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Educadora recebe homenagem
como Professora do Ano
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Estamos chegando a mais um ﬁnal de ano
letivo com a certeza do dever cumprido,
grandes conquistas de alunos e professores.
Nesta edição destacaremos as premiações
no MOBFOG, na OBA, na OPM, Canguru de
Matemática, Prêmio Gazeta de Literatura,
Concurso Vinicius de Moraes e as primeiras
Conquistas nos Vestibulares que neste ano
aconteceram precocemente, já neste semestre. Na manutenção do saber desses
alunos, temos um corpo docente atuante e
participativo, como exemplo a educadora
Arlete Marangon que foi homenageada
como professora do ano pelo Centro Professorado Paulista de Limeira.
Reconhecendo os méritos de nossos alunos,
realizamos a terceira edição do Conquistas &
Resultados. Na medida em que indicamos o
caminho aos jovens, suas conquistas ampliam seus horizontes. Outro grande espetáculo foi a apresentação de Teatro e Balé
"Alice no País das Maravilhas", que aﬂorou
toda a criatividade desses estudantes. No
próximo ano, muitas aprovações ainda estão
por vir para esses alunos e o Colégio orgulhase por fazer parte do desenvolvimento desses
estudantes, muitos estão presentes desde a
educação infantil e hoje são jovens brilhantes que com certeza alcançarão seus objetivos e multiplicarão a mensagem de bem em
nossa comunidade. Nesta época de festas,
com o Natal e o Ano Novo se aproximando, o
Colégio São José deseja a todas as famílias
muita saúde e prosperidade, que Deus
abençoe todos os nossos lares.
A Diretora

Projeto Sing the World
Cantando Unidos por Madre Teresa de Saldanha
Como forma de celebrar o centenário do falecimento da fundadora da
Congregação das Irmãs Dominicanas de Santa Catarina de Sena, Madre
Teresa de Saldanha, o grupo aderiu ao projeto “Sing the World – Cantando
Unidos por Madre Teresa de Saldanha”. A Congregação conta com a
participação de 25 escolas em 6 países diferentes.
A iniciativa prevê a participação de várias instituições da Congregação nos
diversos países em que atua, envolvendo o corpo docente e dicente das
escolas na gravação de uma coletânea de 4 DVD’s que serão apresentados
no dia da celebração do centenário da morte de Madre Teresa de Saldanha,
dia 9 de janeiro de 2016. O evento será em Fátima e será transmitido via
internet a todo o mundo.
Nesta homenagem será cantado o hino de Madre Teresa de Saldanha pela
primeira vez, criado especialmente para a ocasião. A apresentação
também inclui algumas canções gravadas pelos alunos nas diferentes
partes do mundo.
Comissão de Eventos

fotos: www.singtheworld.eu
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Diretora: Ir. Maria Helena Volpp Sierra
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Prova do Bolsão de Estudos
No dia 24 de outubro o Colégio São José realizou o Bolsão de Estudos, uma
avaliação promovida anualmente que proporciona ao público em geral a
oportunidade de conquistar descontos de até 50% na mensalidade
escolar, esses descontos são calculados de acordo com a classiﬁcação e
desempenho do aluno na realização da prova que é aplicada para alunos
do 5º e 9º ano do Ensino Fundamental. Durante a realização do evento
aconteceu o sorteio de um Ipad e a aluna premiada foi Maria Eduarda
Toledo de Carvalho Neves do 9º ano do Ensino Fundamental. O gabarito e
resultados podem ser conferidos no site www.saojoselimeira.com.br.

não achamos
a foto
Conﬁra mais informações
e fotos no site e fanpage.

Festa da Primavera

Projeto Maleta Viajante

Dentro das qualidades e organização que lhe são
peculiares, o Colégio São José realizou mais uma
festa de grande sucesso – a Festa da Primavera! Ela
foi realizada no dia 26 de setembro, das 12 às 20
horas. Durante esse período, muita alegria reinou na
quadra do Colégio. Primeiramente foi exaltado o
nome da Madre Teresa de Saldanha, que, em 8 de
janeiro de 2016, se comemoram os 100 anos de sua
morte.
Depois, num clima de felicidade no ar, entre ﬂores,
danças e músicas foram feitas várias apresentações.
A graça e o charme ﬁcaram por conta dos pequenos
do Infantil e do Infantil Baby. Mas as várias
apresentações realizadas, envolvendo temas em
relação à natureza, enﬁm à primavera, apresentadas
pelos diversos alunos desde o Fundamental até o
Ensino Médio foram dignas de aplausos e de
admiração.
Houve também apresentação de poesias, de
ginástica artística, de Kung Fu que muito
enriqueceram aquele dia.
Os alunos da professora Maysa deram um show
especial com apresentações de compositores
renomados como: Vivald, Heitor Villa Lobos e Milton
Nascimento, utilizando como instrumentos a ﬂauta
doce, a marimba, o violão e percussão.
Entre a alegria da música, da dança e demais
apresentações, os familiares além de se divertirem
puderam saborear deliciosos pratos,
tornando assim uma festa completa.
Parabéns aos alunos e aos organizadores. Somos felizes por fazermos
parte de uma
família tão digna,
alegre e comprometida com a
educação e com
o bem-estar de
todos!

ED. INFANTIL

Mais uma vez propiciamos aos nossos alunos momentos de
grande aprendizagem. Este ano demos início ao projeto
Maleta Viajante, a criança levava para casa uma maleta com
um livro de história escolhido por ela, em casa realizava a
leitura do mesmo com os pais, depois recontava esta história
e fazia um desenho da parte preferida, foi um sucesso, pois
acabou por envolver a todos que lá estavam. Quando voltava
para a escola apresentava seu desenho e contava a história
novamente.
Teresinha do C. Fumagalli Malafronte

Receita de Brigadeiro

FUNDAMENTAL 1

Profª. Maria Célia Z. Marchesin

Trabalhando o texto “Com gosto de quero mais” da nossa
apostila fomos surpreendidos pela história de uma
garotinha que um dia resolveu fazer uma receita de
brigadeiro para os seus avós. Fizemos um texto coletivo e
descobrimos que a origem do doce se deve a candidatura do
Brigadeiro Eduardo Gomes para as eleições presidenciais de
1945, suas eleitoras faziam o docinho para arrecadar fundos
e para conquistar votos na campanha, assim, o doce ﬁcou
conhecido como Doce do Brigadeiro.
Professoras Talita, Keila e Patrícia. 2º ano A, B, C e D
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Vivendo em um Mundo Melhor

FUNDAMENTAL 1

Neste trimestre, os alunos do 5º ano
participaram, durante as aulas de
Redação, de uma atividade que
possibilitou a reﬂexão sobre a
construção de um mundo melhor.
Para a sensibilização dos educandos,
em relação à temática, foram
utilizadas as canções: “Imaginem” de
a u to r i a d e To q u i n h o e E l i fa s
Andreato e “Imagine” de John
Lennon.
Após muitos diálogos e reﬂexões, os
alunos foram convidados a elaborar
um texto, no qual projetaram como
seria o mundo de seus sonhos.
O resultado foi surpreendente, não
somente pela qualidade dos textos,
mas também, pela imaginação,
pureza e sonhos que nossas crianças
possuem de viver em um mundo
melhor.
Prof.ª Camila Rosa

Aula Diferente

FUNDAMENTAL 2

No dia 29 de outubro um grupo de alunos da turma de Educação Física da
UNESP-Rio Claro, esteve no colégio para a realização de uma atividade com
Deﬁcientes Visuais, os alunos do 8º C participaram e foram todos vendados.
O tema da aula foi o futebol de 05 (cinco), onde as bolas utilizadas contém
um guizo dentro, para orientar os jogadores. O objetivo do grupo foi mostrar
para os alunos as regras principais, as diﬁculdades encontradas por um
Deﬁciente Visual na realização de um determinado esporte, e como nosso
corpo se comporta utilizando outros meios sensoriais, ﬁcando mais
apurado. Uma aula onde os alunos puderam aprender um pouco mais sobre
a Deﬁciência Visual.
Rafael B. Candiotto - Prof. Educação Física

Aluno conquista ouro no Karatê

FUNDAMENTAL 2

O aluno de 10 anos do Ensino Fundamental do
Colégio São José, Matheus Albino, foi medalha de
ouro no XVI Campeonato Brasileiro de Karatê na
categoria de 09/10 anos das faixas verde a preta
na apresentação do Kata Masculino. O
Campeonato aconteceu em 06 de setembro de
2015 em Chapecó/SC. O aluno treina na
Sociedade Esportiva Gran São João e o seu
professor de karatê é o seu pai, Alexandre Albino,
que conta com uma bela história no esporte e já
revelou atletas com importantes participações
em competições nacionais e internacionais.
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Espetáculo do Ensino
Integral no teatro

A Arte está inserida em nosso dia a dia e
através dela podemos divulgar nossas
crenças, estimular comportamentos,
distrair a si e aos outros e explorar novas
formas de olhar para determinadas ações.
Utilizando da arte de dançar e de
interpretar, o Colégio São José juntamente
com a professora de balé Tatiana
Cavalcanti Marcato e o professor de teatro
Daniel Martins, realizou um espetáculo
maravilhoso contando a história da “Alice
no País das Maravilhas”, uma peça
contemporânea que nos falou dos medos,
do bulling, da vontade de ter cada dia mais,
coisa atual em nossa sociedade. Foram
momentos marcantes com os alunos de 4
a 10 anos do Integral e do ensino regular.
Para abrilhantar ainda mais o nosso
espetáculo tivemos a presença dos pais e
c o nv i d a d o s , to d o s t ro c a ra m s e u s
ingressos por um kit de higiene pessoal
( f ra l d a , s h a m p o o , d e s o d o ra n t e e
barbeador), resultando em 92 pacotes de
fraldas, 207 shampoos, 171 desodorantes e
108 barbeadores, 1 talco, 1 hidradante, 3
caixas mais 01 fardo de sabonete e ainda
alguns alimentos, todos entregues para o
Recanto do idoso Nossa Senhora do
Rosário.

Conquistas&

Resultados
Colégio São José

2015

Dia 27 de novembro aconteceu a 3ª edição do “Conquistas &
Resultados” que coroou mais um ano especial na história do Colégio
São José. O evento mais uma vez evidenciou o trabalho atuante dos
professores – sempre presentes na educação e desenvolvimento dos
alunos – e principalmente, a disciplina e engajamento desses
jovens que representaram com muitos méritos o colégio em eventos
municipais, estaduais e nacionais. Além do reconhecimento, a
valorização das conquistas incentiva os alunos e ressaltam os pais,
mestres e direção, na certeza que estamos caminhando juntos para
um futuro cada vez mais promissor.

Semana das Crianças 2015
A “Semana da Criança” do Colégio São José contou com uma
programação bastante diferenciada, atrações como
gincanas, baile à fantasia, brincadeiras na academia Hydroﬁt,
apresentações de dança e artes marciais, dia do sorvete, e em

especial, o cinema com pipoca ﬁzeram a alegria da criançada.
Ações como estas complementam o desenvolvimento das
crianças ao aﬂorar o universo doce infantil e incentivar a
convivência.
Comissão da Semana da Criança

Equipe é a campeã no MOBFOG

ENSINO MÉDIO

Os alunos da 2ª série do Ensino Médio: Fernando
Malavasi, Gustavo Henrique Paraluppi, Murilo César
Paraluppi participaram e foram campeões por
equipe da Mostra Brasileira de Foguetes 2015
(MOBFOG), na categoria Reação Química no
Foguete e quarto lugar no geral.
O evento é idealizado para escolas cadastradas na
OBA (Olimpíada Brasileira de Astronomia e
Astronáutica), o desaﬁo dos alunos foi
desenvolver um foguete e propulsor com
peças recicladas que atingisse a maior
distância em seu lançamento.
Parabéns à nossa equipe campeã e
aos três alunos envolvidos no
projeto!
Prof. Jorbison Adélio Portela
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Conﬁra mais informações
e fotos no site e fanpage.

XXV Prêmio Gazeta de Limeira
de Literatura

Mais uma noite de conquistas! Na noite do dia 29 de
outubro de 2015, foi realizado, no Teatro Vitória, o
evento de premiação da 25º edição do Prêmio Gazeta
de Limeira de Literatura que, neste ano, teve como
tema: “Água: os problemas acabaram ou começaram?”.
Após um intenso processo criativo, envolvendo
professores e alunos, mais uma vez as conquistas
vieram. O Colégio São José teve cinco alunos
premiados entre os melhores, sendo eles:
• Anie Dalfré Jacon – Redação Destaque
• Bruno Inglez de Souza Duarte
• Henrique Lindman Bassi
• Lucas do Prado Paz
• Maria Cláudia B. Nogueira

Conﬁra mais informações
e fotos no site e fanpage.

Parabéns a todos os participantes e que, no próximo
ano, possamos comemorar novas conquistas juntos!
Profª. Camila Rosa

2º Concurso Vinicius de Moraes

ENSINO MÉDIO

’’

Os Melhores do Vestibular 2016
Já começaram as aprovações!

Água corrente,
água doente.
Fonte de vida,
risco de morte.

’’

Os alunos do Terceirão 2015 do Colégio São José
já estão arrasando nos vestibulares! Com
excelentes notas em todas as disciplinas e
e x c e p c i o n a l d e s e m p e n h o e m Re d a ç ã o,
garantiram os primeiros lugares nos vestibulares
de inverno da Universidade Estadual de Maringá
(UEM) e Pontifícia Universidade Católica de
Campinas (PUC). Parabéns aos alunos:
Aprovados UEM:
• Alberto T. Bueno Júnior | 1º Lugar em Estatística
• Leonardo Fioretti de Moura Teixeira | 3º Lugar
em Informática
• Gabriel Moraes Martins | 5º Lugar em Ciências
Contábeis
• Rafael Maestrello Corte | 5º Lugar em Eng.
Agrícola
Aprovados PUC:
• Kemily Santos Gomes | Direito
• Leonardo Moysés Sacchi | Enfermagem
• Paula da Silveira Santos | Publicidade
Aprovados Toledo:
• Giovanna Fonseca Hollo | Direito
Parabéns a todos os professores do Colégio São
José que desde a Educação Infantil até o Ensino
Médio tão bem orientam e motivam seus alunos!

Conﬁra mais informações
e fotos no site e fanpage.

Comissão de Vestibulares

Este foi o tema do 2º Concurso
Vinicius de Moraes, da Escola
Legislativa de Limeira e da Câmara
Municipal de Limeira no qual os alunos
do Colégio São José brilharam, ganhando os primeiros lugares
em três das quatro categorias participantes! Congratulamos os
alunos vencedores:
• Rodrigo Vidal de Lima | 1º Lugar
Conﬁra mais informações
(categoria 3ª série do Ensino Médio) orientados
e fotos no site e fanpage.
pela professora Fabiana Fioretti de Moura Shiraga
• Ana Carolina Carvalho Correa | 1º Lugar
(categoria 9º ano do Ensino Fundamental) orientados pela
professora Fabiana Fioretti de Moura Shiraga
• Maria Teresa Raetano | 1º Lugar
(categoria 1º série do Ensino Médio) orientada pela
professora Elaine Veloso Menegatti
Parabéns a todos os alunos que, do 9º ano do Ensino
Fundamental a 3ª série do Ensino Médio participaram deste
Concurso de Redação, o qual tem se consolidado em nossa
cidade por seu aspecto motivador de conscientização para a
cidadania e, em especial, a todas professoras de Língua
Portuguesa do Colégio São José por conseguirem transmitir
ideias a alunos que têm a chance de mudar o mundo, pois esta
é a maior recompensa e reconhecimento que um professor
pode querer!
Prof.ª Fabiana

Educadora do Colégio São José recebe homenagem do CPP como Professora do Ano
O Prêmio Professor do Ano – 2015 premiou, em cerimônia
realizada na Câmara Municipal, Arlete Aparecida
Marangon, professora de matemática do Colégio São José
de Limeira. O prêmio foi organizado pelo CPP-Limeira
(Centro Professorado Paulista) por meio do Dep.
Pedagógico da entidade, composto pelos representantes
da diretoria, escolas do estado, do município e
particulares.
A noite de premiação aconteceu no Plenário da Casa de
Leis e contou com a presença dos vereadores Farid Zaine,
Dr. Júlio Cesar Pereira dos Santos, André Henrique da Silva,
e José Couto de Jesus. O prefeito municipal Paulo Hadich
também esteve presente como também a diretora do CPPLimeira, Dora Arcaro. O dirigente regional de ensino José
Roberto Varussa também acompanhou a atividade, assim
como Elci Peixoto que representou a Secretaria Municipal
de Educação.
Na solenidade foram premiados três professores, um da
rede particular, outro do estado e outro do município,
nomeados para receber o título. A iniciativa foi um

concurso no qual abriu inscrições a todas as escolas regulares
de Limeira, tanto públicas como também as particulares.
Coube a cada organização escolar encaminhar a inscrição de
seu docente indicado ao prêmio, após uma atividade de
escolha interna. A unidade tinha o dever de
optar em nomear o professor, fosse por
meio de uma eleição realizada com os
a l u n o s , c o m u n i d a d e e s c ol a r o u
qualquer outro meio que notasse assim
conveniente.
D e c o r r i d o t o d o o t ra b a l h o d e
inscrições o CPP-Limeira realizou a
escolha dos professores vencedores nas
três categorias, nomeando na
categoria particular a educadora
Arlete Marangon, a professora
l e c i o n a m a te m á t i c a n a s
turmas do ensino
fundamental e médio no
Colégio São José.

Premiação da 18ª Olimpíada Brasileira
de Astronomia e Astronáutica (OBA)
Cerca de 90 alunos participaram da premiação da 18ª Olimpíada
Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) ocorreu no dia 16 de
novembro no Teatro Nair Bello em Limeira. Foram 28 alunos do
Colégio São José homenageados e receberam certiﬁcados e
medalhas. No evento estiveram presentes a secretária de educação
de Limeira, o chefe de divisão de formação da Pasta, a coordenadora
da área de matemática, e o professor e representante da diretoria de
ensino de Limeira. Parabéns a todos!
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Henrique Alves Della Coletta - 6º Ano EF - Bronze
João Pedro Oliveira Serpellone - 6º Ano EF - Prata
Pedro Gachet Vollet - 6º Ano EF - Bronze
André Miguel Nunes da Silva - 7º Ano EF - Ouro
José Vitor Mendes - 7º Ano EF - Bronze
Mateus José Brugnaro - 7º Ano EF - Bronze
Gabriel Pereira Plaça - 8º Ano EF - Prata
Gabriella Soares Antunes - 8º Ano EF - Prata
Júlia Beatriz Dibbern - 8º Ano EF - Bronze
Lucas do Prado Paz - 8º Ano EF - Bronze
Maria Fernanda Alviatti Sartori - 8º Ano EF - Prata
Nicolas da Silva Correa - 8º Ano EF - Bronze
Vitor de Souza Barboza - 8º Ano EF - Bronze
Fernanda Mittanck Brum - 9º Ano EF - Bronze
Gustavo Cardoso Zotin - 9º Ano EF - Bronze
Isabela Grozza Cestari - 9º Ano EF - Bronze
Nicolas Dalfré Araujo - 9º Ano EF - Prata
Rafaela Cristina Bull - 9º Ano EF - Bronze
Soﬁa Liz Gutierrez - 9º Ano EF - Bronze
Paulo Matana da Rocha - 1ª Série EM - Prata
Alexandre Alves Della Coletta - 2ª Série EM - Prata
Fernando Malavasi - 2ª Série EM - Ouro
Gustavo Henrique Paraluppi - 2ª Série EM - Ouro
Kalid Rocha Ghiotti - 2ª Série EM - Bronze
Vinicius Velozo Menegatti - 2ª Série EM - Bronze
Juliana Rosa Carneiro Morenghi - 3ª Série EM - Bronze
Lucas de Sessa Nogueira - 3ª Série EM - Bronze
Pamella Opsfelder de Almeida - 3ª Série EM - Bronze

Interclasses 2015
Graças ao imprescindível apoio da Diretora do Colégio São José, Ir. Maria Helena Volpp
Sierra e a coordenadora Cristiane Sé César realizamos o Interclasses 2015 do E.F. II e
E.M., nas modalidades de Futsal Masculino e Handebol Feminino.
Parabéns a todos os participantes e, em especial aos vencedores nas modalidades
(conﬁra tabela ao lado):
O sucesso do evento só foi possível com a participação de todos os alunos e
colaboração dos professores que, ao ﬁnal, realizaram um divertido jogo de voleibol
contra os alunos da 3ª série do Ensino Médio, com histórica e óbvia vitória dos
professores.
O evento organizado e realizado pelos professores de Educação Física Rafael Batistela
Candioto e Laudenir Fernandes Lopes contou, ainda, com uma torcida animada que
repercutiu no desempenho dos atletas em quadra.

Visita a

FUNDAMENTAL 2

EPTV Campinas

Ensino Fundamental II (6º e 7º ano)
Campeões
Futsal Masc. 7º B
Handebol Fem. 7º A
Ensino Fundamental II (8º e 9º ano)
Campeões
Futsal Masc. 8º B
Handebol Fem. 9 B
Ensino Médio
Campeões
Futsal Masc. 2ª B
Handebol Fem. 2ª A.

Por terem suas redações selecionadas entre as semiﬁnalistas do concurso EPTV
na Escola, os alunos do 9º ano E.F. do Colégio São José, Eloísa Alves Broetto,
Luana Belísia Pereira e Pedro Henrique Tavares Barbosa conheceram, no dia 23
de setembro, os estúdios da EPTV, em Campinas, onde foram recepcionados
com café da manhã e, em seguida, almoçaram em um shopping com direito à
sessão de cinema, tudo por conta da EPTV.
Toda a equipe do Colégio São José - professores, coordenadoras e direção - está
de parabéns por sempre incentivar os alunos a participarem de concursos e
olimpíadas que estimulam o potencial de cada um!
Profª Fabiana Fioretti Shiraga
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