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NOTICIAS
em resumo

A África
é aqui

Neste semestre, o colégio se transformou em território
africano. A economia, a cultura e os problemas do
continente nortearam a Feira do Conhecimento, a Mostra de Estudos
Culturais e palestras como a do diplomata Alberto da Costa e Silva,
considerado por muitos como o maior africanista brasileiro. A feira teve a
visita dos pais e também de jovens afro-descendentes do Grupo Zambelê,
de Paripe, que se encantaram com os displays de nossos alunos e encantaram
a todos com uma bela apresentação de dança afro.

VIVA A BAHIA DE AMADO E CAYMMI!
Esses dois ícones da cultura baiana
inspiraram o Torneio Acadêmico deste
ano, rico em tarefas alegres e interessantes, em sua maioria relacionadas
às obras de Jorge e Dorival. Os alunos
também disputaram competições
esportivas e cumpriram dever solidário
ao angariar alimentos e agasalhos para
entidades carentes. A grande campeã
foi a equipe Cravo e Canela, que curtiu,
como prêmio, um dia de lazer no Club
Med de Itaparica.

Em br ev e

EditorIal
Feliz ano velho
O ano letivo de 2007 tem tudo para
ser muito bom. Uma das razões para
isto é o fato de chegarmos lá,
embalados por sentimentos de
entusiasmo e tranquilidade que
permearam todo o ano de 2006,
para nós, maravilhoso.
Sem dúvida, a notícia do nosso bom
desempenho no Enem nos encheu
de orgulho e calibrou a confiança
de alunos, pais e professores, que
viveram um dia-a-dia escolar rico e
prazeroso em todos os sentidos.
Abastecidos de tantos sentimentos
bons, voltaremos em fevereiro com
baterias mais do que recarregadas.
Estaremos prontos para abraçar
com alegria mais um ano de conhecimento, de importantes trocas com
o outro, de risos, choros e das muitas
emoções que tomam conta de
quem aprende e de quem ensina.
Obrigada a todos por este ‘Feliz Ano
Velho’. Contamos com vocês para
um ainda mais feliz ano novo.
Até lá,
A Direção
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Olá, Primavera!
As crianças da Alfa à 2ª série viraram
jardineiros para dar as boas vindas à
Primavera. No For the Children ,
mexeram com a terra e plantaram
mudas, entre outras atividades.

Brinquedolândia é...
...o nome da brinquedoteca do
colégio, aberta este semestre sob a
coordenação da psicóloga e arteterapeuta do SOE, Miriam Venâncio.
Jogos educativos e brinca-deiras ‘de
antigamente’ estão no cardápio do
novo espaço.
Riso iluminado
Geometria do bem
Alunos da 1ª e 2ª série EM presentearam um orfanato com caixas, em
vários formatos, confeccionadas por
eles nas aulas de Geometria da
professora Rita (Matemática).
Você já conhece?
Luciana Sosa é a nova
professora de Espanhol das
turmas da 5ª à 8ª série. Ela
deu início às atividades em
julho de 2006.
Maria José de Toledo
(Maju) é professora de
Inglês da 6ª série, e da 1ª
e 2ª séries do EM, desde
julho de 2006.
Manoela Gomes é a
‘Jovem Aprendiz’ que está
trabalhando como Assistente da Secretaria, desde
setembro de 2006.

Festejando o Dia da Criança, palhaços
animaram a garotada da Casa da Luz.

Lanche Solidário
No último sábado letivo do ano, a 1ª
e 2ª séries EM, sob a coordenação da
Profa Rita (Matemática), promoveram
um Lanche Solidário em benefício do
Nacci (Núcleo de Apoio ao Combate
do Câncer Infantil), com a presença
de um representante da entidade.
Para colaborar, ligue para 3322-4198
ou 3326-9313.

Ao mestre, com alegria
Nossos ‘teachers’ se divertiram com
palhaços e brincadeiras em churrasco
que comemorou o Dia do Professor.

Inglês por capoeira
Após ministrarem aulas de Inglês aos
jovens do Mandinga, nossos alunos
são retribuídos com aulas de capoeira.

Teve palestra sobre...
...sexualidade na infância e adolescência.
A socióloga Marlene
Vaz, do Cedeca (Centro de Defesa da
Criança e do Adolescente), falou aos pais sobre pedofilia, abuso sexual, exploração sexual,
entre outros assuntos.
...segurança na Internet, por
Urbano Matos Jr., consultor
de Tecnologia da Informação. Em conversa com os pais,
ele deu dicas de proteção e tirou
dúvidas sobre os perigos da rede.
...as aventuras de um casal que passou
um ano viajando pelo mundo. Vera
Padilha e Felicien Houet
conversaram com
alunos da 5ª, 6ª, 7ª
e 2ª série EM sobre um roteiro
bem interessante que
incluiu lugares como Sibéria
e Cordilheira dos Andes. Também
deram dicas de planejamento para
este tipo de viagem.
...música e atividade física. Na
primeira, Gilson Silva, compositor de
música instrumental e diretor da
Ambah (Academia de Música da
Bahia), falou sobre sua trajetória
artística e também fez uma apresentação musical para as turmas da
8ª à 2ª série do Ensino Médio.
Na segunda, a fisioterapeuta Érica P.
Duran conversou com alunos do
Ensino Médio sobre a importância da
prática de atividades físicas e os
benefícios trazidos à saúde. As duas
palestras integraram o Programa de
Qualidade de Vida do SOE, realizado
ao longo do ano.
...vários assuntos
ligados à África. No
contexto da Feira
do Conhecimento, cada turma trouxe um palestrante, e todos contribuíram muito com
informações preciosas. Obrigado a
todos os convidados!
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Chapada...Xingó...Aracaju...
No final de agosto, as turmas da 5ª à
8ª série fizeram viagens acadêmicas a
destinos variados. Durante cinco dias,
os aventureiros visitaram cidades da
Chapada Diamantina (5ª e 6ª), bem
como Xingó, Paulo Afonso, Penedo e
Aracaju (7ª e 8ª). Na oportunidade,
puderam trabalhar in loco conceitos
de várias disciplinas.

Como um vulcão entra
em erupção? Como se
gera energia solar?
Como funciona um
barco a vapor? O que é
chuva ácida e camada
de Ozônio? Questões como essas
foram esclarecidas pelos experimentos
produzidos por alunos da Alfa à 2ª EM
na Feira de Ciências realizada no
sábado letivo do mês de outubro.

Brechó tem renda recorde
O Brechó Cidadão, organizado pelo
Grupa durante a Manhã de Lazer do
início do semestre, arrecadou a renda
recorde de R$1.205,80. Os recursos,
bem como os objetos remanescentes,
foram doados a instituições carentes.
Há três anos no calendário da escola,
o evento já conquistou alunos, pais,
familiares, funcionários e professores,
todos fiéis compradores de brinquedos, roupas, acessórios, CDs e objetos
variados, tudo em ótimo estado. Um
‘muito obrigado’ a todos pelas
excelentes doações. Participe e
colabore com o próximo Brechó!
Estandes espalhados pelo colégio
intrigaram os visitantes, que escutaram
as explicações dos jovens cientistas e
apreciaram suas demonstrações.
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Águia Branca voa alto
A equipe Águia Branca, da professora
Luciana, foi a grande vencedora da
Gincana da Alfa à 4a série. Como de

Enquanto no ginásio o cheiro de peixe
sinalizava que alguém apresentava os
órgãos internos do animal, era de
pipoca o aroma na sala da 3ª série,
que provava a presença de ar nos
alimentos. A porta da Alfa virou
entrada de um foguete que levou os
tripulantes a uma viagem pelo espaço.
No jardim, os fazedores de energia
solar testavam suas invenções.

Tá rolando uma química...
...diferente. Com a
supervisão do Prof.
Marivan (Química), a
2ª série EM fez uma
interessante exposição, em que os alunos
ensinaram ao público os segredos de
como se fazem sabonetes, perfumes,
gel para cabelo e creme hidratante,
todos produzidos por eles mesmos no
laboratório do colégio. No projeto, eles
também confeccionaram embalagens,
pensaram em nomes sugestivos,
slogans e anúncios publicitários,
mostrando que estão afiados em
Química e em Marketing.
Feras no hand, craques no futsal
No Festival Esportivo de Escolas
Particulares de Salvador, nossa equipe
de handebol feminino conquistou o
vice-campeonato e o 3o lugar em 2
categorias. No futsal, os meninos
ficaram em 4o, em categoria disputada
por 25 times. Valeu, galera!!

Por todo lado, em todo canto, o
encanto da descoberta, o renascer das
tecnologias, a magia da ciência.
costume, as torcidas deram um show
de empolgação, principalmente nas
competições esportivas. Com o tema
‘Jogos e Brincadeiras’, o evento
também teve tarefas cidadãs. Como
prêmio, os campeões passaram um
dia de lazer na Fazenda Guimarães.
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Halloween
Ótimas fantasias e
carinhas assustadoras
marcaram a noite de
Halloween. A festa
macabra também
foi tema de tarefas
da Gincaninha,
cumpridas sem
medo pela
garotada.

Those English Days!
Classics like The Sound of Music and
Chicago , as well as some of
Shakespeares’s great masterpieces
were magnificently played by students
from 5ª – 2ª EM during the yearly
English Days. For an entire week, the
school community breathed a little of
Broadway’s atmosphere. Good job,
everyone!
Receita nossa
As aulas da eletiva
de Culinária de Sobrevivência, da professora Regina, viraram matéria do
Jornal Hoje, da
Rede Globo que foi
ao ar em 23/11.
Uma equipe da TV
Bahia veio ao colégio (pelo visto,
único na cidade a oferecer este tipo
de atividade) testemunhar um
Macarrão ao Molho Branco, e também
gravou na residência de Pedro Heleno
(2ª EM), que, como os demais alunos,
tornou-se chef rapidinho.

Chef Vinicius
Atendendo à sua vocação e incentivado por Regina e por outros
professores, Vinícius (foto), da 2ª EM,
seguiu para estágio de dois meses em
um renomado restaurante japonês na
Itália. Bon appettit!

Sábado de ouro
O último sábado letivo do ano foi
memorável: ExpoAnglo dos alunos da
profa Regina; boa música dos pupilos do
prof. Obadias; encerramento dos Jogos
da Amizade e dos projetos sociais. Valeu!
Esporte, Integração e Amizade
Após participar do JOIN (Jogos de
Integração) ao lado da Escola Pan
Americana e do Colégio Ponto Alto,
o Anglo recebeu esses dois e mais o
Colégio Piedade, de Recife, para os
Jogos da Amizade, em novembro.
Pérola e Mannie
Pela 3a vez, o Teddy
Bear Project envolvendo o Anglo e a
Fisher Island Day
School , na Flórida,
está empolgando a 3ª
sé-rie. Após viajar com a turma pela
Reserva Sapiranga e Praia do Forte, a
tartaruga Pérola embarcou para os
EUA, onde passará alguns meses em
companhia dos alunos de lá. Enquanto
isso, o peixe-boi americano Mannie
hospeda-se nas casas dos nossos
alunos, visitando com eles pontos
turísticos da cidade. A participação no
projeto de intercâmbio entre bichos
de pelúcia é iniciativa da professora
Puni para incrementar as aulas de
Inglês e promover trocas culturais.

No ‘Cê Lembra?’ 2006, encontro de
ex-alunos realizado em setembro, teve
som do DJ Koch, esporte e muito batepapo ao sabor da feijoada preparada
pela equipe de Filipe.Juliana Ferreira,
formada em 2004 e hoje estudante
de jornalismo, entrevistou a galera sob
a câmera de Marcelo Poletto (pai de
Lis, 1ª série), que está produzindo um
DVD sobre o colégio.Juliana Marques,
formada em 2002, foi nomeada por
Débora presidente da Associação dos
Ex-alunos do Colégio Anglo-Brasileiro.

ANOTE AÍ!

√ Matrículas para alunos ‘da casa’ serão
feitas de 5 a 7/12, das 8h às 14h. Estão
em curso matrículas para novos alunos.
√ Nos dias da matrícula e também de
29/01 a 9/02, a Livraria da Vila estará
no colégio para auxiliar os pais na
aquisição de material escolar.
√ O uniforme será vendido na loja
Daducha, no Pituba Parque Center
(Térreo). Tel. 3351 8604.
√ No período de férias, a secretaria
funcionará das 8h às 12h.

Good luck, Class of 2006!
A cerimônia de formatura da 3a série
do EM acontece no dia 7/12, às 9h.
Aos formandos, todo sucesso e
felicidade no caminho que escolherão
para esta nova fase de suas vidas.
Vocês são parte inesquecível da história
do Anglo. Tudo de bom!

