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Aqui no nosso colégio você tem:

Leitura e escrita:
Um hábito diário e 

transformador

     Já dizia Zig Ziglar: "As pessoas costumam
dizer que a motivação não dura sempre".
Bom, nem o efeito do banho, por isso
recomenda-se diariamente. Assim deve ser
com a leitura, pois, é através dela, que 
 torna-se possível descobrir que tudo tem
um "porquê", e capacita para o sentir de
diferentes emoções.
    O atual momento não era imaginável, e
muito menos, ser, a pandemia, tão
transformadora. Trouxe com ela medo,
dúvidas, incertezas, tristezas e transformou
hábitos e rotinas, aulas presenciais em
aulas online, encontros em momentos
virtuais.
     Nessa situação, percebe-se que a leitura
e as mudanças ocorrem, para transformar
as pessoas e acontecimentos em momentos
de um leitor transformador, empreendedor
e capacitado para uma atuação crítica e
consciente.
    Com intuito de apresentar a leitura como
um hábito diário e transformador, como
companheira e demonstrar que através
dela é possível aceitar, acreditar, criar e
expandir seus conhecimentos. 
   Com esse propósito, o 8º Ano Azul e o 8º
Ano Verde (redatores), apresentam os seus
conhecimentos adquiridos, com o suporte
da professora Danielle Mansur e confirmam
que a leitura e escrita são formas
extraordinárias de expressar seus sonhos e
ideais.

Leiam e divertam-se!
Danielle Mansur Lima Silva

Laboratório Maker - Ipads - Plurall - Laboratório de Informática 
 Lousa Digital - PIC ABC - Matific - Programação - Xadrez - Pré ENEM

O Colégio ABC mais uma vez sendo excelência em ensino!
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EM CONTATO COM O ESCRITOR

     Na aula de literatura, com a professora Angélica
Pereira, os alunos do 6º ano estudaram sobre o
escritor Ricardo Azevedo e gostaram bastante dos
seus textos. O preferido da turma é conto “O caso do
espelho”. Em pesquisa sobre a vida & obra do autor, o
aluno João Maurício resolveu entrar em contato com
Ricardo pelo Facebook. Para nossa surpresa e alegria,
Ricardo Azevedo respondeu e agradeceu nosso
carinho para com ele. 

Redator: Gabriel, Ana 
Clara e Pedro Augusto

    

DIVERSÃO GARANTIDA

      As professoras do infantil e dos 1º Anos: Livinha, Samara,
Fabi, Josi, Rúbia e Janaíne, têm dado um show de inovação,
incentivando a leitura, através de histórias em vídeos.
Parabéns professoras, merecem os nossos aplausos!!!

Redatores: Luma, José Pedro e Sofia Miranda

MEU OLHAR, MEU MUNDO

     A  professora Flávia Arvelos
(Arte), desenvolveu um
belíssimo trabalho com as
turmas dos 7º anos, concurso
fotográfico "Meu olhar, meu
mundo", demonstrando em
cada foto a forma de olhar o
seu cotidiano. O vencedor do
concurso foi Miguel de Souza,
aluno do 7º Azul. Parabéns
alunos e professora.

Redator: Rafael

MEIO AMBIENTE

     A professora Sandra Elias (Ensino Religioso), desenvolveu
um trabalho encantador com seus alunos. "Assumir minha
responsabilidade sobre o meio ambiente."                    
                       Parabéns alunos e professora!

Redatores: Maria Júlia, Sharles e Leonardo

Aqui tem Anglo,
 aqui tem alunos

 interessados
e engajados

 com a leitura!
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     Inspirados pelas propostas da UNESCO, o Colégio Educacional ABC Anglo
desenvolve projeto para ajudar o Hospital do Câncer de Patrocínio.
   O projeto consiste na arrecadação de tampinhas, e com as mesmas, 
 conseguem fornecer ajuda ao Hospital. Teve início com o Colégio ABC
juntamente da coordenadora Aline em sugestão de um dos projetos da
UNESCO, com início em 2019.
       Com o lançamento da UNESCO de um projeto chamado “Agenda 30”, haviam
17 objetivos que seriam adaptados ao ambiente escolar, para transformar os
estudantes em cidadãos conscientes, e assim, lutarem por um mundo melhor. 
      Assim veio a ideia de trabalhar a consciência individual, para que cada um
em sua própria casa começasse a juntar essas tampinhas. Então, o Colégio
tornou-se um ponto de coleta, que encaminha as tampinhas a uma empresa de
reciclagem, e  o valor arrecadado é repassado ao Hospital.
      “Começamos essa campanha o ano passado, e graças a Deus conseguimos
reciclar muito lixo, e podemos trabalhar com essa consciência individual que
move, e ajuda o coletivo.
“Não deixe de contribuir! Entre nessa corrente do bem. De transformar o que
seria descartado em solidariedade!” Aline Sant'Anna.

Redatores: Ana Liz, Enzo, Mattheus, Rebeca,Vinícius.      
         

COLÉGIO ABC REALIZA PROJETO BENEFICENTE EM PROL DO HOSPITAL DO CÂNCER

PROFESSORES FERAS, PROFESSORES FASCINANTES   
  

  Algumas pessoas marcam a nossa vida, deixam
mensagens que nunca se apagam das nossas memórias,
que se tornam aprendizados que levaremos  para sempre.
   Aos nossos professores feras, a nossa admiração e
carinho.
     Sabemos professores, que vocês mais do que nunca se
dedicaram e empenharam para que o nosso aprendizado
acontecesse.
    Professores , vocês são e serão uma das pessoas mais
marcantes em toda a nossa formação. Admiramos
profundamente e sempre terão à nossa gratidão. Obrigado
por se dedicarem  ao seu trabalho com tanto entusiasmo e
verdade. 

       Parabéns a todos os nossos professores feras.

Redatores: Heitor, Júlia Florence, 
Ana Carolina e Maria Eduarda Santos
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COLÉGIO ABC ANGLO FAZ DRIVE THRU DA SOLIDARIEDADE E

DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS AOS ALUNOS

        Em meio às adaptações nessa pandemia, o Colégio ABC Anglo,
pensou em formas de facilitar a distribuição de materiais
escolares aos seus alunos, além de criarem uma iniciativa para
ajudar a comunidade.
       O objetivo da ação foi garantir o material para a continuidade
dos estudos à distância, e ao mesmo tempo, atentando-se à
conscientização do distanciamento social, tudo foi feito com
segurança seguindo certos cuidados necessários.
     O dia 10 de agosto foi a data agendada para os pais irem à 
 escola e e receber as apostilas, agendas, atividades e provas de
seus filhos, e estendendo-se à solidariedade.
   No dia 19 de junho, funcionários do Colégio ABC Anglo
estiveram na APAE de Patrocínio  pela entrada da rua Rio Branco,
onde realizaram a coleta dos materiais de limpeza doados pelos
pais e por moradores da cidade.

       
Redatores: Mariana Malagoli, Geovana Pereira, Arthur Bernardes,

Arthur Gabriel e Maria Eduarda Fernandes
        

 Pratique yoga, trabalhe o corpo e a mente com exercícios que
diminuem o estresse, ansiedade.
  Brinque com seu pet, esta atividade estimula a prática de exercícios
físicos, melhora seu humor e bem-estar e te deixa de coração
quentinho, ao saber que independente da situação, tem um
amiguinho que te considera um verdadeiro super-herói!
   Aproveite este tempo para ficar com sua família. 

COMO MANTER SUA SAÚDE EMOCIONAL EM MEIO À PANDEMIA 
    Durante as aulas de redação, a professora Danielle Mansur desenvolveu
diferentes trabalhos, e seus alunos com brilhantismo de sempre, deixam
uma dica de como cuidar do emocional durante a pandemia. 
 

DICAS SIMPLES E IMPORTANTES QUE PODEM AJUDAR 

   Leia um pouco, é um ótimo momento para tirar aqueles livros da
estante e praticar este lindo hábito! Aprimore seu conhecimento e
mergulhe na fantasia dos contos.

Redatores:  Maria Luiza Sant´Ana, Sofia Leão, Ana Tereza, Iasmim
Fornaro, Lucas Resler
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Durante a pandemia, transformações inimagináveis

   A doença veio e muito mudou; tristezas, perdas,
medo, insegurança, incertezas, porém, apesar de
tantos pontos negativos podemos citar alguns
positivos.
  As famílias mais unidas, reflexão, as pessoas
demonstrando mais amor, carinho, reconhecimento e
valorização à vida. 
    As escolas não ficaram fora das mudanças, aulas
presenciais agora são remotas.
   A adaptação não foi nada fácil, mas está sendo
possível dar continuidade ao processo ensino-
aprendizagem.

 "O Colégio ABC possui uma educação que transforma,
inova e surpreende a cada momento."

      Os aplausos vão para toda a equipe de feras!!!

Redatores: Felipe Gabriel, Isabela Dias, Lucca Zanni,
Mariana Rabelo e Sofia de Souza
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APROVADOS 2020

AQUI TEM ANGLO, AQUI TEM APROVAÇÃO!
 

VENHA FAZER PARTE DESSE TIME DE FERAS!
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     DIA DO ESTUDANTE 2020

    Esse ano, a comemoração do dia
do estudante foi incrível, onde
cada aluno do Colégio recebeu um
sorvete do Chiquinho. Mesmo em
ensino remoto, a direção  teve o
zelo e carinho para comemorar o
dia destinado  aos nossos feras.
 
Parabéns  Colégio Abc pela
dedicação  e amor aos nossos
educandos!
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Aos formandos 2020,

  Sinto-me orgulhosa dessa turma, pois foi minha
primeira turma de 5º Ano no Colégio. Alguns alunos não
eram dessa turma, chegaram após para acrescentar.
    Deixo aqui o meu agradecimento por permitirem que
fosse professora de vocês, como esquecer da
homenagem no dia do meu aniversário? Emoção e
gratidão.

   Agora finalizam o Ensino Médio e desejo-lhes o sucesso.
Brilhem queridos alunos!

Tia Dani

    O corpo docente do Colégio Abc é privilegiado, pois
recebe apoio e suporte incrível.  
    O nosso obrigado à direção, coordenação e secretárias.
Vocês são e foram fundamentais durante esse ano!!!

Redatores: Giovana Montanari, Júlia Montanari, Maria
Eduarda Alves, Pedro Henrqiue

A nossa equipe não para, está sempre se capacitando. Da
Educação Infantil ao Ensino Médio foi ministrada a
capacitação sobre a tecnologia em sala de aula com o
suporte e direcionamento de Guido.  

Aqui tem feras!!!
                                                      Redator: Henrique Gabriel
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    A aluna Maria Clara Menezes do 7° ano azul, é a
autora desse belo texto, que durante uma  aula de
redação(Danielle Mansur) criou e encantou.
Parabéns pelo belíssimo texto.

 
O ano de 2020,

 
Um ano complicado

ficamos em isolamento ,
a saudade apertou ,

várias pessoas já morreram e
várias outras coisas aconteceram.

Ninguém nunca imaginou
um ano assim

cheio de tragédia
e coisas ruins.

Tudo começou na China
por causa de um vírus
o tempo foi passando

e o mundo inteiro 
contaminando.

Trazendo tristeza
para todos os lados

Antes me perguntava
Como seria uma pandemia

Agora 
sei que é muito ruim

ver o mundo 
todo sofrendo.

Bate uma saudade de poder abraçar ,
beijar , viajar...

Estamos com saudade
de viver novamente

A vida é um rio
Que  corre rápido

e passa por obstáculos , mas
nunca para e

temos que  continuar 
batalhando
para passar

Não podemos esquecer que Deus
sempre vai estar ao nosso lado

em todos os momentos.

Redatores: Giovanna Gonçalves, Isabela Ferreira,
Isadora, Kairo, Maria Eduarda Delugu, Isabela Lessa

Aqui tem Anglo,  têm escritores e ótimos professores!!!

  As professoras Érika Telini (Redação) e Angélica (Literatura),
juntamente com os alunos do 9º Ano, mais uma vez deram um show
na Noite de Contos que nesse ano foi online e claro, com a
elaboração do livro: "Viver, sentir, refletir... Em tempos de
pandemia."

Parabéns professoras e alunos feras!
AQUI TEM ANGLO, TÊM ESCRITORES E ÓTIMOS PROFESSORES!!!!

 
Redatores: Ana Júlia, Eduardo, Emilly e Felipe Cézar
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REDATORES

Agradecimento a todos os alunos-redatores , parabéns  pelo envolvimento, interesse e participação. O
trabalho de vocês  ficou incrível  e merece o nosso reconhecimento.

Obrigada queridos alunos pelo privilégio  de desenvolver esse trabalho com vocês!!! 
Sucesso galerinha!!!
Carinhosamente ,

Tia Dani
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