VIV

EditorIal

Para celebrar o Dia do Planeta Terra, comemorado em 22 de abril, os alunos
do Ensino Fundamental participaram de uma série de atividades ecológicas.
Plantaram árvores no campus do colégio, ‘adotaram’ um canteiro do bairro
(que está sendo cuidado por eles) e fizeram várias excursões acadêmicas. A
6ª e 7ª séries visitaram o Ecoa (Centro de Ecologia e Conservação Animal),
da Universidade Católica do Salvador, as turmas da Alfa, 1ª e 3ª séries se
encantaram com os bichos do Zôo de Pojuca, a 4ª série foi ao Museu
Geológico da Bahia e a 5ª fez uma excursão até a Reserva de Sapiranga, no
Litoral Norte. No pátio de entrada do colégio, todos assistiram à palestra,
exibição de dança e exposição de artesanato dos índios Kariri Xocó.

O BOM E O MAU DA INTERNET
Em junho, profissionais de Educação e de
Tecnologia da Informação (TI) participaram
de mesa-redonda para discutir com os pais
do Anglo e de outras escolas ‘O uso da
internet na atualidade’. Além de Ângela e
Miriam, do SOE, e Danilo (Computação), o
evento contou com a participação de
Urbano Cerqueira Matos Jr., consultor em
TI e presidente da Sociedade Brasileira de
Gestão do Conhecimento. Houve questões
sobre filtros de proteção, hackers, Orkuts, e
como lidar com a ‘rede’ em família.

SEJA INTELIGENTE. CUIDE DA TERRA DA GENTE.
Slogan criado por Priscila Bahia (3a série), vencedor de concurso realizado em homenagem à Semana da Terra
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Bye, Shrimpy

O flamingo Shrimpy, que chegou ao Brasil
no ano passado para participar de um
intercâmbio especial, regressou aos EUA
no início de junho. O bichinho de pelúcia
veio pra cá pelo Projeto Teddy Bear, do
qual participaram as turmas de Inglês da
3ª série das professoras Puni e Mônica.
Enquanto esteve por aqui, Shrimpy
passou finais de semana com os alunos,
conheceu pontos turísticos e participou
de várias atividades na escola. Zé Jacaré,
representante brasileiro do intercâmbio,
passou meses em companhia de
estudantes de uma escola na Flórida e
deve voltar ao Brasil em breve.

Doador de esperança
No início deste ano, em um ato de
amor e solidariedade, o professor
Wellington (Matemática) doou o seu
rim a um de seus familiares. Toda a
comunidade do Colégio AngloBrasileiro o felicita pela sua nobreza e
coragem e agradece pelo seu comprometimento com uma causa tão
importante.

Alfa e 2ª série visitam Antares
As turmas da Alfa e 2ª série visitaram o
Observatório Antares, em Feira de
Santana, em junho. A Alfa acaba de
terminar o projeto ‘Viajando pelo Universo’ e a 2ª série, que também estudou os planetas, concluiu seu ‘Móbile
Gigante’. Os alunos pesquisaram sobre
a origem do universo ( Big Bang), o
sistema solar, os movimentos de translação e rotação, entre outros assuntos.
Music and play on English Day
No English Day realizado em junho, a
Alfa, 1ª e 2ª séries fizeram apresentações
musicais. A 3ª série de Puni recitou
poemas e interpretou canções sobre
animais, enquanto a 3ª de Mônica
apresentou a peça ‘Chicken Little’. Na
4ª série, o programa incluiu o espetáculo
‘The Golden-lion-tamarin’ (Puni) e ‘That´s
Funny’ (Mônica). Good job!

Seja bem-vinda
Este ano, o SOE passou a contar com
a preciosa colaboração da pedagoga
Ângela Gueudeville Silveira, que tem

especialização em Aplicações
Pedagógicas dos Computadores e
também em Alfabetização, Leitura
e Linguagem.

Eles foram ao mangue
Em maio, os alunos da 3ª série do
Ensino Médio participaram de uma
aula de campo no manguezal de
Caeiro, em Santo Amaro, em que
discutiram contaminação e poluição
após análise quantitativa de chumbo
no lodo do manguezal e também
nos mariscos e crustáceos. Na
ocasião, temas como refração e
absorção da luz, capacidade térmica
e condução de calor também foram
estudados, no contexto de atividade
interdisciplinar de Química, Física e
Biologia.
Esporte à vista!
Em novembro, o Anglo sediará os
Jogos da Amizade, em que competirá
com alunos da Escola Americana do
Recife e do Colégio Piedade (PE). O
FEEPS também está na agenda de
nossos atletas. Boa sorte!

‘INHO’ VENCE ELEIÇÃO DO GRÊMIO
A chapa ‘Inho’, que concorria com a
chapa ‘Link’, venceu a eleições do
GEAB (Grêmio Estudantil AngloBrasileiro), realizada em maio. Veja a
seguir quem são os novos
componentes:
Presidente: Caio Nogueira (8ª)
Vice-Presidente: Matheus Santana (8ª)
Tesoureiro: Mozart Guanaes (8ª)
Secretário: Gabriel Avelar (8ª)
Diretoria Cultural: André Minho
e Ramon Borges (8ª)
Diretoria de Divulgação: Alexandre
Mazzafera (1ª EM) e Igor Ricardo (7ª)
Diretoria de Esportes: Iago Boaventura
(8ª) e Mathias Albuquerque
Albuquerque: (8ª)

Uma das primeiras ações do Grêmio será
um concurso para a criação de uma
estampa para camisetas que serão
vendidas para angariar fundos. Os
planos também incluem a instalação, no

pátio, de um mural de serviços, onde
os alunos poderão fazer sugestões e
anunciar, por exemplo, venda de livros
ou ingressos. O Anglo deseja sucesso
ao grupo nessa nova gestão.
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incluiu visitas ao Memorial da América
Latina, Masp, Museu da Língua
Portuguesa, Parque Hopi Hari, e ainda
uma participação especial no programa RockGol da MTV.

Sur la France et la Guyane
Caroline Marie é uma jornalista da Radio
France, sediada em Paris. David Redon
é doutorando em história e assessor de
imprensa da Prefeitura de Kourou,
cidade da Guiana Francesa, onde fica
o ‘Centre Spatial Guyanais’, de onde
são lançados à órbita importantes
satélites. No início de junho, em palestra
para alunos do Ensino Médio, eles
falaram da rotina do centro espacial,
do atual mercado jornalístico na França,
e da situação de pobreza da Guiana,
entre outros assuntos.
SP da cultura...e do futuro
As turmas da 1ª e 2ª séries do Ensino
Médio viajaram para São Paulo em
companhia das professoras Débora
(Português) e Verônica (Inglês), para
conhecer algumas das melhores
instituições de ensino superior do País.
Conheceram FGV, USP, Unicamp, PUC,
Universidade Federal de São Paulo
(Unifesp) e Fundação Armando Álvares
Penteado (Faap). Os alunos também
cumpriram uma agenda cultural que

Bate-papo com a mídia
Jornalistas da Rede Bahia, Band News
e do Jornal A Tarde, participaram, no
auditório do colégio, de uma animada
conversa com as turmas do Ensino
Médio, na manhã do dia 14 de junho.
Uma interessante oportunidade, em
que os alunos puderam aprender um
pouco mais sobre o dia-a-dia de
profissionais de vários segmentos da
mídia baiana.
Salvador enferrujada
A oxi-redução (transferência de
elétrons entre elementos) é uma
constante em nossa cidade, em
função do alto índice de salinidade.
A conclusão é dos alunos da 2ª série
EM, que, em trabalho de Química
(Marivan), percorreram Salvador em
busca de exemplos deste fenômeno.

Passos de dança, mãos de argila
A Manhã de Lazer realizada em março
foi pura diversão: aula de alongamento, oficinas (dança, argila, pipas
etc.), roda de capoeira, mergulho na
piscina, sessão de cinema e um ‘monte
de coisas’ mais. No intervalo, deliciosas
guloseimas gentilmente oferecidas
pelos pais. A próxima acontece no dia
29 de julho, e você não pode ficar de
fora. Até lá!
Eu sou assim
A 1ª série, da Profa. Cristina, se
empenhou muito no projeto ‘Eu Sou
Assim’, ao longo deste semestre. A
garotada fez uma auto-investigação
em busca de sua ancestralidade e
história de vida. Os percursos de cada
um, desde o nascimento até a escolha
da primeira escola, com preferências
e brincadeiras favoritas resultaram em
um livro lançado para os pais em caféda-manhã realizado em 20 de junho.

Ação social: Mandinga É nosso novo parceiro
O Projeto Mandinga atende a crianças
e adolescentes de escolas públicas, que
se beneficiam com aulas de capoeira,
samba de roda e informática – é o novo
parceiro do Colégio Anglo-Brasileiro
no contexto das atividades de ação

social, coordenadas pela professora
Malena. A instituição vem juntar-se à
Casa da Luz (que assiste crianças da
região de Canabrava) e à ONG Paciência
Viva (que atua em saúde, esporte e
educação no Rio Vermelho), com as
quais o colégio vem trabalhando desde
o ano passado. Informe-se sobre esses
projetos e veja como você pode
colaborar.

Free Dress solidário
Na última sexta-feira de cada mês,
alunos da 5ª à 3ª série do Ensino Médio
estão liberados do uso obrigatório do
uniforme escolar. Nesses dia, eles são
incentivados a trazer alimentos não-

perecíveis, destinados a instituições de
assistência social (sugestões são bemvindas). A campanha está de vento em
popa! Até agora, foram arrecadadas
muitas dezenas de alimentos.
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Feras do Ping-Pong

Confira a seguir os alunos campeões
de suas respectivas turmas, em jogos
realizados pelo Torneio Interno de
Tênis de Mesa, organizado por Dick.
5ª série: Felipe Fonseca; 6ª série:
Vinicius; 7ª série: Felipe Castro; 8ª
série: Mathias; 1ª e 2ª série EM: João
Gabriel. Antes de disputar esta fase,
20 classificados curtiram uma manhã
de lazer no condomínio Vilas do
Jacuípe (Litoral Norte), acompanhados pelos professores Alcyr (Ed.
Física) e Dick (Fotografia).

Eletivas para os pais
A primeira Mostra de Eletivas do ano,
realizada no início de junho, recebeu a
inédita visita dos pais, o que empolgou,
e muito, os alunos expositores. As
disciplinas ministradas neste semestre
foram: Primeiros Socorros, Fotografia,
Culinária de Sobrevivência, Artesanato,
Análise Fílmica, Ritmos Latinos, Dança
Folclórica e Manutenção em Equipamentos de Informática.

Entre no GRUPA
e faça a diferença

Preciosas palestras
Pelas ótimas palestras realizadas
neste semestre, o Anglo agradece
a: Claudia Andrade Vieira, profª. de
Ed. Física, (O papel da escola e da
família na prevenção da obesidade
infanto-juvenil); Marisabel Almeida,
psicanalista (O que se transmite na
relação de parentalidade); Frederico
Fonseca, psicólogo (Drogas e
comportamentos compulsivos, o
lícito e o ilícito); Evaldo Vergasta, pai
de Felipe (5ª A), (Sucateamento da
Universidade Pública).
Colegas professores
Em Caeiro, Santo Amaro, a 1ª EM
monitorou a 8ª série num trabalho
integrado de Química (Marivan) e
Ciências (Alessandro). Os alunos
listaram uma série de fenômenos
químicos e físicos e suas conseqüências para o meio ambiente. A
atividade de campo também incluiu
uma avaliação final e alguns
momentos de lazer.

CONFIRA NOSSA AGENDA

Se você ainda não faz parte do
GRUPA, cadastre-se já (paisdoanglosubscribe@yahoogrupos.com.br).
Confira ao lado a agenda de
atividades do 2º semestre. Além
desses eventos, o Grupa também
estará diretamente envolvido com a
Bolsa de Livros e os Jogos da Amizade
que acontecem em novembro.

18/07
29/07
18/08
26/08
23/09
20/10
01/11
17/11
27/11

-

Reunião
Brechó
Reunião
Palestra/Debate
Palestra e reunião
Reunião
Preparação Halloween
Reunião
Palestra

A taça do mundo é nossa
Com brasileiro não há quem possa
Êh eta esquadrão de ouro
É bom no samba, é bom no couro

Brasil rumo ao Hexa!

Papel e Arte
O papel foi a grande vedete da
exposição de artes organizada pela
professora Regina em junho. Todos
puderam conferir as belas obras feitas
pelos alunos da Alfa à 4ª. Chamou a
atenção do público a Baleia Jubarte
gigante e as bonitas esculturas
femininas, além de origamis, dobraduras etc. Tudo à base de papel
descartado pelo colégio e aproveitado
nas aulas deste semestre.

2o semestre: confira
o que vem por aí
29/07 - Manhã de Lazer
Sem. de 24/08 - Feira do Conhecimento
26/08 - Mostra de Estudos Culturais
29/08 a 01/09 - Viagens
04 a 06/10 - Torneio Acadêmico
(5a série á 3a Ensino Médio)
09 a 13/10 - Semana do Lúdico
(Alfa à 4a série )
28/10 - Feira de ciências (Alfa à 2aEM)
30/10 - Encerramento da Gincana
Infantil
01/11 - Halloween
22 a 25/11 - Jogos da Amizade
25/11 - Música e Artes (Alfa à 4a série)
e Mostra das Eletivas
01/12 - Jantar das Nações
04 e 05/12 - English Days
06 e 07/12 - Oficinas

