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NOTICIAS
em resumo

EditorIal
Por uma educação democrática
Os ares de 'escola democrática' começam a entrar de forma mais consistente pelas portas de nosso colégio. O conceito, também chamado
de 'escola cidadã', coloca em foco a
voz dos estudantes - ao lado de professores e funcionários.
Tendo visitado pessoalmente a Escola da Ponte, em Portugal, onde
esta proposta vem sendo difundida
de forma pioneira, pudemos nos
aproximar dos ensinamentos de José
Pacheco, diretor da instituição e autor de vários livros sobre o tema.
Este foi um bom combustível para
pôr em marcha, aqui, projetos que
incentivam a maior participação
política de nossos alunos. Em maio,
um Work Lunch marcou o I Encontro de Tutores e Representantes de
Classe, que discutiu propostas como
a organização de mini-assembléias
e a revitalização das funções dos representantes.
E não queremos parar aí. Vamos juntos continuar fazendo do colégio um
espaço onde cada um possa exercer
plenamente sua função social. Para
isso, contamos com todos vocês. Um
abraço e bom recesso,
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‘A realidade e a fantasia de Monteiro Lobato’ foi o tema escolhido para a
gincana da Alfa à 4ª série, que aconteceu em maio. Os alunos capricharam
na caracterização para reviver os personagens do famoso escritor brasileiro
e cumprir as 24 tarefas da competição. As equipes Emília, Águas Claras,
Marmelada e Dona Benta disputaram ponto a ponto provas esportivas, de
arrecadação de alimentos e ligadas ao universo literário. “Ninguém perdeu,
a gente aprendeu muito sobre a vida e a obra de Monteiro Lobato”, disse
o vice-líder da campeã Marmelada, Roberto Campos (4ª).

SCIENCE FOR A BETTER WORLD
Questões atuais voltadas a melhorar a qualidade
de vida e reduzir o impacto das agressões ao meio
ambiente marcaram as demonstrações apresentadas pelos alunos da 5ª a 2ª série EM na Feira
das Ciências, realizada no sábado letivo de maio.
'Carros ecologicamente corretos', que funcionam
com placas de energia solar; 'Biodigestor', produzido a partir da decomposição de matéria
orgânica; ‘Mal do cigarro’, com a simulação
do pulmão de um fumante, e ‘Pilates e
Acupuntura’, que frisou os benefícios desses
tipos de terapia, foram os projetos premiados
do dia. O empenho na pesquisa valeu pelo
resultado! Foi unânime a maior produtividade em relação aos anos anteriores.

2

EM RESUMO

Arte, esporte e descontração
Esses foram os ingredientes da primeira Manhã de Lazer do ano, no mês
de março. Entre as atividades oferecidas, pais e alunos se divertiram fazendo trancinhas no cabelo, fabricando
chapéus com palhas de coqueiro, produzindo potes de cerâmica em torno
manual. Teve ainda oficina de xadrez
e muito esporte na quadra e na piscina, consolidando o grande momento
de integração entre as famílias, professores e funcionários do colégio.

Aqui se fala
O Mandarin é a grande novidade do
Anglo este semestre. As aulas oferecidas pelo Profº Huang Ping Yung
para a turma da 5ª série têm despertado bastante curiosidade.
Conexão Brasil-Portugal
O projeto ‘Salvador, terra de cantos e
encantos’ levou a 1ª série para um
tour por alguns pontos de nossa cidade. A aventura incluiu paradas no Museu Náutico, Museu de Arte Moderna
e Elevador Lacerda. Uma exposição de
fotos do passeio será inaugurada no
final da II unidade com um café da
manhã típico e, em seguida, os alunos fazem intercâmbio de postais com
uma escola portuguesa. O trabalho
interdisciplinar anda a todo vapor!

Grito de Carnaval

Um príncipe no teatro
Em maio, os alunos da
Alfa à 6ª série foram ao
teatro assistir à peça
‘O Pequeno Príncipe’, baseada na obra
de Antoine de Saint-Exupéry, um dos
maiores clássicos da literatura infantil.

Em meio a confetes e serpentinas, os
alunos da Alfa à 4ª série se divertiram
em um animado Grito de Carnaval
realizado no início do mês de fevereiro, numa prévia da festa de Momo.

Colecionando elogios
‘Juntar e colecionar: mania de muita
gente’ foi o título da elogiada exposição da 4ª série, no sábado letivo de
abril. O tema “coleções” foi trabalhado com a turma durante o semestre
de forma interdisciplinar (Português e
Inglês). No total, foram expostas 46
coleções e muitas histórias... Teve de
tudo: papéis de carta, camisas de times, moedas antigas, selos raros, panelas, castiçais e corujas, trazidas por
professores e amigos do colégio.

Eles merecem!
Mozart Neto e Arthur Amaral (1ª EM),
Jéssica Pinto (2ª EM) e Érica Santos e
Karolina Vieira (3ª EM) são os alunos
contemplados este ano com bolsas de
estudos parciais, pelo bom desempenho escolar. Congratulations!
Pais d e alunos

No primeiro sábado letivo do ano,
durante o tradicional Open House,
pais de alunos da 5ª à 2ª série EM
participaram de simulações de aulas
de Português, Inglês, Matemática,
Ciências Naturais e Sociais, Computação, Artes, Língua Estrangeira e
Orientação Profissional. O evento
marcou as boas vindas do Anglo ao
ano de 2007.

Berimbau sim!
Em maio, no Projeto Social, os alunos
da 6ª a 8ª série aprenderam a fabricar
berimbaus com os adolescentes do
Mandinga, durante visita à sede da instituição no bairro do Garcia.

Entre nessa roda!
No mesmo dia, os alunos da Alfa e as
crianças da Casa da Luz e da creche
Béu Machado participaram de oficinas e brincadeiras de roda planejadas
e dirigidas pelos alunos das 5ªs e 6ªs
séries. A creche Béu Machado, localizada no bairro da Boca do Rio, é a
nova parceira do Anglo no contexto
das atividades sociais, coordenadas
pela Profª Malena.
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Era uma vez na pré-história
Esses foram os destinos das viagens
acadêmicas deste
ano, realizadas no
final de maio. Na
bagagem, muitas
aventuras e a oportunidade de vivenciar os conteúdos acadêmicos na
prática. Durante os dias 22 a 25, os
alunos da 5ªs séries A e B estiveram na
Chapada Diamantina, onde visitaram
o Cemitério Bizantino; aproveitaram as
águas da Pratinha; subiram o Morro
do Pai Inácio e, divididos em três
grupos, fizeram uma trilha de 5 km em
Igatu para aprender a utilizar bússolas
e mapas. À noite, tiveram uma aula ao
ar livre com o astrônomo Fernando.

As 6ª séries A e B e 7ª série visitaram a
Hidrelétrica de Xingó, entre os Estados
de Alagoas e Sergipe. Lá, foram
recepcionados pelos funcionários da
Chesf, que falaram sobre a construção
da usina e sua importância para a
geração de energia. Já em Penedo
(Alagoas), os alunos conheceram de
perto o outro lado dessa realidade:
o impacto ambiental causado na
região pela barragem das águas do
rio São Francisco.

‘Mexa-se!’
Em junho, uma mesa-redonda sobre
‘A importância da atividade física’ reuniu a dançaterapeuta Maria Luisa Inguaggiato, a fisioterapeuta Érica Duran,
o preparador físico Elquisson de Castro e o atleta Marcelo Collet, ex-aluno
do Anglo, que entusiasmou a todos
ao falar de sua paixão pelo esporte.

No início de abril, a 2ª série esteve no
Museu de Arqueologia e Etnologia. O
rico acervo de peças da pré-história
da Bahia chamou a atenção dos alunos, que ficaram com os cadernos a
postos para anotar todos os detalhes
dessa visita científica.

Welcome teachers!
O time do Anglo está ainda mais
completo neste semestre. Sejam bemvindos: Gildas Jean, professor de Francês (EF II); Fátima Virgínia, professora
da 2ª série EF; Huang Ping Yung, professor de Chinês da 5ª série EF; Juliana
Gasparian, professora de Inglês da 5ª
série, e Ricardo Dória, professor de
Química (EM).

Programa de índio...legal!
Festejando o Dia do Índio (19 de abril),
o Anglo recebeu a visita de integrantes da tribo Xucuru-Kariri, do interior
de Alagoas. O grupo fez uma exposição de artesanatos típicos e ofereceu
oficinas de confecção de instrumentos
e rituais indígenas para os alunos.

É o bicho!
Araras, pacas e outros
curiosos bichinhos fizeram a alegria da Alfa numa visita ao
Zoológico. O passeio foi mais uma etapa do projeto ‘Animais do Mundo’,
trabalhado pela Profª Valquíria.

s

A 1ª série EM visitou a cidade de
Ituberá, na região baixo sul da Bahia
e a 2ª série EM visitou o Capão,
também na Chapada Diamantina.
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Cafonice em alta
As 6ªs e 3ª séries surpreenderam no
Desfile Cafona, promovido em abril
pelas Profªs Áurea e Puni (Inglês). As
turmas arrasaram na passarela e ao
praticar o vocabulário sobre clothes.
Muito obrigada, D. Irá!
Foi uma festa a homenagem que funcionários, diretoria e professores do
Anglo preparam para a despedida de Iracema Alves, a
Dona Irá, do
Setor de Serviços Gerais.

Tempo de aprender...
...de onde partem e como são
obtidos os dados climatológicos para
a previsão do tempo. Assim foi a visita
que a 3ª sériefez à Estação Meteorológica de Salvador, no mês de abril,
em mais uma etapa de estudo do
Projeto de Ciências Sociais.
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Laptop para todos
No mês de março, David
Cavallo, pai de Aiury
(5ª B), falou aos alunos
do Anglo sobre o
projeto do laptop
de $100 dólares
para escolas da rede pública.
Vida saudável
No mesmo mês, os
alunos do EM assistiram à palestra da fisioterapeuta Érica Duran, que destacou a importância da atividade física
e o uso de anabolizantes.
Pratique Triatlon
Também em março, a
médica e triatleta Carla
Ferner, mãe de Vitória
(6ª B), fez palestra sobre
Triatlon para os alunos da 6ª série.
Teenage talk
No mês de maio, a psicanalista e psicóloga Margarida Serrão esteve mais
uma vez no Anglo para um bate-papo
com os pais sobre adolescência.
O tempo é das crianças
Em abril, foi a
vez dos pais refletirem sobre o
tema ‘O tempo é das crianças’ com o educador Caubi Nova,
assessor do Projeto Axé e representante da entidade no Programa Político-Educativo Brasil-África.
Viagem pelos sentidos
No mês de junho, os alunos da 8ª série e do EM encontraram-se com o
Profº Obadias para uma viagem ao
‘Mundo do som e dos sentidos’.

Café Literário
A garotada da 8ª série ‘soltou o verbo’ num café da manhã recheado por
versos e poemas de grandes nomes
da literatura nacional e alguns até de
autoria própria.

Vestibulandos de folga
Após alcançar a média da unidade em
seis disciplinas, a 3ª série EM ganhou
um dia inteirinho de lazer no colégio
e um animado bate-papo com o Profº
Paulo César (PC), de Matemática.

De Suassuna à
O primeiro sábado letivo de junho foi
dia de revelar talentos. Estão de parabéns os professores e alunos do EF II
pela excelente qualidade dos trabalhos
da Mostra de Eletivas deste semestre.
Na platéia, colegas e pais orgulhosos
foram 'brindados' com apresentações
de Coral, Dança e Teatro. Um sucesso
de público e crítica!
Recriando fábulas
As aulas de redação trouxeram uma novidade para
os alunos da 8ª série. No
projeto Releitura das Fábulas, eles escolheram uma história que tem inspirado a infância das crianças e fizeram
uma atualização e leitura críticas. As
novas histórias serão transformadas em
livro e apresentadas para outras séries.

Saudades e novos planos
Após quatro anos como Assessora de Comunicação do
Anglo, a jornalista Mariana
Góes Carvalho
(na foto, com os
filhos Bruno e Rafa) está se despedindo
para se preparar para o Concurso de
Admissão à Carreira Diplomática
“Para ter tempo de estudar, precisei
abrir mão de fazer a comunicação do
Anglo que, para mim, foi sempre um
grande prazer. Aqui, sempre me senti
em casa. Deixo um abraço a todos os
colegas e alunos e levo a alegria de
ter vivido bons momentos, ter feito
tão bons amigos, e a certeza de que
este será sempre um grande colégio”.
Ficam aqui registrados nosso muito
obrigado a Mariana por seu competente trabalho e votos de sucesso no
novo desafio profissional.
Brinquedolândia de cara nova
Toda a variedade de jogos e brinquedos disponível na Brinquedolândia
passou a ser gerenciada pela 1ª série,
que, no mês de abril, promoveu um café
da manhã para reinaugurar o espaço.
ANOTE!

√ No período de férias, a secretaria
funcionará das 8h às 12h. No dia 22/
06, a escola não funcionará devido ao
recesso junino.

2o semestre: confira
o que vem por aí

‘Bye bye, Mannie’
O bichinho de pelúcia que veio da
Fisher Island Day School, pelo Teddy
Bear Project, está se despedindo da
4ª série. Durante os dois semestres que
ficou por aqui, Mannie passou os finais de semana com os alunos, conheceu pontos turísticos de nossa cidade
e participou da preparação de comidas típicas. A vida de Mannie na Bahia
vai ganhar um diário in English.

28/07 – Manhã de Lazer
13 a 17/08 – Feira de Conhecimentos
25/08 – Mostra de Estudos Culturais
(1ª a 4ª série EF)
03 a 05/10 – Torneio Acadêmico
(5ª série EF a 3ª série EM)
19/10 – Halloween
27/10 – Feira das Ciências (1ª a 4ª série)
05 a 08/11 – English Day (5ª série EF
a 3ª série EM)
20 a 29/11 – Torneio da Amizade
24/11 – EXPOARTE e Música (1ª a 4ª
série EF) e Mostra das Eletivas
30/11 – Jantar das Nações
05/12 – Encerramento 8ª série EF
06 a 07/12 – Oficinas

