Anglo
Encarte em comemoração aos 15 anos
do Colégio Anglo-Brasileiro

15 Anos
PARABÉNS!

NOSSAS HISTÓRIAS NOSSO TESOURO
Selene Moreno,
sócia-diretora do Anglo
Pelo menos duas vezes por semana, aqui em Tucson
(EUA), eu abro o site do Anglo para conferir as
novidades e matar as saudades que sinto desse
colégio construído com o pulsar dos nossos corações. O Anglo é como uma parte do meu corpo,
somente o meu sonho de conseguir um doutorado
em literatura poderia me afastar de um lugar tão
querido... Agradeço a todos que estiveram e estão
conosco todos esses anos, porque posso lhes assegurar que a cada manhã sinto falta do bom dia do
Seu Guima, do cheiro das ‘minhas flores’ na cozinha
e do: ‘vem tomar café com a gente, tia Sesé’.

Ana Paula Camargo, professora de
História/Geografia EM
Em 1994, comecei a fazer parte do grupo que
trabalhava para a construção de uma Educação em
que eu também sonhava. Desde aquela época até
hoje, o Anglo é um espaço aberto à reflexão, à
angústia, ao novo, a querer uma Educação viva.
Um ensino que questiona as certezas, o instituído,
que capacita para a reflexão e para as mais diversas
lei-turas e posicionamentos tomados diante dos fatos.

Marcella Brandalize, aluna do 3º EM
Quando entrei no Anglo, eu tinha acabado de me mudar de
Curitiba, não conhecia ninguém em Salvador e meus pais estavam
se separando. O colégio me deu apoio e me acolheu como uma
nova família. Aqui você conhece inteiramente as pessoas, é uma
convivência muito intensa. Na relação entre professores,
funcionários e alunos não existe superioridade.

Em um clima de franca cooperação, os alunos do Anglo
se preparam para o mundo. A forma de ensino é
criativa e eles se sentem completamente seguros.

Alexandre Mazzafera,
aluno do 3º EM
Entrei aqui na 5ª série e Selene, uma
das diretoras, me ajudou a superar
alguns medos. No Anglo tem isso: por
ele ser pequeno, os alunos ficam à
vontade para conversar, tirar dúvidas
e até fazer amizades com os professores. Também nos incentivam a
pensar os problemas da humanidade.
Não é porque vou fazer Engenharia
que só vou saber cálculo.

Maria do Carmo
Daltro, mãe dos ex-alunos
Eduardo e Guilherme
Sou fã de carteirinha do Anglo. Quando nossa família voltou a Salvador, o
colégio estava começando e resolvemos
apostar nele. O Anglo tinha diferenciais:
a carga horária, o incentivo à segunda
língua, o preparo para a vida. E, para
mim, foi uma parceria que deu certo,
tanto na formação de meus filhos
quanto nas amizades que eles fizeram,
porque educar não é só em casa.
O Anglo é uma escola que proporciona autonomia e uma formação cultural ampla.

Francisco Souza (Chico),
jardineiro, funcionário há 15 anos
Eu achava que trabalhar para muitas pessoas não ia
ser legal, mas aqui todos são bons. Eles deixam a gente
bem à vontade, eu posso brincar de futebol (que é
uma coisa que eu adoro) com os alunos, com os
professores. Este ano, fizeram uma homenagem para
mim na agenda do colégio, chego a ficar emocionado.

O ambiente permite contato constante com a
natureza.

Elias Souza Gomes, serviços
gerais, funcionário há 15 anos
Nesses anos todos no Anglo, foram muitas coisas boas e
uma série de histórias. Há uns 7 anos, no meu aniversário,
todos se juntaram para me dar um som de presente.
Me pegaram (sic) de surpresa, foi muita emoção. Aqui
todo mundo é legal, gosto dessa atenção que me dão.

Carlos Eduardo
Daltro, pai dos ex-alunos
Eduardo e Guilherme
Estou esperando meus netos nascerem para matriculá-los no
Anglo. A escola é maravilhosa!

Adalberto Braga, presidente do
GRUPA - Grupo de Pais do Anglo, pai
de Rodrigo (7º ano) e Júlia (3º EF)

O ano letivo inclui diversas atividades recreativas e diferenciadas,
que enriquecem o conhecimento dos alunos.

Minha relação com o Anglo é questão de empatia
total, aqui me sinto em casa. Confio plenamente
na orientação educacional do colégio. O Anglo é
pequeno, mas com um sistema de ensino moderno. Estou à frente do GRUPA há três anos,
um grupo criado para promover a integração dos
pais do Anglo e garantir participação na educação de nossos filhos.

