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 SÃO JOÃO

uum convite à solidariedade
Até a próxima segunda-feira, 15.06, as famílias do 8º ano vão arrecadar doações 
para a Comunidade Monte Cristo, em um projeto em parceria com uma das 
líderes comunitárias local, a Jaqueline. Quem quiser contribuir deve entregar 
alimentos e roupas no Quintal da Ilha, no Itacorubi, para a Maria, mãe do Pedro. 
A ação encabeçada pela turma do professor Marcelo conta também com a 
participação do 11º ano e da escola Aurora. Eles já reuniram tecidos, alimentos 
e roupas. As professoras Sasha e Dirce ajudaram os alunos com dicas para a 
confecção de máscaras, que também serão entregues para a comunidade. Parte 
dos donativos já foi entregue, mas ainda dá tempo de participar! 

Nirvani, mãe do João Serafim do 8o, com a filha Carol e Billy, 
(ao centro), fazendo a entrega de parte dos mantimentos à 
Jaqueline (dir.), líder comunitária da Monte Cristo, e para Manu 
(esq.), voluntária que buscou as doações.

O Decreto Estadual no 630, de 01-06-2020, 
mantém as aulas suspensas nas escolas 
públicas e privadas de SC até o dia 2 de 
agosto. Mantido este quadro, a previsão de 
retorno passa a ser então segunda-feira, 3 
de agosto de 2020.

  

acenda a fogueira do seu coração
Sim, está difícil de acreditar, mas é ver-
dade que neste ano não teremos a festa 
mais linda da cidade. São João, come-
morado no dia 24 deste mês, não terá 
a comunidade do Anabá reunida no pá-
tio da Escola, por conta da quarentena.

Será um ano sem quadrilha, malabaris-
mo com fogo, forró, correio elegante. 
Também não vai ter pinhão quentinho, 
quentão, nem aquela bergamota que 
dá água na boca só de lembrar.

Mas, mesmo com as restrições desse 
período, é preciso que saudemos a ban-
deira do nosso Santo, que nos "mandou 
cantar, dançar a noite inteira, para lou-
var a fogueira!"

Por isso, a comissão da festa no Ana-
bá pretende incentivar neste mês ações 
simples de introspecção, momentos em 
que se possa aproveitar o calor da fo-
gueira para tomar consciência da nossa 
luz interior. É uma oportunidade para 
“queimar” aquilo que não nos serve 
mais e reunir forças para o agir do dia 
a dia.

Nossa Escola vem buscando maneiras 
de transmitir o calor que todos precisa-
mos nesse momento e de lembrar que, 
apesar das dificuldades do distancia-
mento, seguimos em união. 

Para os pequeninos, as professoras do 
Jardim e Maternal preparam um mate-
rial cheio de surpresas, que será envia-
do na próxima semana.

FESTA ANUAL

Até lá, aproveitamos para celebrar a 
nossa Festa Anual. Empenhados em va-
lorizar a rica produção durante a qua-
rentena, os professores do Fundamen-
tal resolveram não deixar passar em 
branco esse evento do nosso calendá-
rio escolar, em que tradicionalmente 
são expostos os trabalhos dos alunos. 

Eles reuniram imagens enviadas pelas 
famílias em um vídeo que será divulga-
do para a comunidade. 

A edição é do Arthur Thiesen, fera do 
audiovisual, ex-aluno da Escola e filho 
da professora Rosângela. 


