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EditorIal
Em ritmo de festa
Estamos de parabéns. Em 2008, o
Anglo comemora 15 anos de uma
história de sucesso e reforça ainda
mais sua missão de proporcionar aos
alunos uma formação ampla, autônoma e aberta para o mundo.
A união de profissionais bem preparados e um ambiente acolhedor, que
faz com que todos se conheçam pelo
nome, criou um modelo de educação que muito nos orgulha.
Do ano de 93, em que demos o
pontapé inicial para um sonho, até
os dias atuais só temos motivos para
festejar a sua realização. Desde a primeira turma de formandos, nossos
alunos vêm obtendo ótimo desempenho profissional. Somos pioneiros
no ensino de línguas estrangeiras,
humanidades e estudos afrobrasileiros e premiados, pelo segundo ano, por nossas ações sociais. Sinal
de que estamos no caminho certo!
Vamos continuar escrevendo essa
história com a colaboração indispensável de todos vocês. Mais que um
colégio, seremos sempre parceiros
no ensino de lições para a vida.
Nosso muito obrigado por confiar
no Anglo!
A Direção
Visite nosso site:
www.colegioanglobrasileiro.com.br
Expediente
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3367-2173. Jornalista responsável:
Fernanda Braga DRT/Ba 2243. Projeto
gráfico e editoração: Fernanda Santos
Pereira Souza. Impressão: Muttigraf
Gráfica e Editora.

A festa dos 15 anos do Anglo reuniu, em fevereiro, ao redor do bolo de
aniversário, as turmas dos Ensinos Fundamental e Médio, corpo docente,
funcionários e representantes do grêmio e do Grupo de Pais (GRUPA). Muita
emoção ao relembrar os primeiros passos e a conquista dos bons resultados
de uma educação cidadã. ‘Nosso colégio é pequeno o suficiente para nos
aproximar e muito grande em seus objetivos’, disse a Profª Débora,
traduzindo a satisfação dos que apostaram e continuam a apostar numa
proposta pedagógica diferenciada.

COMER, COMER...
O Anglo pôs à mesa as delícias da cozinha baiana,
sertaneja, italiana, brasileira, espanhola, light...
Em maio, a Feira do Livro de Culinária reuniu
um acervo de receitas e fotografias ‘de dar água
na boca’, cedido pelos próprios alunos,
professores e funcionários, todos envolvidos no
projeto O Sabor das Memórias, o livro que
pretende resgatar memórias saborosas
relacionadas à educação alimentar e selar mais
um capítulo em nossa história.
EXPERIMENTE

‘O S
ABOR DAS MEMÓR
IAS’
SABOR
MEMÓRIAS’
www.colegioanglobrasileiro.com
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Páscoa da solidariedade
No primeiro encontro do Projeto Social
2008, os alunos do Anglo comemoraram a festa da Páscoa com os
‘coelhinhos’ das creches Casa da luz e
Béu Machado. As crianças pintaram o
rosto e puseram orelhas de papel para
se divertir com as brincadeiras ao ar
livre, organizadas pelos 6ºs e 7ºs anos.

Ciranda Literária

Plantando saber
O 3ºEF da Profª Fátima
arrumou um jeito bem
divertido de estudar o
solo. Depois de levantar
hipóteses sobre o que é
e para que serve, a turminha examinou na prática seus elementos e propriedades. A atividade serviu de preparação para o plantio da horta.

O 2ºEF ‘abriu a roda’ para os livros.
Durante este semestre, a Profª Cátia
estimulou o prazer da leitura e a troca de experiências entre os alunos, que
prepararam fichas de classificação para
as histórias. Foi tudo três estrelas.

Alunos nota 10
Clara e Matheus (1ºEM), Arthur e
Vanessa (2ºEM) e Alexandre e João
Gabriel (3º EM) são os alunos contemplados este ano com as bolsas por
mérito. Valeu o empenho, garotos!
Caras novas no pedaço
Conheça nossos novos colaboradores.
-Antonio Santos é
professor de Artes do
6º ao 9º ano.
-Tatiana Silveira é
professora de Francês
do 6º ao 9º ano.
-Cátia Meijon é professora do 2º ano EF.
-Fabiano Lima é professor de Informática
do EF.
-Guacira Oliveira (Gal)
é professora de
Português do 6º ano.
-Patrícia Barreiro é professora de Espanhol
dos 6ºs e 8ºs anos.

No Dia de Monteiro Lobato (18 de
abril), o EF participou de uma série de
atividades lúdicas. Dentre elas, as turminhas produziram cartazes com os
famosos personagens de seus livros.
Visita ao Sítio
Os 1º, 2º e 3º anos visitaram os perso-

Expedição geológica
Ver de perto os elementos de
formação do globo terrestre foi o
mote da visita do 3ºEF ao Museu Geológico da Bahia, em abril. A turma
conferiu a origem e a evolução do
mundo orgânico através do rico acervo de minerais e pedras preciosas.
Farewell Oreo

A panterinha negra está se despedindo das terras baianas. Em suas muitas
aventuras por aqui, Oreo passeou com
o 5º ano por Salvador, preparou receitas de bolos e até aprendeu a andar a cavalo. Um pique de fera!

Soltando a voz
O coral afinado de professores e
alunos, acompanhado pelo Profº
Carmelito ao teclado, foi a grande
atração da Manhã de Lazer de março.
A música também embalou os
parceiros no Forró e atividades de Body
Combat e Aeróbica. No ginásio,
partidas de handebol e, na sala de
artes, dobras de papel que desafiam
a imaginação na oficina de Origami.

Sejam bem-vindos
O Anglo deu boas-vindas ao novo ano
com o seu Open House. Reunidos no
auditório, os pais conheceram as
novidades no currículo das turmas e
os métodos de abordagem das
disciplinas. A meta em 2008 é incentivar cada vez mais a participação dos
alunos nas decisões do colégio.
nagens do Sítio. E ninguém se assustou com o saci! É que o diabinho
de uma perna só fez visita ao Anglo
e mostrou que não faz só traquinagem.
Brincadeira de criança
O 1º ano lembrou as brincadeiras do
tempo de Lobato. Com legumes e
palitos, as crianças deram vida a
brinquedos com muita criatividade!
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Experimentação na prática
A melhor maneira de aprender é
praticando. E foi isso que os alunos
do 6º ao 2ºEM fizeram em abril. A Feira
de Ciências reuniu projetos curiosos e
voltados para o bem comum. Projetos de casas ecologicamente corretas,
as vantagens dos ‘combustíveis verdes’
e as soluções para reutilização da água
foram temas abordados pelas turmas.
Total sintonia com a atualidade e olhos
voltados para o futuro!

Brega e Chique
Um novo Desfile Cafona mobilizou os
alunos do 4º ano, no mês de abril. Até
os Profºs Puni e Dick entraram na divertida brincadeira que levou o Inglês
para as passarelas. Haja estilo!

Projeto Social premiado

O 9º ano e as Profªs Malena, Áurea e
Puni participaram, em abril, da cerimônia de entrega do Prêmio Construindo a Nação – edição 2007-2008. O
Anglo ganhou o segundo lugar, na
categoria Ensino Fundamental, com
seu projeto social ‘De Salvador a Salvador: intercâmbios sócio-culturais’.

Um, dois, feijão com arroz.
Três, quatro, feijão no prato...
Os versinhos de rima fácil viraram a
atração do 1ºEF neste semestre. Com
o projeto Parlendas e Rimas, foi um
prazer treinar a leitura de novas palavras. A ilustração das histórias pode
ser conferida no mural feito em sala, onde
a turma aproveita
para brincar de recitar.

Pé na estrada...
Em maio, o 9º ano fez um tour histórico pelas comunidades baianas de Rio
de Contas, Barra, Bananal e Mato
Grosso. No roteiro, escalada ao Pico
das Almas, andança pela Trilha Estrada Real, visita à Cachoeira do Rio
Brumado e um passeio pelas belezas
naturais da Ponte do Coronel.
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Mostrando resultado
No encontro com os pais em abril, a
Profª Débora apresentou a ótima média obtida pelos alunos do Anglo no
ENEM 2007. Foram 76,28 pontos
comparados aos 76,65 da primeira colocada em Salvador. Resultado que
embora não divulgado oficialmente foi
obtido dos boletins de desempenho
da turma do 3ºEM do ano passado.
Que em 2008 o sucesso continue!

Pêra, uva, maçã, salada-mista
Quarta-feira é dia de fruta no cardápio
dos alunos do Ensino Fundamental. A
garotada do 1º ao 5º ano se reúne no
restaurante do colégio para saborear
uma verdadeira salada-mista de
alimentos frescos e ricos em vitaminas.
Uma delícia só!
Azul, amarelo,
vermelho também!
O passeio ao For The
Children, em abril, ganhou
colorido especial. A criançada do 1º ao 5º ano ouviu histórias
do coelhinho e aprendeu a pintar ovos
para comemorar a Páscoa.

Sólido ou líquido? Eis a questão.
Em maio, as crianças do 2ºEF tiveram
uma aula de Ciências bastante
participativa. Após examinar uma laranja dentro e fora, elas espremeram
a fruta para observar a tranformação
dos estados da matéria.

Papo de gente grande!
Autoritarismo ou autoridade? Quantidade ou qualidade do tempo de educar? Dúvidas que permeiam a relação
de pais e filhos foram debatidas, em
maio, pelo psicólogo Alessandro
Marimpietri na palestra ‘Limites: um
desafio para a família e a escola’.
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Gostoso pra cachorro!
Depois de pesquisar como, quando e
quem criou o cachorro-quente, o 2º
EF criou sua própria receita de
sanduíche. E que tal experimentá-la em
um piquenique? Não deu
outra! Foi a
maior farra.

A poesia pede passagem
Em maio, o 2ºEF da Profª Cátia encerrou o projeto Recital de Poesias com
uma linda apresentação no auditório.
Sucesso de público e crítica, o espetáculo teve reapresentação para as demais turmas do colégio. Bravíssimo!
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Constelação campeã
Em maio, o Anglo disputou o
‘Friendship Tournament’ com as escolas Pan Americana de Porto Alegre
e da Bahia e a Escola Americana de
Recife. Só deu estrelas em campo:
Iago Boaventura (1º EM) e Sofia Greve (1ºEM), no basquete; Filipe Fonseca (8º A) e Camila Mazzafera (2ºEM),
no vôlei; Tales Bernardo (1ºEM) e
Anna Karenina (1ºEM), no soccer.
É tupiniquim,
é guaraná!
No dia do índio (19 de
abril), o 2ºEF lembrou a
tradição e a cultura do povo
indígena com a leitura da
lenda do Guaraná e aproveitou o fruto para fazer um
delicioso sorvete.
Grêmio que faz
Gabriel Américo e Júlio Rangel (2ºEM)
são os novos presidente e vice-presidente do Grêmio. A nova gestão assumiu em fevereiro e já está mostrando serviço. As reuniões acontecem às
quintas-feiras, atendendo reivindicações dos alunos e sugerindo novas idéias. Vem aí, no segundo semestre, a
rádio do GEAB. Sintonize!
Geração saúde
Em abril, no Projeto Qualidade de
Vida, os alunos do EM debateram sobre auto cuidado na palestra ‘Saúde:
por um melhor uso de si’, com o
massoterapeuta Danilo Carvalho.

Profissão: que direção seguir?
Para alunos do 2º e 3ºEM que ainda
não sabem qual a carreira que vão escolher, o SOE oferece orientação profissional todas as quartas-feiras, das
15h às 16h. Tire suas dúvidas!

Encontro de gerações
Neste semestre, o 5º ano esteve frente a frente com máquinas simples, que
trouxeram grandes avanços para a
humanidade. Numa visita a Escrita, a
turma conheceu ‘raridades’ como a
máquina de datilografia que pertenceu a Jorge Amado. O Anglo agradece a oportunidade à família de Pedro
Miranda, aluno da turma.
Brincando de aprender
Nas aulas de Computação, o 9º ano
aplicou os conhecimentos de Excel
para construir jogos didáticos com
funcionamento sofisticado. A associação entre teoria e prática proporcionou aos alunos maior apreensão do
assunto, além de estimular o raciocínio lógico-matemático.

CIÊNCIAS NO ANGLO
O 1º ano ‘mergulhou de cabeça’ na
campanha de preservação da água, na
Feira de Ciências do EF, em maio. Com
dicas simples, os alunos ganharam a
atenção de todos que visitaram o espaço da turma.
Sólidos, líquidos e gasosos foi o tema
do 2º ano. A turminha trabalhou com
os estados da matéria e transformou
a sala num verdadeiro laboratório,
com direito aos pequenos cientistas de
máscaras, luvas e jalecos.
Como se forma o solo? Por que alguns
morros deslizam? Foram algumas
questões respondidas pelo 3º ano.
Os alunos do 4º ano falaram sobre o jeito popular de prever o tempo e de instrumentos meteorológicos sofisticados.

O 5º ano fechou o seu projeto Máquina Simples, apresentando os conhecimentos adquiridos sobre a história e a ajuda que essas máquinas
proporcionam no cotidiano. Valeu a
pena conferir!

2o semestre: confira
o que vem por aí

Enterra em terra
O que acontece com as matérias sólidas? Será que as cascas de frutas vão
virar adubo? Em meio a tantas dúvidas, o 2º EF resolveu enterrar os objetos. A partir daí, foi regar e observar...

Essa mania pega!
Cerca de 80 carrinhos, incluindo uma
mini Ferrari, é o saldo da coleção de
Walter (5º ano), que começou por incentivo do pai. Esses e outros objetos
reunidos com cuidado e tempo saíram da gaveta para mais uma exposição ‘Juntar e Colecionar: mania de
muita gente’, realizada em maio.

OLIMPÍADAS 2008! Vamos torcer
por nossos atletas no país do Mandarim.

8/8– Homenagem ao Dia do Estudante
12 a 15/08– Feira de Conhecimentos
30/8– Mostra de Estudos Culturais (EF I)
17 a 19/9 – English Day (6º, 7º e 8º EF)
4/10– Café da Manhã Literário +
Apresentação de Mandarim
8 a 10/10– Torneio Acadêmico
31/10– Halloween
8/11– Expo Arte e Música + Palestra
13 e 14/11– English Day (9º ao 2º EM)
18 a 21/11– Torneio Esportivo
28/11– Mostras das Eletivas + Jantar
das Nações
Dez.– Formatura 8º EF
Dez.– Formatura 3º EM
Dez.– Confraternização Anglo

