Anglo
Jornal do Colégio Anglo-Brasileiro
SSA / BA Ano 14 / Nº16 / 1º Semestre 2011

NOTIciAS

Em rESUMO

EDiTOrIAL
Reduzir, reutilizar, reciclar
O ano mudou, o Anglo “cresceu”
e estamos comemorando 18 anos
com ideias de “gente grande”. Afinal, mesmo depois de muito tempo
de história, algumas atitudes (ou
falta de) continuam a nos incomodar. O que fazer com tanto lixo gerado no mundo? Certamente todos
nós já ouvimos falar no conceito
dos 3R’s, mas a adesão na prática
parece bem mais difícil.
Foi para sensibilizar as crianças para
a preservação da natureza e ajudá-las a adquirir hábitos corretos
de separação do lixo que o colégio
lançou o projeto Todo Lixo é Lixo?.
Durante todo o semestre, professores e alunos do Fundamental I trabalharam juntos para reduzir o volume
de lixo acumulado, aprenderam a
reaproveitar materiais recicláveis e
lançaram uma grande campanha
com foco na reciclagem de papel.
A proposta é que essa semente possa se espalhar dentro e fora do colégio. Neste mês de junho, em que
comemoramos o Dia do Meio Ambiente, vale ressaltar os dados que
refletem a difícil situação atual. Só o
Brasil produz 195 mil toneladas/dia
de lixo, segundo a Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe).
Sem dúvida, queremos um mundo
melhor nos próximos 18 anos.
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) 33672173. Jornalista responsável: Fernanda
Braga DRT/Ba 2243. Projeto gráfico e editoração: Fernanda Santos Pereira Souza.
Impressão: Muttigraf Gráfica e Editora.

A

s turmas do EF I estão aprendendo que nem tudo que parece lixo é lixo!
Os alunos estão envolvidos, neste semestre, num projeto multidisciplinar
que propõe soluções de reaproveitamento de boa parte do que é descartado
por eles. “Hoje, a reciclagem é mais que uma opção e sim uma necessidade.
Ao tomarem conhecimento de seus benefícios, a ideia é que os alunos mudem
alguns hábitos e influenciem pais, colegas, vizinhos...” , acredita a coordenadora Angela. O projeto também está disseminando novas posturas dos alunos no
sentido de reduzir o desperdício e depositar os materiais em locais corretos para
a coleta seletiva, atitudes que exigem comprometimento com a cidadania.

ALUNA É SELECIONADA PELA UWC
A aluna do Anglo Ranne Lyra Oliveira
(2º EM) foi a única estudante do Norte/Nordeste aprovada na etapa final
do processo seletivo da UWC - United
World Colleges, instituição sem-fins
lucrativos que promove a paz e a compreensão entre os povos por meio da
educação. Ranne concorreu com 438
alunos de todo o Brasil, dos quais 10
foram selecionados. Nos próximos dois

anos, ela irá cursar o Bacharelado Internacional (IB) no Colégio Mahindra,
na Índia. Parabéns pela conquista!

2 em rESUMO
Mão na roda

No projeto de Ciências deste semestre, os alunos do 4º ano descobriram
por que a roda é considerada a maior
invenção tecnológica de todos os tempos. Eles tiveram que imaginar como
um barco pesado podia ser conduzido
da areia para o mar. Ao final, perceberam que a tarefa ficou bem mais fácil com o auxílio de rodas associadas
a um mesmo eixo - uma engrenagem
simples capaz de multiplicar forças!

Reconhecimento merecido
Fernanda Atta, Rodrigo Braga, Carolina
Passos e Ana Paula
Huoya (1º EM), Hannah Dratovsky, Emily
Ceron, Vítor Gonçalves e Robson Tanajura Filho (2º EM) e
Giovanna Silveira (3º EM) são os ganhadores das Bolsas por Mérito deste ano.
E Carlos Frederico Mendes (1º EM)
foi eleito o aluno Anglo, com direito
a bolsa de estudos integral, por seu
perfil acadêmico e pessoal.

Sejam bem-vindos:
Ângelo Castro professor de

Biologia do 1º EM
Cheng de Chung professor de
Mandarim do 9º ano
Chris Norwood professor de
Inglês do 9º ano e 1º EM
Claudio Carvalho professor de
Filosofia do EM
Denise da Silva professora de
Espanhol do 6º ao 9º ano
Juan Barahona professor de
Francês do 6º ao 9º ano
Luana do Amaral professora
de Inglês do 1º e 2º EF
Marina Hatty professora de
Português do 8º e 9º ano

Em abril, o uso seguro
da internet foi tema
de um bate-papo do
diretor de prevenção
da ONG SaferNet,
Rodrigo Nejm, com
as turmas do EF II. O especialista abordou questões como Cyberbullying e
risco de postagens de fotos e divulgação de informações pessoais na rede,
dando exemplos reais, no intuito de
aproximá-las à realidade dos alunos.

Um show à P’Arte
Yes, nós temos bananas!

Ciclo de Reuniões Pedagógicas
O Deptº de Português abriu
o ciclo de reuniões pedagógicas do EF II e
EM. Em março, os pais
puderam conhecer um
pouco mais de como
um aluno do Anglo desenvolve as habilidades de leitura, gramática e escrita. E no sábado letivo de
abril, foi a vez de eles conhecerem mais
do trabalho desenvolvido pelas disciplinas que compõem o Deptº de Ciências
Humanas. Novas reuniões referentes às
demais áreas do conhecimento estão
previstas para o segundo semestre.

Segura essa!

Em fevereiro, a aula de Inglês do 3º,
4º e 5º ano teve sabor tropical. Os
alunos seguiram a ‘recipe’ e aproveitaram integralmente as partes de uma
banana, sem jogar no lixo nem a casca. Além de evitar o desperdício, eles
aprenderam que toda a fruta é rica
em vitaminas. Depois, veio a melhor
parte da lição: comer, comer!

Em sua segunda edição, o Faça P’Arte
mostrou que chegou para ficar. A semana de arte do Anglo, realizada em
maio, contou com apresentações que
divertiram, emocionaram e algumas
surpreenderam, revelando talentos.
Gian Lucca e Lucas Souza (6º) subiram no palco com pinta de artistas e
empolgaram os colegas com a música
Billionaire. A dupla de irmãos Marcella
(1º EM) e Caio Gomes (3º EM) deram
show cantando Maria Chiquinha.
Muito fofo! E num dos momentos
mais tocantes do evento, a funcionária Carminha e o prof. Carmelito apresentaram o louvor Sabor de Mel e foram aplaudidos de pé pelo público.

Diálogos Contemporâneos
Em março, o Anglo promoveu a mesaredonda “Diálogos em fronteira: região de (in)possibilidades”. O projeto
é do grupo formado pelos profºs Luiz
Fernando (Sociologia), Cláudio (Filosofia) e o historiador Roberto Carlos.
Convidados pelo Deptº de Ciências
Humanas, eles debateram com pais e
alunos do EM questões importantes
da atualidade. Foi imperdível!

Uma câmera na mão...
... uma ideia na cabeça e o Anglo acaba de inaugurar seu Núcleo de Imagem. A proposta é registrar tudo que
acontece por aqui, preservando a memória do colégio. O responsável pelo
trabalho é o ex-aluno do Anglo Ian
Fraser. Formado em Cinema e Vídeo,
Ian tem experiência como editor de
vídeo e produtor de imagens.
Ele espera que o setor
se consolide com o
aumento da demanda, passando
a ser também um
setor de criação.

em rESUMO 3
Destaques na OBR
Os alunos do Anglo estão de parabéns
por mais uma participação na Olimpíada Brasileira de Robótica. Em abril,
foram conhecidos os
destaques da edição
2010. Carlos Frederico Mendes (1º EM) e
Rodrigo Tanajura (8º)
foram premiados.

Unidos por uma causa
Em maio, alunos do 7º M e os líderes do
Torneio Acadêmico fizeram a entrega
das doações arrecadadas por eles para
as creches do Projeto Social. A Casa da
Luz e a Béu Machado receberam mais
de 300 kg de alimentos não perecíveis
angariados na tarefa solidária do TA e
no Free Dress. O Grupa (Grupo de Pais
do Anglo) também colaborou com as
doações disponibilizando parte do valor arrecadado no brechó.

Circo Fokus Bokus

Trabalho animado
Os alunos dos 8ºs anos do Anglo e os
jovens da ONG Paciência Viva estão trabalhando juntos para produzir animações, nos encontros do Projeto Social.
Eles criaram gif’s animados através do
programa PivotStick Figure, sob orientação do profº Fabiano (Computação).

Tem novo SER VIVO na turma!

Em abril, os alunos do EF
I foram ao teatro assistir
ao espetáculo internacional da companhia Kukla.
As crianças ficaram encantadas com a técnica do teatro negro e as marionetes gigantes.

Around Salvador
No 462º aniversário de Salvador, em
março, os alunos do EF I percorreram
pontos turísticos e históricos. A aula
viva deu às crianças a oportunidade de
conhecer melhor a nossa cidade.

Com a chegada de três peixinhos Lebistes, o aquário do 1º EF ganhou vidas novas que vão ser acompanhadas
de perto pelas crianças, ao longo do
ano, no Projeto Seres Vivos.

Fases e “faces” da água
Todas as fases que compõem o ciclo da
água para consumo humano, desde a captação até a disposição final nos resíduos,
puderam ser conferidas pelas turmas dos
6ºs anos através de fotografias, ilustrações
e instalações interativas. A exposição foi
realizada pela Embasa para celebrar o Dia
Mundial da Água (22 de março).

Disputa Ecológica
O meio ambiente foi o grande campeão
do Torneio Acadêmico do EF I, realizado
em abril. O tema da disputa foi inspirado no projeto Todo Lixo é Lixo? e as
provas incentivaram o não desperdício. As equipes 100% Verde, Eco Blue,
Redcycle e 3R’s estão de parabéns pela
bonita mensagem que transmitiram
para o bem do planeta.

Estudantes no rumo certo
Em fevereiro, o Programa de Orientação Profissional conduzido pelo SOE
ofereceu aos estudantes do 2º EM
uma oficina com a psicóloga Margarida Serrão. No mês de junho, o convidado do SOE foi o publicitário Roberto
Barreto que conversou com as turmas
do 2º e 3º EM sobre sua profissão.

Pés de latas... recicláveis
As crianças do 3º EF aprenderam que
podem e devem aproveitar materiais
que parecem não ter mais utilidade,
dando um novo e divertido uso a eles.
Em abril, os alunos coloriram latas de
alumínio, uniram duas delas com um
barbante e depois andaram pelo colégio tentando se equilibrar na tradicional
brincadeira dos “pés de lata”.

Nasce mais uma geração de talentos
No tênis - O aluno Lucas
Cruz (7º) sagrou-se campeão – na categoria 12
anos – de um dos maiores torneios de tênis do
Brasil. Ele conquistou o título de duplas
e simples no Banana Bowl 2011, em
março, em Santa Catarina.

No balê - Também em
março, em Nova York, a
aluna Luciana Oliveira (9º)
conquistou junto com o
seu grupo da escola Ebateca o quarto lugar no Youth
America Grand Prix (YAGP),
com a coreografia Mascarades.

No hipismo - E em fevereiro, os alunos
Pedro Zulauf (6º), Maria Clara Siqueira
(8º), Bianca Secco (8º) e Ana Victoria Palhares (3º EM) deram o pontapé inicial
na disputa do Ranking
2011 da Federação Hípica da Bahia (FHB). Estamos na torcida!

4 em rESUMO
Funcionários em treinamento

Em abril, foram os funcionários da
cantina e do refeitório do Anglo que
tiveram aula. Eles aprenderam sobre a
microbiologia dos alimentos num treinamento realizado pelo profº Ângelo
(Biologia) no laboratório.

Após se graduar em Gastronomia nos
USA, o ex-aluno do Anglo e agora
chef Vinicius Rosa foi recebido pelos
alunos do 2º EM em março. Ele falou
sobre o desafio de uma escolha profissional encarada
como diferente,
mas deu a dica: “o
importante é fazer
o que gosta!”

Encontro com a cultura Xavante

Não ao preconceito!
Essa foi a mensagem
que os alunos dos 8ºs
e 9ºs anos transmitiram ao público da
mostra de artes, em
cartaz no Anglo em maio. Os trabalhos
coordenados pela profª Camila refletiram
o posicionamento das turmas contra todas as formas de discriminação e fizeram
refletir sobre a importância de erradicálas para um mundo melhor.

Tem novidade na área
Os profºs Ananda (Português), Ana
Paula (Ciências Humanas), Luzia
(Matemática), Alessandro (Ciências
Naturais), Patrícia (Eletivas e Línguas
Estrangeiras, exceto Inglês) e Alcyr
(Educação Física) são os novos coordenadores de departamentos.

Os alunos do 3º, 4º e 5º anos deram o
seu recado no Dia da Terra (22 de abril).
Eles produziram mensagens sobre a importância de cuidarmos do lugar em que
vivemos. A atividade uniu consciência ecológica e uso de língua estrangeira, já
que as frases foram escritas em Inglês.

Crescendo e aparecendo
Na Manhã de Lazer de fevereiro, o
Anglo dividiu a comemoração de sua
“maioridade” com professores, funcionários, pais e alunos. Estes também
acharam seu jeitinho de homenagear
o colégio e, de quebra, ainda pensaram no meio ambiente, produzindo
bolos de papel reciclável. “Daqui a 18
anos existirão mais alunos gratificados
pelo prazer de terem estudado aqui”,
disse Mariana Andrade (3º EM).

Bons demais da conta!

Ritos de uma autêntica cultura indígena foram compartilhados com os
alunos do 8º ao 2º EM. O cacique Tsetetó, da aldeia Xavante, localizada no
Mato Grosso, esteve no mês de maio
no colégio e conversou com as turmas
sobre o processo de inserção de crianças de sua aldeia em comunidades
brancas, narrado no documentário
Estratégia Xavante. A atividade ressaltou a importância de se reconhecer e
respeitar as diferenças, tema que será
abordado na Mostra de Humanidades
e Linguagens, em agosto.

Batendo um bolão

Save our planet
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Dica do chef

O time de basquete infantil do Anglo
é campeão do Festival Esportivo das
Escolas Particulares de Salvador (FEEPS), depois de uma ótima campanha. Já nos jogos de estreia, em maio,
a equipe conseguiu bons resultados. E
na final, em junho, venceu o colégio
Impacto por 14x11. Um timaço!

A turminha do 1º EF está provando
que é boa de conta. As crianças estão
colecionando seus objetos favoritos
e aprendendo noções de sequências
numéricas, escrita de números, contagem oral e registro de quantidades.

ANOTE!
√ No período de férias (18 a 30/6), a
secretaria funcionará das 8h às 12h.
√ Nos dias 23 e 24/6, a escola estará
fechada devido ao recesso junino.

2º semestre: confira
o que vem por aí
22/7 - Cê Lembra?
30/7 - Manhã de Lazer / Brechó do
Grupa
28/8 - Mostra de Humanidades e Linguagens / Mostra de Estudos Culturais
21 a 24/9 - Torneio Acadêmico (EF II
e EM)
22/10 - Feira de Ciências (EF I) / Projeto
Social
28/10 - Halloween
19/11 - Mostra das Eletivas / Projeto
Social
21 a 25/11 - English Day (EF II e EM)
24/11 - Torneio da Amizade
2/12 - Jantar das Nações
A definir - Encerramento 9º EF
A definir - Encerramento 3º EM

