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NOTICIAS
em resumo
EditorIal
Sabor de saudade
2008 foi um ano especial, que vai
deixar saudade. Celebramos os saberes e memórias construídas ao
longo de 15 anos do Anglo-Brasileiro. Resgatamos histórias, relembramos pessoas que passaram por
aqui e reunimos tudo isso em livro.

CHINA PRA TODO MUNDO VER
‘Um País de Tradições’ foi o que se viu no palco da Mostra de Estudos
Culturais do Ensino Fundamental, em agosto. A China foi a grande
homenageada dos alunos, que apresentaram ao público peculiaridades de
uma cultura rica em beleza e criatividade. A dança das lanternas, o teatro
de sombras, a lenda do dragão, todo o espetáculo foi bastante aplaudido e
contou com as presenças ilustres do Sr. Lou, representante do consulado
da China na Bahia, da família do Sr. Jhang e do Sr. Tu, além, claro, da
participação emocionada do Profº Huang (Mandarim).

DISPUTA OLÍMPICA
E a China foi tema também na Gincana Infantil do Anglo. Em agosto, as
equipes protagonizaram uma equilibrada disputa em homenagem aos
Jogos Olímpicos de Beijing. Apenas sete pontos separaram a campeã
‘Dragões Chineses’ da
vice ‘Medalhão’. As
tarefas temáticas, de
culinária e de interpretação de provérbios
chineses, valeram os
melhores momentos
da gincana.

Um livro que resulta da participação
de todos que fazem o dia-a-dia do
nosso colégio, através da oferta de
‘receitas de família’. Isto mesmo,
receitas. É com elas que escolhemos
reafirmar valores fundamentais para
o Anglo: a aposta na concepção do
conhecimento integrado à cultura
dos alunos, a valorização dos saberes
dos mais velhos e a sua transmissão
entre gerações.
Também, como bem diz a professora Débora, “porque o fato de
sentarmos à mesa juntos no colégio
permite conhecer melhor João,
Marcela, Mariana, Pedro...” E para
não fugir à regra, o Anglo Notícias
em Resumo está recheado dessas
histórias e sabores, com gostinho de
quero mais para os próximos anos.
Aprecie sem moderação!
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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Como pode um peixe vivo?
Em setembro, os alunos do 3º EM observaram de perto como são e como
funcionam as estruturas anatômicas
dos peixes. Com a orientação do Profº
Alessandro (Biologia), eles dissecaram
alguns exemplares da espécie, fazendo
nota de suas características internas
mais importantes.

Arigatôoo, sayonaráaa
Num dia inteirinho dedicado à cultura
nipônica, em setembro, o Consulado
Geral Honorário do Japão na Bahia
trouxe ao Anglo o Projeto Sol Nascente, com demonstrações de artes
marciais, exposição de peças em
cerâmica, origami, mangás, além de
vídeos sobre o modo de vida e os costumes japoneses.

E no dia das bruxas...

Fortes em fotos
Em outubro, as turmas das eletivas
Turismo Histórico e Fotografia realizaram um passeio pelos fortes de Salvador e registraram tudo em fotos. Os
alunos capricharam no ângulo!

Em outubro, os alunos do EM receberam a visita de Alexander Busch,
jornalista da área de economia e pai
de Luan (6º ano) e Moritz (4º ano),
que falou sobre a atual crise que afeta
os mercados financeiros dos EUA com
reflexos em todo o mundo.

1º EF exibe suas coleções
Teve um pouco de tudo: bonecos
Gormitis, cartas Yu-Gi-Oh, Pokémon...
No projeto Coleções, os alunos do 1º
EF organizaram uma exposição e
receberam a visita de funcionários e
professores do colégio.

Decoração e fantasias prontas, os
alunos curtiram uma festa pra lá de
animada com muita música e personagens surpreendentes. Também
não faltaram os tradicionais Haloween
Sugar Cookies e a Casa do Terror.

Gênios da lâmpada
Com um pedaço de fio metálico e uma
pilha foi lançado o desafio... Os alunos
do 5º ano tinham que acender uma
lâmpada, na aula do Projeto Eletricidade, em outubro. Os Profºs Áurea,
Sérgio e Bichara (Ciências) acompanharam a experiência, que foi um
verdadeiro sucesso!

Em uma das atividades do projeto
Corpo Humano, a Profª Juliana (Ciências) levou a turminha do 5º ano
para uma aula prática no laboratório
do colégio. O grupo ficou bastante
animado ao observar uma estrutura
celular com o auxílio do microscópio.

Banquete grego
‘Dos deuses’ o banquete que os alunos
do 3º EF prepararam para compartilhar com seus colegas o quanto
aprenderam sobre as grandes contribuições que os gregos nos deixaram.

Simple life
Depois de uma vitória apertada, a
equipe ‘Dragões Chineses’, grande
campeã da gincana infantil, curtiu um
merecido dia de lazer na Fazenda Guimarães, em outubro. As crianças se
divertiram com as atividades típicas do
campo.
Boas-vindas a Flipper
Acaba de desembarcar no colégio o
novo mascote do projeto Teddy Bear.
O 4º ano deu as boas vindas ao golfinho com nome de astro de TV. Flipper
vai ficar o próximo ano aqui na Bahia,
enquanto a preguiça Sid e o papagaio
Guarani fazem companhia aos alunos
da Fisher Island Day School, nos EUA.

EM RESUMO
No ritmo do Conhecimento
Os alunos do EF arrasaram nos vocais
e reviveram grandes sucessos da
música na Feira do Conhecimento, em
agosto. Foram lembrados os grandes
movimentos, artistas históricos e
ritmos internacionais. Show!

Trilhas Musicais
Os alunos do 1º ao 5º ano provaram
que são bons de música. No mês de
novembro, acompanhadas pelo Profº
Carmelito, as turmas apresentaram
canções de clássicos do cinema como
o Rei Leão, Os Saltimbancos Trapalhões e O Fantasma da Ópera.

Projeto Social em atividade
No Sábado Letivo de novembro, as
crianças das creches Casa da Luz e Béu
Machado se divertiram num passeio
ao Museu For The Children. A palavra
de ordem foi explorar! Atividades ao
ar livre e experiências para aprender
brincando na Bubble Room.
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Os alunos do 1º ao 3º EF assistiram no
mês de outubro ao espetáculo teatral
O Casamento de Dona Baratinha, um
dos maiores clássicos da literatura
infantil. Diversão certa!

Bom demais!
Ser criança foi sinônimo de aproveitar
as atividades do dia 12 de outubro.
Do 1º ao 5º ano, não teve quem ficou
parado com uma programação de
contação de histórias, oficinas de arte,
desfile de fantasias, marionetes, culinária, música, natação e muito mais.
Donos da bola
Torneio de emoções
Além de muito esporte e música, o
ponto alto do Torneio Acadêmico
2008 ficou por conta da homenagem
que as equipes fizeram aos 15 Anos
do Anglo. Uma prova em que mostraram toda a criatividade e o orgulho
de fazerem parte do colégio.
A equipe masculina de handebol infantil
do Anglo deu show na segunda fase
do Festival Esportivo das Escolas Particulares de Salvador (FEEPS). Os atletas
conquistaram o primeiro lugar da competição, que teve ainda outros bons resultados: 3º lugar - handebol infanto,
4º lugar – handebol feminino infantil
e 4º lugar – futsal infanto. Parabéns!

Ficou fácil
Depois de uma aula com o Profº Sérgio
(Qui/Fis), os alunos do 7º ao 3º EM
aprenderam mais sobre a física de
partículas. Em foco, o LHC – Large
Hadron Collider, projeto que tenta
explicar a origem da massa das partículas elementares.

Parabéns dose dupla
Teve festival de sorvete para comemorar o Dia do Estudante, 11 de
agosto. Já no Dia do Professor, 15 de
outubro, o parabéns veio com um
churrasco caprichado. Só delícias!
De profissional a aprendizes
Os alunos do EM estão compartilhando experiências e tirando suas
dúvidas em encontros promovidos,
desde julho, pelo programa de orientação profissional do SOE. Entre os
con-vidados, ex-alunos do Anglo e a
jornalista Márcia Gomes (assessora de
imprensa do Ministro dos Esportes).

Quem dá mais?
Para praticar a Matemática, alunos do
3º EF organizaram em setembro uma
feira de gibis, livros de histórias, chocolates e doces. A turminha aprendeu
a registrar cálculos, cobrar mercadorias
e repassar trocos fazendo operações
com números decimais.
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Temporada das flores
O 3º EF contou com uma ajuda especial no Projeto Jardinagem. A paisagista Marília Cabral, mãe de Maria
Beatriz (aluna da turma) e Walter (5º
ano), falou aos alunos sobre seu
trabalho e auxiliou a plantação de
bulbos de flores de inverno, doados
por ela para o jardim do colégio. O
Anglo agradece!

Drogas em debate
O consumo de drogas foi tema de
encontros que geraram importantes
momentos de reflexão para pais e
alunos do Anglo. Em setembro, as
turmas do 9º ao 3º EM debateram
com o psicanalista Alessandro Marimpietri e com a advogada Thais
Bandeira. Em seguida, no mês de
outubro, foi a vez dos pais receberem
para o debate o psicanalista Marimpietri e o criminólogo Riccardo Cappi.
Valeu a pena conferir!
Repertório encantado

Os artistas de ‘primeira viagem’ do
Anglo estão em alta. O Painel de Artes, um mural criado este semestre,
apresentou releituras de obras consagradas feitas pelos alunos dos Profºs
Antônio e Regina. Na Expo Arte, em
novembro, diversidade e ousadia na
primeira montagem de instalações.

Informação, saúde e vida
O Anglo recebeu, em novembro, o
Projeto Dê Sinal Verde à Vida do
Núcleo de Oncologia da Bahia. A
oncologista Clarissa Mathias falou aos
alunos sobre Educação Sexual e
Prevenção do HPV-Papiloma Vírus
Humano. O importante é se cuidar!
O 6º ano abriu as apresentações do
English Days do EF II, em setembro,
com história de Dorothy, a garotinha
transportada por mágica ao país de
Oz, onde habitam fadas, bruxas e
outras criaturas raras. Wonderful!

Descobrindo a Suíça
Em novembro, os alunos do 1º ano
(EF) descobriram um pouco mais sobre
a Suíça. Juan Barahona, pai de Bruno
(aluno da turma), esteve por lá e falou
sobre seu país natal e o escolhido do
grupo para o Jantar das Nações.

Viva nosso folclore!
Em comemoração ao dia do folclore,
22 de agosto, as turmas de 1º ao 5º
ano assistiram ao show do Grupo
Folclórico da Bahia ‘Nossas Raízes
Africanas’. E no pátio do colégio, muito acarajé e água de cheiro com baianas tradicionais.

Perigos num clique
O uso seguro da internet é
tema do trabalho que a
SaferNet Brasil, ONG que combate a pornografia infantil na
rede, tem realizado no Anglo nos
últimos dois meses. Palestras e oficinas
reúnem pais, alunos e professores.
ANOTE!

√ As matrículas para os alunos da
casa serão feitas no período de 9 a
11/12.
√ No período de férias, a secretaria
funcionará das 8h às 12h.
√ A formatura do 3º EM será no dia
11 de dezembro, às 19h.
√ O início das aulas será no dia 04 de
fevereiro de 2009.
√ Para evitar dificuldades de comunicação, mantenha o seu cadastro
(endereço, telefones e e-mails)
atualizado.

