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Neste semestre, o Cinema das telas grandes foi parar nas salas de aula, que se
transformaram nos ‘sets’ dos astros e estrelas do Anglo. Em agosto, a Feira
do Conhecimento levou os espectadores a uma interessante viagem desde as
primeiras películas até as grandes produções hollywoodianas. No Torneio
Acadêmico, em outubro, uma mostra de curta-metragem deu o título de
campeã à equipe Rosa, premiada com as estatuetas de melhor roteiro, música
e fotografia, além de um merecido dia de lazer no Club Med.

BAHIA, ESTADO DA ALEGRIA
Cantada em versos e sambas de roda, a Bahia foi festejada
pelos alunos da Alfa à 4ª série na Mostra de Estudos
Culturais. As apresentações das turmas e uma exposição
no pátio do colégio resgataram tradições populares de
cada região do Estado. Destaque para a Alfa que fechou
o dia fazendo a festa de Yemanjá e um mini Carnaval,
com direito a trio elétrico e cover de Bel Marques!

EditorIal
Educando e Aprendendo
O ano de 2007 está chegando ao
fim; plantamos sementes, regamos
projetos e colhemos lições que
ficarão para a vida. Com a certeza
de que demos um salto para o futuro, este foi um ano em que nos
voltamos, mais intensamente, à
formação e preparo do nosso time
de mestres.
Contamos, nesse sentido, com colaborações desafiadoras para nosso
trabalho diário. Nos meses de setembro e outubro, recebemos a pedagoga Mônica Samia no curso
‘Ensinar para a compreensão’, desenvolvido por pesquisadores do
Projeto Zero da Havard Education.
Em outubro e novembro, professores de Inglês participaram do
‘Teacher Course’, com a Profª Mestre Adelaide Oliveira.
Além, é claro, do apoio e estímulo
às especializações acadêmicas que
sempre serão prioridade para
nossos profissionais. Ao final,
ganhamos todos!
Um Feliz Natal e que venha o novo
ano, com novos ensinamentos e
aprendizados.
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) 3367-2173.
Jornalista responsável: Fernanda Braga DRT/
Ba 2243. Projeto gráfico e editoração:
Fernanda Santos Pereira Souza. Impressão:
Muttigraf Gráfica e Editora.
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www.colegioanglobrasileiro.com.br

2

EM RESUMO
Crepe? Hum... C’est si bon!
Depois de estudar o modo imperativo
do Francês, a 7ª série treinou o novo
vocabulário seguindo as receitas do
Chef Ronan Pirou para fazer deliciosos crepes, doces e salgados, durante
a aula do Profº Gildas. Uma lição de
dar água na boca!

Caçadores de aventura
Num divertido passeio pelo Parque
Aquático e Zoobotânico Rolf, os alunos
da 1ª e 2ª séries estiveram frente a
frente com animais de espécies exóticas da Mata Atlântica. A aventura
aconteceu no mês de maio com as
professoras Cristina e Fátima.

Um modo diferente de contar velhas
histórias foi conferido pelos alunos da
6ª à 2ª série EM, em agosto, na montagem baiana ‘Coralinda’, em homenagem à escritora Cora Coralina.

Pai tem de participar!
Na primeira Manhã de Lazer do
semestre, em julho, os pais colocaram
as ‘mãos à obra’ para confeccionar
lindas pipas e chaveiros ao lado dos
filhos. Colaboração em família
também na hora de movimentar o
corpo nas oficinas de Body Combat,
Aeróbica e Forró. Enquanto isso, no
pátio, valia a pena conferir o brechó
organizado pelo Grupa, com artigos
para todos os gostos – roupas, livros,
CD’s, brinquedos e acessórios.

Welcome to Bahia

A Alfa da Profª Valquíria embarcou,
no mês de agosto, para um passeio
pelos pontos turísticos da capital
baiana. A turminha visitou o Dique do
Tororó, a Igreja do Bonfim, a Casa da
Música e o Mercado Modelo.

Anglo: Escola Solidária
As ações sociais estão em
alta no Anglo. O colégio
ganhou do Ministério do
Trabalho o certificado de
Empresa Cidadã, pela inserção de Jovens Aprendizes no mercado. E pela segunda vez consecutiva, recebeu o selo
Escola Solidária, uma importante iniciativa do Instituto Faça Parte, que reconhece os projetos de voluntariado
educativo nas escolas brasileiras.
Tudo são flores!
Para celebrar a chegada da estação
mais florida do ano, 22 de setembro,
os alunos do Ensino Fundamental
passaram o dia no For The Children.
A criançada deu boas-vindas à
Primavera com muitas histórias e
brincadeiras ao ar livre.

Aulas no tatame
Desde setembro, alunos
da 5ª à 2ª série EM
aprendem os segredos
da arte marcial do Judô em aulas com
o Profº João Paulo, da Associação
Judobr. Um incentivo ao esporte e a
chance de fortalecer o físico e a mente.

Torneio do bem
Este ano, o Torneio Acadêmico foi
exemplo de solidariedade. As turmas
da 5ª a 2ª EM arrecadaram mais de
750 kg de alimentos e 1400 peças de
roupas, além de material de higiene,
doados às instituições parceiras do
Anglo. Na ‘hora de reciclar’ foram arrecadadas cerca de 2000 garrafas pet,
doadas para reciclagem.
Sábado entre amigos
No sábado letivo de setembro, o
Anglo abriu suas portas para receber
os parceiros dos Projetos Sociais. Foi
mais um dia de trocas produtivas com
os jovens da ONG Paciência Viva, que
assistiram a aulas de informática e
ensinaram os segredos do futebol de
areia. No parquinho, muitos jogos e
uma aula de higiene bucal com a Profª
Juliana para as crianças das creches
Casa da Luz e Béu Machado.

Grêmio de cara nova
Em julho, foram eleitos os representantes de classe que formam a diretoria interina do Grêmio. Confira! Presidente: Tomaz (2ª EM), Vice: Leonardo (2ª EM), Secretária: Sofia (8ª), Tesoureiro: Gabriel (1ª EM), Cultura:
Paula (6ª B), Esportes: Henrique e Alexandre (7ª), Divulgação: Fernando (6ª
A), Ranne (6ª B) e Clara (8ª).
Vira-Lata no cinema
No clima de aventura, as
turmas da Alfa à 2ª série
curtiram, em setembro,
uma sessão de cinema boa ‘pra
cachorro’! Em cartaz, o filme Vira-Lata,
a história de um adorável Beagle.

EM RESUMO
Matemática na prática
Com a fita métrica e cadernos à mão,
a 4ª série da Profª Sara colocou a
Matemática em prática para calcular
o perímetro (entorno) da quadra de
esporte. Os alunos mediram cada
centímetro do local e aplicaram a
adição de números decimais.

Halloween techno
Som eletrônico e muitos sustos na Casa Mal Assombrada,
preparada pela 3ª série EM,
para as bruxinhas, fantasmas
e outros personagens do além
vindos ao Halloween do Anglo.

‘Divino’ trabalho
Nas aulas de Português da Profª
Ananda, os alunos da 7ª série usaram
e abusaram da criatividade para
representar os nove círculos do Inferno
de Dante. O trabalho foi apresentado
para as turmas da 6ª e 8ª séries.
Cê lembra? 2007
O tempero da comida baiana mais uma
vez deu sabor ao encontro de ex-alunos do Anglo, realizado em agosto. Enquanto degustavam deliciosos acarajés
e abarás, professores e seus antigos ‘pupilos’ colocaram em dia as notícias de
quem passou por aqui.
Geografia in loco
Em outubro, as turmas da 1ª e 2ª
séries EM visitaram a região do Recôncavo Baiano, para observar de perto
o relevo local, trabalhado em sala pela
Profª Ana Paula (Geografia).
Hoje tem espetáculo

Mãos que encantam
A companhia baiana
de Teatro de Bonecos
fez a alegria da garotada do Anglo no
mês de agosto.
Hora da Conversa
O Anglo agradece aos palestrantes
deste semestre. Confira os temas
discutidos: ‘Escola Saudável, Crianças
Saudáveis’, ‘Sono e Qualidade de
Vida’, ‘Astronomia’, ‘Parapan 2007’,
‘Família e Sexualidade’, ‘O trabalho
desenvolvido pela Petrobrás na exploração dos poços brasileiros’, ‘A felicidade a qualquer preço: a construção
do sentido de completude na publicidade contemporânea’ e ‘Pirataria’.
Thank you very much!
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Vinte e cinco anos depois de encantar
o Brasil, a história de amor entre uma
acrobata e um aristocrata ganhou uma
linda versão com os alunos das 6ªs A e
B, em novembro. O Grande Circo Místico voltou aos palcos, num projeto da
Profª Sara (Português), com participação do Profº Carmelito (Música) e de
Jorge, pai de Ranne (6ª B), ao violão.

Só para baixinhos
‘Criança pode brincar
enquanto adulto tem
que trabalhar’. Este foi
um dos slogans das
turmas Alfa à 4ª série
na Semana das Crianças. De presente, elas ganharam piquenique, festival de sorvete, corrida
de carrinhos, jogos interativos, faz-deconta e muito mais...Só alegria!

Hello Oreo, Bye Chuchu
A pantera negra apelidada de Oreo
foi recebida com festa pela 3ª série
no Teddy Bear Project, o intercâmbio
de bichinhos com a Fisher Island Day
School. Já o sapinho Chuchu, depois
de passear com a turma pela Reserva
Sapiranga, embarcou para os EUA
onde deve ficar até 2008. O objetivo
é promover a integração e as trocas
culturais entre os alunos.
English Day
As turmas da Alfa à 4ª série deram
um esplêndido show em julho,
durante o English Day. E no mês de
novembro, foi a vez de conferir as
atrações das turmas da 5ª à 3ª série
EM. Os alunos cantaram e dançaram
embalados pelo ritmo do ‘High School
Musical’ e encenaram peças famosas,
como ‘Sleeping Beauty’, ‘The secret
garden’ e ‘Romeo and Juliet’.

Nas ondas do rádio
Em setembro, os alunos da eletiva
Jornalismo visitaram a Rádio Sociedade AM. A turma, que neste semestre
produziu um programa de rádio, pôde
se informar e participar ao vivo.
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Don Quijote y Cia.
En noviembre, los
alumnos del 6º y 7º año
presentaron su Español
en las aventuras del
ingenioso caballero
Don Quijote de la Mancha y cuentos
de Concha Moreno, Fina Garcia
Naranjo y Antonio Hierro.

Equipes campeãs
Os times de Handebol Mirim e
Infantil do Anglo levaram o 1º e o
2º lugar, respectivamente, no
Festival Esportivo de Escolas
Particulares de Salvador, o FEEPS.
Os jogos aconteceram nos meses de
setembro a novembro, com uma
torcida para lá de animada.

Um dia de
diplomatas
Alunos do Ensino
Médio do Anglo e
universitários participaram, em outubro, de um simulado de debates das
Nações Unidas. Foi a oportunidade de
experimentar práticas das negociações
internacionais e compreender a sua influência no âmbito local. Com temas
variados, a discussão nos comitês
rendeu grandes momentos.
Dia do Professor premiado
Um almoço e muitos prêmios marcaram a comemoração dos nossos
‘teachers’. Bingo para os professores
Wellington (Matemática), Malena
(Customização) e Felipe (Teatro), que
confirmaram a boa sorte!

É muita Ciência!
Como surgiu o Universo? A água tem
força? Quais são os biomas brasileiros?
E as borboletas podem ser perigosas?
Ficou divertido aprender Ciências na
Feira realizada no final de outubro. Da
Alfa à 4ª série, os pequenos cientistas
se mostraram ‘afiados’ no conteúdo,
esclarecendo todas as curiosidades
sobre estes e outros temas. Pais e
professores que visitaram os estandes
foram convidados a participar das
experiências e refletir sobre o futuro
do meio ambiente.

Quanto conto!
Nesta atividade da 2ª série, a turminha recebeu a visita especial de pais e
avós que leram clássicos infantis e histórias inventadas pela imaginação.
Veja aqui algumas delas: ‘A roupa
nova do imperador’, por Iara, mãe de
Vinicius; e ‘O vale das pedras preciosas’, por Sônia, avó de Lucas.

Salvador ontem e hoje

Recital de despedida
Na última semana de aula, a 8ª série
encerrará suas atividades de Ensino
Fundamental com um recital, cujo
programa está repleto de jóias da literatura: Castro Alves, Cecília
Meireles, Carlos Drummond de
Andrade, entre outros. Não perca!
Os 457 anos da capital baiana, em
fotos do século XX aos dias atuais,
estão retratados na mostra da
Fundação Gregório de Mattos, que
pôde ser vista no pátio do Anglo
durante o mês de agosto.

Visitando Da Vinci
Nos meses de agosto
e setembro, os alunos
da 8ª à 3ª série EM visitaram a exposição
‘Por dentro da mente
de Leonardo Da Vinci’,
no Shopping Iguatemi. As peças e os painéis explicativos sobre o trabalho do
artista impressionaram pelos detalhes.
Os alunos de Mandarin desejam um
Feliz Natal e um próspero Ano Novo!

MUDANÇA CURRICULAR
A partir de 2008, a turma da Alfa vai
ser integrada ao Ensino Fundamental,
que passa a ter nove anos de duração.
A mudança atende à nova legislação
do MEC, que será apresentada aos
pais no Open House, em fevereiro.
ANOTE!

√ A formatura da 3ª série EM será no
dia 04/12, às 19h, no auditório.

√ Já estão em curso as matrículas para
alunos novos.

√ As matrículas para os alunos da casa
serão feitas no período de 4 a 6/12,
das 8h às 14h.
√ No período de férias, a secretaria
funcionará das 8h às 12h.
√ O início das aulas será no dia 11 de
fevereiro de 2008.

