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EditorIal
Olá,
Este é o Anglo Notícias Em
Resumo
Resumo. O nosso velho e bom
jornalzinho, em um formato
diferente, com textos mais enxutos
e belas imagens de boa parte dos
eventos e atividades que marcaram
o ano letivo.

NOTICIAS
em resumo

FEIRA DO CONHECIMENTO
INCENTIVA RESPEITO
ÀS RELIGIÕES

Essas páginas pretendem relembrar
e complementar as tantas notícias
veiculadas em nosso site sobre os
projetos e acontecimentos que
movimentam, e muito, o dia-a-dia
do Colégio Anglo.
Ao passear pelas gincanas, feiras,
palestras, viagens, atividades
acadêmicas e momentos recreativos
que fortaleceram ainda mais os laços
entre alunos, pais, famílias e
professores, sentimos uma emoção
especial.

Em maio, as turmas da 5a à 2a série EM fizeram uma interessante viagem por várias
religiões. O Hinduísmo, o Budismo, as Religiões Afro-Brasileira e Católica, o Espiritismo, o Islã e o Judaísmo foram previamente estudados e apresentados pelas
turmas por meio de displays e peças teatrais. Palestras e mesas-redondas discutiram
como cada linha religiosa trata assuntos como eutanásia, aborto, vida e morte.

COM CARA DE GINCANA!!!

Uma emoção que vai guardar com
carinho, em nossos corações, o ano
de 2005, mas também vai alimentar
a expectativa de um excelente 2006.
Em resumo, é isso. Boas festas a
todos e até o ano que vem.
A Direção
Expediente
O Anglo Notícias Em Resumo é uma
publicação do Colégio Anglo-Brasileiro.
End: Rua do Mangalô, 156 - Colina A,
Patamares Cep: 41680-380 Tel: (71)
367-2173. Jornalista responsável:
Mariana Góes Carvalho Mtb 29763.
Projeto gráfico e editoração: Fernanda
Santos Pereira Souza. Impressão:
Muttigraf Gráfica e Editora.

Este ano, as turmas da 5a à 2a EM
incorporaram a Natureza e o Meio
Ambiente no Torneio Acadêmico,
em setembro. Como prêmio, a
Equipe Rosa (Piglet),grande campeã, passou um dia no Club Med.

Quanto à galerinha da Alfa à 4a, todos
abriram o sorriso para pôr nariz de
palhaço e se divertir muito na Gincana
que homanegeou o circo, em maio. A
Equipe (1oo% Black) venceu, e curtiu
um dia de lazer na Fazenda Guimarães.
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Oficinas no Dia das Crianças

Os alunos da Alfa à 4a participaram
de uma série de oficinas artísticas e
lúdicas (como a de máscaras,
conduzida pela professora Regina),
durante a Semana da Criança.

1ª série vai a Sauípe
Para complementar o estudo de
Ciências Naturais - Meio Ambiente e
Seres Vivos, a 1a série conheceu, no
primeiro semestre, o trabalho
desenvolvido para a preservação da
fauna e flora da região de Sauípe.
Entre as atividades, coordenadas pelo
engenheiro agrônomo Danilo Lima
(pai de André, aluno da turma),
houve visita ao Viveiro de Mudas da
Restinga, caminhada no Bosque do
Araticum e palestras com biólogos e
técnicos que trabalham na área.

notas musicais. A relação, descoberta
por Pitágoras no século VI AC,
proporcionou à turma o aprendizado
do assunto, e, de quebra, ótimos
shows de violão de alguns alunos.

Uma fábula de projeto!
A 2a série da professora Alda lançou,
este semestre, um excelente CD-Rom
com fábulas criadas pelos alunos. O
trabalho teve importante colaboração
do professor Danilo (Computação).
Vale a pena cobferir!

Hello, Jakarta
Debby, Amel e Bunga foram alguns
dos ‘pen pals’ (amiguinhos à distância)
que se corresponderam, diretamente
de Jakarta, Indonésia, com alunos de
Inglês da professora Puni. Eles
enviaram ao Anglo cartões postais e,
por sua vez, receberam cartões de
pontos turísticos de Salvador. Nas
mensagens, escritas em Inglês, as
crianças revelaram seus hobbies,
crenças e sonhos. Jeito simpático de
conhecer culturas diferentes da nossa.

De Washington para a Bahia
Uma delegação de 11 alunos da
Washington International School
(EUA) ‘estudou’ no Anglo no final de
junho. Além de participar do
intercâmbio com o colégio, eles
visitaram a região de Ituberá, guiados
por representantes da ONG BioBrasil.
The very hungry caterpillar
Este é o título da simpática historinha
que Susan leu para as crianças no For
The Children, no St. Patrick’s Day.

Frações em dó maior
Nas aulas de Matemática do profesosr
Wellington, os alunos da 8a série
estudaram frações com base nas

Sleep over da Alfa
Este semestre, a Alfa dormiu no
colégio, em uma noite divertida
conduzida pelas professoras Puni e
Valquíria. Além de curtirem um sono
coletivo com ares de acampamento,
as crianças apreciaram, pelo
telescópio, o céu estrelado, viveram
momentos ‘espaciais’ ao ingerirem
comida de astronauta, e despertaram
com um gostoso café da manhã. Bons
sonhos...

Grêmio que faz
trabalho desenvolvido para multiplicar
informações sobre a ONG entre os
demais colegas. Acompanhados por
Mariana, assessora de comunicação do
Anglo, eles viram de perto como
funciona a usina e se espantaram com
as belas peças decorativas e objetos
produzidos a partir do lixo.

Visita à ONG Paciência Viva
Bruno e Andrés (2a EM), presidente e
vice-presidente do GEAB, respectivamente, visitaram o projeto de
reciclagem da ONG Paciência Viva, no
Rio Vermelho. A idéia foi conhecer o

Música, informação e atitude
Desde que assumiu o mandato em
maio, o GEAB tem demonstrado grande
interesse e entusiasmo em promover
atividades que integrem os alunos.
Trouxe a Banda Joke para se apresentar
na escola, um fotógrafo que fez palestra
sobre a Palestina (foto à direita),

organizou um Arraiá de São João e
ainda deu apoio ao Grupa na
realização do Brechó e na Bolsa de
Oportunidades. Que continuem com
este mesmo gás em 2006!
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Qualidade de Vida, realizada em
abril. Teve dançaterapia, ioga, oficina
de criação musical, manhã de
esportes na praia, entre outras
atividades, que se encerraram com
apresentações de dança e capoeira do
Projeto Axé.

Feira discute profissões
Debates e palestras sobre escolha
profissional e mercado de trabalho
integraram o programa da I Feira de
Profissões e Responsabilidade Social,
realizada pelo SOE em agosto, para
alunos do Ensino Medio. Na ocasião,
foram montados estandes de várias
faculdades, onde os estudantes
puderam se informar e tirar dúvidas
sobre cursos.

Imagine an English Day
A 4ª série ensaiou bastante para fazer
bonito na abertura do English Day, em
junho, quando cantaram a música
Imagine, de John Lennon. Pais e
familiares dos alunos assistiram a
apresentações musicais e peças infantis,
todas cantadas e interpre-tadas em
inglês pelas crianças, que demonstraram
estar bem fluentes no idioma.
Eletivas 2005
Este ano, as Mostras de Eletivas,
apresentadas ao final de cada
semestre, expôs trabalhos das
seguintes disciplinas: Jornalismo,
Design gráfico, Robótica, Manutenção de Computadores, Primeiros
Socorros, Artesanato, Fotografia,
Culinária, Análise Fílmica, Teatro e
Contando Estórias.

Bate-papos e palestras
Medicina, moda, direito, oceanografia, jornalismo e publcidade foram
alguns dos temas discutidos por
profissionais da área com a 2a EM em
2005, no contexto do Programa de
Orientação Profissional do SOE.

Pra relaxar e refletir
Os alunos do Ensino Médio se
divertiram, relaxaram e despertaram
para a solidariedade e o trabalho em
grupo durante a II Semana de

entre nesse Grupa
O Grupo de Pais do Anglo (Grupa)
está cada vez mais atuante e presente
no cotidiano do Anglo. Sua contribuição tem sido valiosa na realização
de eventos como as manhãs de lazer,
o brechó, a Feira de Profissões, Bolsa
do Livro, entre outros. O destaque vai
para o projeto Bolsa de Oportunidades, que acaba de ser implantado
pelo Grupa com o objetivo de
oferecer aos alunos do Anglo
possibilidades de estágio durante as
férias.
Você pode se cadastrar no
Grupa pelo e-mail:
paisdoanglo-subscribe@yahoogrupos.com.br
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Quanto aos ‘bate-papos’ promovidos
com os pais, houve palestras sobre
toxicomania, história da arte, relação
entre pais e filhos, a importância do
brincar e a valorização da leitura.

Bravo povo do sertão
Padre Cícero, rezadeira, Lampião,
Antonio Conselheiro, Rio São
Francisco, sanfoneiro e o simpático
jegue foram alguns dos protagonistas
da Mostra de Estudos Culturais, que
este ano homenageou o ‘Nordestino,
cabra da peste’. Foi um show
arretado, danado de bom, feito pelas
turmas da Alfa à 4a série.
Mãos na massa e bom apetite!
O Projeto de Literatura Tatiana
Belinky, sob a orientação da
professora Paula, empolgou a
turminha da Alfa no primeiro
semestre. Após terminarem o livro ‘O
Caso do Bolinho’, as crianças
desenharam retratos de seus avós,
trouxeram de casa receitas de bolo, e
escolheram uma para fazer em sala
de aula. Providenciaram os
ingredientes, puseram a mão na
massa e, ao final, saborearam o
delicioso resultado de seu trabalho.
Feira de Ciências
Da Alfa à 2a EM, os experimentos e
displays apresentados na Feira de
Ciências foram nota 10. O corpo
humano, os quatro elementos,
serpentes e plantas, e ainda
protótipos de foguete e braço
mecânico foram algumas das
atrações.
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turma pôde estudar desde a origem
do homem americano, as civilizações
Inca e Asteca, até a chegada dos
europeus ao Brasil.

Handebol campeão
A equipe feminina de handebol do
Anglo (atletas nascidas a partir de 1987)
foi campeã da modalidade no Festival
Esportivo das Escolas Particulares de
Salvador (FEEPS) 2005. A equipe
feminina de atletas nascidas a partir de
1991 ficou em 2º lugar, e a equipe
formada por meninas nascidas a partir
de 1989 ficou em 3º. Parabéns!

O grande encontro
Em clima de nostalgia e descontração,
cerca de 40 ex-alunos se
reencontraram
em
Feijoada
promovida pelo Colégio Anglo em
agosto. Na ocasião, ‘velhos’
professores ficaram a par do que
andam fazendo seus antigos pupilos,
e todos aproveitaram para pôr o
‘papo’ em dia.

América, que continente é este?
Este foi um dos projetos da 4a série
no primeiro semestre, quando a

Uma bagagem e tanto
Alunos da 2a e 3a série EM viajaram a
São Paulo em junho para visitar
faculdades como FGV, PUC, USP,
Unicamp, ESPM e Faap. No roteiro,
opções culturais como visita ao Teatro
Municipal, ao MASP, ao Museu do
Ipiranga e ao Memorial dos
Imigrantes.
Em outubro, alunos da 5ª , 6ª e 7ª
séries foram de escuna à Ilha dos
Frades e Itaparica (foto) onde
aprenderam e se divertiram muito
em um cenário paradisíaco.
Outro recanto da natureza, a Reserva
Sapiranga foi o destino da 8a série,
que também passou por Praia do
Forte e visitou o Castelo de Garcia
D´Ávila.

Pocket News
√ Turmas da Alfa à 4a foram à Bienal
do Livro.

A solidariedade e a cidadania
cidadania estão mais vibrantes no
Anglo. Embora o colégio já tenha se
envolvido com iniciativas de ação social
no passado, em 2005 esta realidade
passou a ser uma constante por meio
de dois projetos.
O
primeiro
promove
uma
aproximação dos alunos e profesosres
com as crianças da Casa da Luz. Pelo
projeto, a garotada passou a

frequentar o Anglo nos sábados
letivos, quando puderam brincar no
parque, participar de oficinas e ter
aulas sobre comidas saudáveis e a
importância de escovar os dentes. Em
todas essas ocaiões, foram
acompanhados e orientados por
alunos e professores (foto abaixo),
que também receberam os jovens da
ONG Paciência Viva, que, entre outras
atividades, garante renda e dignidade
para jovens em situação de risco, por
meio de uma usina de reciclagem e
de uma escolinha de futebol de areia.
Enquanto alguns desses jovens
tiveram suas primeiras aulas de
informática com alunos do Anglo,
estes tiveram aulas de futebol de areia
com o pessoal da Paciência Viva (foto
acima). Projetos como esses presentearam o Anglo com o selo Escola
Solidária, fornecido pelo Faça Parte Instituto Brasil Voluntário.

√ André e Victor (3a EM) fizeram belo
sarau de piano para alunos e
professores.

√ A 2ª série foi à Embasa e a Dias
D’Ávila, para conhecer a empresa de
água mineral.

√ A 1a EM fez passeio de barco pela
Baía de Iguape.

√ A Alfa foi ao Planeta Zoo.
√ A 1a série fez um tour por Salvador,
pelo Projeto Terra de Cantos e
Encantos.

√ A 2a série foi a Feira de Santana para
conhecer o Observatório de Antares.

√ Alunos da 4a à 8a série participaram
de Olimpíada de Leitura, via internet.

