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EDITORIAL

A voz dos anjos
Ir. Terezinha Navarrete Stefani - Diretora

     Em julho realizamos ação com alunos e profes-
sores da tarde sobre prevenção da gripe. Foram 
distribuídos folhetos e o “vírus” interagiu com a 
gurizada.

     Para lembrar o dia 11 de agosto, trouxemos 
um pipoqueiro para a alegria dos alunos do Ensi-
no Fundamental 2 e do Ensino Médio. 

     Tivemos uma ação da Escola Pública de Trân-
sito de Caxias do Sul, apoiada pela APM do SJB, 
sobre o respeito aos pedestres e a conscientização 
da travessia na faixa de segurança. Foram dis-
tribuídos materiais informativos.

     Nosso tradicional evento anual em homena-
gem ao gaúcho, com apresentações artísticas, 
brincadeiras gratuitas, mateada de integração, 
além da comercialização de comidas típicas.
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     No dia 15 de julho, o colégio recebeu um 
evento artístico que, com certeza, ficará mar-
cado por muito tempo na lembrança daqueles 
que se apresentaram e de quem teve a opor-
tunidade de prestigiá-lo, o Festival de Coros 
do Colégio São João Batista.
     Quero, em nome das Irmãs de São João 
Batista e Santa Catarina de Sena - Medéias, 
agradecer à professora Cibele Tedesco pela 
organização impecável do festival e pela pre-
sença dos regentes Marcos Pilatti, Francieli 
Zimmer, Aline Giacomet e Dâmaris Agnes.
     Ver nosso auditório completamente lotado 
por famílias, adultos e crianças que apreciam 
a arte do canto e da dança foi uma experiên-
cia muito bonita. Foi uma honra recebermos 
os artistas do Grupo de Flautas Doce Lumi-
ar, do Coro Cênico Encanta, do Coro Lumiar, 
do Grupo de Violões da Escola Santa Maria 
Goretti, do Coro Infanto-Juvenil de Coronel Pi-
lar, do Coro Municipal Infantil de Veranópolis 
e do nosso Coro Infantil SJB. 
     Muito obrigado e que este tenha sido o pri-
meiro de muitos festivais.

Cuidado com a gripe
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As turmas do 3º, 4º e 5º ano do Turno Integral desenvolveram 
uma série de atividades relacionadas ao projeto Gentileza gera 
gentileza. As turmas trabalharam a prática da gentileza, o valor 
do respeito nas relações humanas e a importância da convivência 
amistosa entre pessoas que pensam de forma diferente. 

Durante as atividades, os alunos foram motivados a confec-

Gentileza gera gentileza
cionar mimos em formato de flor, com mensagens de gentileza, 
que, posteriormente, foram distribuídos para funcionários do 
colégio  e alunos do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio. 

Este projeto foi fundamental para a consolidação de princípios 
e valores que permeiam as relações humanas, como o respeito à 
diversidade de pensamento e manifestação.

TURNO INTEGRAL
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Sim à Vida

MATRIZ: Rua São Paulo, 344           
                  Bairro Jardim América                 
                  Fone: 3238 1011
  
FILIAL: Rua Jacob Luchesi, 2856
               Bairro Santa Catarina
               Fone: 3211 5758



Cores, aromas e sabores em nossa mesa
      A escola desempenha papel fundamental na formação do 
indivíduo, de seus valores, estilo de vida, hábitos, entre eles, 
os alimentares. Com o objetivo de incentivar o consumo de a- 
limentos in natura e conscientizar, de forma lúdica e educativa, 
para seus benefícios, os alunos do Turno Integral participaram 
ativamente do projeto Alimentação Saudável.
      Entre as diversas atividades, os alunos:
- Reconheceram alimentos que fazem bem à saúde;
- Identificaram as cores, texturas e os diferentes sabores dos 
alimentos.

TURNO INTEGRAL

- Pesquisaram e registraram peculiaridades sobre os hábitos 
alimentares da família;
- Buscaram informações em diferentes fontes a fim de verificar 
e comprovar hipóteses feitas sobre a temática;
- Identificaram semelhanças e diferenças nos hábitos alimen-
tares dos alunos;
- Valorizaram atitudes relacionadas à saúde e ao bem-estar 
individual e coletivo dos alunos;
- Aprenderam a valorizar os momentos dedicados à alimen-
tação.
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Alimentação Saudável



A importância de se respeitar o próximo

A receita para uma vida mais saudável 

   A partir do projeto Sim à vida, desenvolvi-
do ao longo do ano e com sua culminância 
em dezembro, as turmas participam de uma 
série de atividades focadas na importância 
do respeito ao próximo, com o objetivo de 
orientar, de forma lúdica, para o caminho do 
bem, do justo e do verdadeiro.
   Ao longo do projeto, os alunos estão viven-
ciando situações sociais diversas e apren-
dendo valores morais. Através de contação 
de histórias, as professoras transmitem aos 
pequenos a importância da participação ati-
va e respeitosa de cada um na resolução de 
situações-problema.
   Sentir-se inserido em um ambiente a-      
colhedor, humanizado e educativo permite 
ao aluno o desenvolvimento social, com na- 
turalidade e desenvoltura.

   Alimentação é um tema recorrente nas ro-
das de conversa, especialmente, no âmbito 
pedagógico. A grande oferta de produtos 
industrializados é motivo de preocupação 
para pais e professores, uma vez que o apelo 
mercadológico se faz presente em pratica-
mente todos lugares, inclusive dentro dos 
lares, através da propaganda televisiva ou 
recebidas em outras mídias.   A escola, por 
se tratar de um ambiente propício para a 
promoção da saúde e dos hábitos saudáveis, 
é agente fundamental na orientação e 
conscientização dos alunos para escolhas 
saudáveis.
   No projeto Alimentação Saudável, as cri-
anças sentem-se motivadas a experimenta-
rem os sabores de diferentes tipos de frutas.

Maternal 1

Maternal 2

EDUCAÇÃO INFANTIL
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EDUCAÇÃO INFANTIL
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Respeito às diferenças desde a infância

Todos os pais são diferentes, sabia?

   As professoras apresentaram aos alunos 
uma peça de teatro sobre a história “Os bi-
godes do palhaço”, com o objetivo de ilustrar 
os conteúdos trabalhados em sala de aula 
referentes ao mundo do circo.  
   A realização da atividade teve como objeti-
vo estimular o imaginário das crianças para 
a importância do respeito às diferenças en-
tre as pessoas, povos e linguagens (corporal, 
musical, plástica e oral) e a valorização da 
liberdade de expressão de ideias, sentimen-
tos, necessidades e desejos.

   Em agosto, as turmas participaram de uma 
série de atividades sobre a importância da 
família, do papel da figura paterna na for-
mação da criança e da compreensão sobre a 
existência de diferentes tipos de pais.
   Hoje em dia, pai nem sempre é o biológico 
ou mesmo um homem. Sendo assim, como 
culminância do projeto, as professoras apre-
sentaram uma peça de teatro com base no 
livro Todos os Pais são Diferentes, de Gill   
Pittar “Milly Molly”.

Pré 2

Pré 1

CONFECÇÃO PRÓPRIA                UNIFORMES A PRONTA ENTREGA

32220388
Alfredo Chaves, 1484. Próx. a Prefeitura

vinata@vinatauniformes.com.br
@VinataUniformes
@vinatauniformes
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FUNDAMENTAL 1

No Arraiá tem alegria e muito aprendizado
   Em junho, aproveitando o clima de Festa Junina, as turmas do 
1º Ano participaram do Arraiá da Alfabetização. As professoras 
reuniram os alunos no ginásio do colégio e realizaram uma série 
de brincadeiras voltadas à alfabetização, matemática, atividades 
corporais e de movimento. 
   O projeto teve como objetivo valorizar a importância de aprender 

1º Ano

se divertindo, brincando. As atividades que trabalham com o lúdi-
co e com materiais concretos são essenciais à formação do conhe-
cimento do aluno. 
   Os jogos e brincadeiras estimulam a construção do pensamento e 
facilitam a aprendizagem, além de propiciar a socialização e trocas 
de experiências.

vezzarouniformes@gmail.com
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Dia Mundial da Voz

Imagine como seria a sua vida sem a voz
     No dia mundial da voz (16 de abril), o SJB recebeu a visita da 
fonoaudióloga Franceli Zimmer, que transmitiu aos alunos do En-
sino Fundamental 1, conhecimentos sobre cuidados com a saúde 
vocal, como cuidar da voz, como não ficar com a voz doente, pro- 
blema que atinge número significativo de pessoas em idade es-
colar.
    “Seja Amigo da sua Voz!” foi o slogan central da campanha que 
a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia (SBFa) promove pelo 18º 
ano consecutivo. A iniciativa nasceu no Brasil e, a partir de 2003, 
passou a ter expressão internacional com diversos eventos organi-
zados nos Estados Unidos, Europa e Ásia. Este ano o tema da cam-
panha mundial da voz é: Aprecie sua voz!

ALGUMAS DICAS PARA CUIDAR DA SUA VOZ:
- Beba água (sem gás) em temperatura ambiente todos os dias;
- Evite ingerir leite e derivados, bebidas gasosas, cafeína e achoco-
latados antes de utilizar a voz continuamente;
- Coma maçã e salsão (alimentos que limpam a garganta) e ali-
mentos que contenham clorofila, ótimos para nossa imunidade;
- Ter uma boa noite de sono (8 horas) é fundamental;
- Evite tossir, gritar, pigarrear ou cochichar. Pode “machucar” as 
pregas vocais;  
-  Procure articular bem as palavras, quando fala e canta;
- Procure um Fonoaudiólogo e/ou médico Otorrinolaringologista.

FUNDAMENTAL 1
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FUNDAMENTAL 1

EDUCAÇÃO FINANCEIRA     
As turmas participaram de uma série de atividades que proporcio-
naram vivenciar experiências e construir conceitos sobre finanças, 
além de estimular uma relação saudável com o dinheiro. 
Dentre as atividades, as crianças confeccionaram um porquinho 
(cofrinho), ganharam estalecas (uma estaleca vale dois reais), 
analisaram seus consumos na cantina e preços de encartes.
Como culminância do projeto, as turmas montaram uma cidade 
lúdica, onde puderam vivenciar o funcionamento do mercado, da 
produção ao consumo.

NOSSA CULTURA
Os alunos trabalharam em sala de aula aspectos históricos, ca-  
racterísticas típicas e heranças culturais da colonização em nossa 
região, assim como a origem do nosso município e sua evolução 
econômica e social até os dias atuais. Para ilustrar o conteúdo de 
aula, as turmas participaram de passeios ao Museu Municipal e ao 
parque temático Epopeia Italiana.

SUSTENTABILIDADE
As turmas trabalharam sobre a importância de ser um cidadão 
consciente e participativo nas ações de preservação do meio ambi-
ente. Analisaram atitudes do cotidiano e suas consequências para 
o planeta. O passeio de estudos “Caminhos do Lixo” ilustrou aquilo 
que foi visto em sala de aula.

CIDADANIA
Os alunos realizaram atividades que proporcionaram o reconheci-
mento de cada um como parte da sociedade e sua capacidade de 
transformação, através do conhecimento da realidade. As turmas 
estão participando do projeto Vereador por 1 dia, em que estão 
formulando um projeto de lei que será apresentado na Câmara 
de Veradores. Recebemos a visita de Gladis Frizzo, que esclareceu 
dúvidas relacionadas ao tema.

3º Ano

5º Ano

2º Ano

4º Ano
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CORO
COLÉGIO SÃO

FESTIV

CORO INFANTIL SJB
Atualmente com 14 cantores, o coro é formado por estudantes 
da pré-escola e de anos iniciais do ensino fundamental. A co-
ordenação é da maestrina Cibele Tedesco.

O evento, que reuniu cerca de 300 pessoas no auditório do Colégio São João Batista, no dia 14 de julho, 
foi marcado pela ternura e emoção. Muito mais que apresentações artísticas, o momento foi de celebrar 
a música e sua capacidade de unir as pessoas para a contemplação do belo. Foi como se os anjos tivessem 
descido do céu para nos abençoar com lindas melodias.

A voz dos anjos 

NA REGÊNCIA
Franceli Zimmer (Coro Mun. Infantil de Veranópolis)
Cibele Tedesco (Coro Infantil SJB)
Marcos Pilati (Coro Infanto-juvenil de Coronel Pilar)
Aline Giacomet (Coro Lumiar e Coro de Flautas Lumiar)
Dâmaris Gianni (Coro Cênico Encanta)

CORO INFANTO-JUVENIL DE CORONEL PILAR
Criado há 17 anos, o coro é comandado pelo maestro Marcos 
Pilati. No festival, o coro contou com a participação especial 
do Grupo de Violões da Escola Sta. Maria Goretti.

CORO MUNICIPAL INFANTIL DE VERANÓPOLIS
Criado há 5 anos, por iniciativa da Secretaria Municipal de Ve-
ranópolis, o coro se apresenta no formato cênico musical, sob 
o comando da maestrina Franceli Zimmer.
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COROS
ÃO JOÃO BATISTA

de
FESTIVAL

CORO DE FLAUTAS DOCE LUMIAR
Criado na Escola Estadual Orestes Manfro, na cidade de São 
Marcos, o coro é  formado por 25 crianças. A maestrina é Aline 
Giacomet.

O evento, que reuniu cerca de 300 pessoas no auditório do Colégio São João Batista, no dia 14 de julho, 
foi marcado pela ternura e emoção. Muito mais que apresentações artísticas, o momento foi de celebrar 
a música e sua capacidade de unir as pessoas para a contemplação do belo. Foi como se os anjos tivessem 
descido do céu para nos abençoar com lindas melodias.

A voz dos anjos 

CORO LUMIAR
Criado na Escola Estadual Orestes Manfro, na cidade de São 
Marcos, o coro é  formado por 24 crianças de 7 a 10 anos. A 
maestrina é Aline Giacomet.

CORO MUNICIPAL INFANTIL DE VERANÓPOLIS
Criado há 5 anos, por iniciativa da Secretaria Municipal de Ve-
ranópolis, o coro se apresenta no formato cênico musical, sob 
o comando da maestrina Franceli Zimmer.

CORO CÊNICO ENCANTA
Criado em 2017, com o intuito de oferecer vivências artísti-
cas baseadas na integração das artes para a melhoria do de-
sempenho musical (canto), o grupo tem 44 integrantes com 
idades entre 5 e 21 anos. 
Além das oficinas voltadas à técnica vocal e canto, o proje-
to contempla oficinas de dança. O coro  tem a regência de 
Dâmaris Agnes Gianni, preparação corporal Uyara Camargo e 
preparação cênica de Manuela Guerra. 
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Por aqui desfilam nossos talentos
Na noite de 23 de agosto, o público, que lotou o auditório do Colégio, presenciou, por quase duas horas 
e meia, apresentações artísticas de alunos de diferentes idades e talentos. Além da exposição de obras 
gráficas, o evento contou com números de dança, canto e música instrumental. 

Júlia G. Camargo (turma 61)

Antonella, Gabriela, Laura, Luiza, Martina e Sofia

Ana Laura, Vitória, Ana Carolina, Antônia, Júlia, Carolina e Laura (turma 51)

Alice, Isabella, Lara, Marília, Morgana, Pietra, Raylah, 
Sofia, Valentina e Yasmin

Amanda, Eduarda, Giovana, Isadora, Kérolyn, Lara, Letícia, Luiza, Mariana e Natália 

Antonella, Isabelle, Fernanda, Giulia, Vitória, Livia, Manuela e 
Manuela

Mariana, Ana Carolina, Emanuele, Valentina, Maria Louise, Luiza, Isadora, Juliana, Ana Luiza e Bruna

Coro Infantil SJB - Maestrina Cibele Tedesco

Ballet (Pré 2) - Carla BarcellosBallet (Pré 1) - Carla BarcellosBallet (Maternal) - Carla Barcellos

Jazz - Carla BarcellosDança - Música Eletrônica

Artes Gráficas
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Isadora O. Salatino (turma 32) Eduarda Pagano Josende (turma 32) Amanda Anezi, Larissa Brogliato e Giovana Anezi (turma 33)

Izadora, Rafaela, Eduarda, Júlia, Rafaela, Isabella e Juliana (turma 62)Ana Clara da Cruz, turma 31

Rafaela Guedes e Isadora Lopes (turma 51)

Bianca Biondo da Luz (turma 31) Daniela Won Miller Garbin e Lauren Dal Soglio Corso (turma 41) Larissa Brogliato e Júlia Krauze (turma 33)

Isadora Lopes (turma 51) Lara Vargas de Lima (turma 42) Murilo Valente (turma 32)

Viva la vida (David Garrett)K-Pop Dança do Ventre

The Middle (Zedd)Trevo (Anavitória)

Mirame a mi (Valentina Zenere)
Canto Alegretense

(Nico e Bagre Fagundes)
Propaganda 

(Jorge e Mateus)
Valeu amigo

(MC Pikeno e Menor)

Minha canção Flor e o Beija Flor (Henrique e Juliano)
Jogo do contente 

(As aventuras de Poliana)
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Gabriel Gonçalves (turma 51) Eduardo Esteves Gazzoni e William Muller Solf (turma 81)

Juliana Daros, Julia Borges e Júlia Ortiz, com o Professor José Leandro Natalia, Daniela, Maria Luiza, Yasmin, Lucas e Henrique, com o Professor José Leandro

Guitarra

Gabriela Chapochnicoff e Natália Adami (turma 72)

My heart will go on (Celine Dion)Bateria eletrônica e guitarra

Júlia Manosso (turma 72)Manuela T. Maffessoni (T 42) com Natália AdamiMaria Eduarda Rodrigues (turma 82)

Hallelujah (Rufus Wainwright)Flor do amor (Manuela Maffessoni)Contramão (Gustavo Miotto)

Do seu lado (Nando Reis) Flor e o Beija Flor (Henrique e Juliano)

Melissa, Theresa e Theodora, com o Prof. J. Leandro Pietro, Vitória, Miguel, Bernardo e P. Henrique, com o Prof. J. Leandro Matheus, Ana Luiza e Pietra, com o Prof. J. Leandro 

Valeu amigo (MC Pikeno e Menor) Eu nasci há dez mil anos atrás (Raul Seixas) Que país é esse (Legião Urbana)
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FUNDAMENTAL 2

SJB conquista prêmio em Robótica

A transição para o Ensino Fundamental 2

    Após 15 jornadas, que aconteceram en-
tre fevereiro e junho, a equipe Terabyte, 
formada pelos alunos do SJB Pedro Schnei-
der, João Gabriel dos Santos, Mateus Borin 
e Lorenzo Giordano, conquistou o primeiro 
lugar em competição promovida pelo cur-
so de Mecatrônica.
    O evento, que reuniu 5 grupos, é uma 
iniciativa do Senai que surgiu com o obje-
tivo de reunir e integrar alunos com pouco 
ou nenhum conhecimento em robótica 
móvel, sob supervisão de professores tu-
tores.

    Todos os anos, o colégio promove a transição do Ensino Fundamental I para o Fundamen-
tal II, proporcionando aos alunos do 5º Ano uma manhã de familiarização com as rotinas do 
turno da manhã, especialmente, com a mudança da unidocência (um professor para todos 
os conteúdos) para um professor por disciplina. 
    Além de assistirem a apresentações de dança do Ensino Médio, os alunos participaram de 
aulas práticas com as turmas do 6° Ano, dinâmicas de grupo, exposição de projetos, etc.

                                              E AINDA                    
              PREVIDÊNCIA PRIVADA

INVESTIMENTOS
CONSÓRCIO DE VEÍCULOS E DE IMÓVEIS

      SEGUROS
VIDA    AUTOMÓVEL    
RESIDENCIAL    EMPRESARIAL    VIAGEM
CARGAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS
RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL

Fones: (54) 3224.1789 e 3224.6112

Rua Ângelo Michelin, 555 - B. Universitário - Caxias do Sul - sarina@tomazzoniseguros.com.br   felipe@tomazzoniseguros.com.br



16

FUNDAMENTAL 2

Café Literário
    Em junho, as turmas do Ensino Fundamen-
tal 2 participaram do projeto Escritor na Es-
cola, uma iniciativa das professoras de Artes, 
Português e Produção Textual de estímulo 
ao hábito da leitura e da análise literária de 
gêneros textuais diversos. 
    Nesta edição, o projeto teve como proposta 
a promoção de um café literário, com a inte-
gração de literatura e arte, a partir do resgate 
de histórias e personagens clássicos. Entre 
as atividades, os alunos puderam escolher a 
exposição de arte e poesia, releituras de ca-
pas de livros lidos, biografias, dramatizações, 
minilivros, entre outras. 
    Durante a semana literária, as turmas re-
ceberam a visita do contador de histórias Zé 
Henrique e da escritora Claudia Hackbart.

Rua Moreira César, 1328 - Pio X |      lojapellin        99935-8071        3224-1783     

Pijamas, camisolas, lingeries, 
meias, underwear, presentes, 
linha pré e pós-parto, tudo para o 
conforto e bem estar nos momentos 
mais descontraídos em seu lar!

Conforto para a
família inteira!



ENSINO MÉDIO
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      A noite de 9 de novembro foi marcada pelo tradicional Festival de Dança que mobiliza alunos e professores do Ensino Médio. 
O projeto Dança: uma expressão cultural desse ano propôs uma viagem pelos ritmos da música sertaneja, desde a raiz do movi-
mento até o chamado sertanejo universitário. 
    A plateia, que lotou o auditório do colégio, vibrou com apresentações de canto e, principalmente, de dança, com coreografias  
de Gabriel Britto, da Escola de Danças Carla Barcellos. Na trilha sonora, sucessos de artistas como César Menotti e Fabiano, Mano 
Válter, Henrique e Juliano, Fernando e Sorocaba, Rio Negro e Solimões, Vítor e Léo e Chitãozinho e Xororó. 

“Prepare seu coração, 
pras coisas que eu vou contar...”

Anna Beatriz Barbosa 

Turma 301

Turma 201 Turma 101

Cássio e Luiza Abitante Professoras (apresentação surpresa)

Festival de Dança



ENSINO MÉDIO
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Aimer: destaque em gestão de marketing
    Mais um ano de destaque para o SJB no Programa Miniempresa 
da Junior Achievement e da CIC Jovem de Caxias do Sul, agora em  
Gestão Marketing. O reconhecimento é resultado do empenho dos 
alunos da Turma 201 que, ao longo de 15 jornadas, aprenderam 
sobre fundamentos de marketing, vendas, finanças, recursos hu-
manos e desenvolvimento de produto. 
    Com o apoio dos advisers (conselheiros) Davi Ballerini, Daya-
na Gimenes, Jocemar Zulian, Patricia Pedroni e Roberto Souza, 
os alunos criaram a empresa AIMER Cobertores. A partir daí, foi 
desenvolvido um cobertor com mangas, que se transforma em 

almofada, nas linhas adulto e infantil.  
    Parabéns aos alunos Alisson Scortegagna, Amanda Ribeiro 
(Marketing), Anna Beatriz (Financeiro), Augusto Broliato, Barbara 
Zanatta, Eduarda Costi, Eliseu Dutra, Erica Cancelier, Fabiola Rigidez 
(Recursos Humanos), Gabriela Molon, Giorgia Cassol, Giulia Berton 
(Diretora de Produção), Guilherme Menegola, Gustavo Henrique, 
Julia Onzi, Kellin Zeni, Louise Salvi, Luiza Pasquali, Luiza Abitante, 
Mariana Salvador, Matheus Lorenzoni, Maria Eduarda Andreazza, 
Rafaela Rettore (Presidente), Thuany Duarte e Vitória Borges.

Miniempresa
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JOGOS ESCOLARES 2018 - 4º LUGAR NO HANDEBOL

    Em 19 de setembro, as meninas da categoria mirim conquistaram 
o vice campeonato. As atletas Natalia Adami e Laura Drescher re-
ceberam votos para destaque do campeonato. 
    Em pé: Professor Cristiano Nunes, Luiza, Juliana, Izadora, Eduarda, 
Nathalia e Laura. Sentadas: Júlia Borges, Júlia Gomes, Maria Carolina, 
Laura Fadanelli, Isabela e Giulia.

    A equipe feminina de handebol infantil do SJB teve grande par-
ticipação nos Jogos Escolares, chegando na quarta colocação entre 
27 escolas. 
    Em pé: Giovanna da Silva, Fernanda, Alessandra, Isadora Ferrigo, Lu-
iza, Eduarda e Professor Cristiano Nunes. Agachadas: Giovanna Prado, 
Carolina, Isadora Tieppo, Manoela, Laura, Júlia e Julia Andreis (ausente 
na foto).

    Em outubro, as meninas da categoria mini tiveram ótimo desem-
penho nos Jogos Escolares: Lara V. de Lima (11° lugar), Manuella Q. 
Losso (9° lugar), Julia G. Sottili (7° lugar) e Isabele T. Halmann (4º lu-
gar).

    As equipes do SJB tiveram excelente participação no Campeonato 
Sesc de Futsal Escolar, com as seguintes conquistas: 
Sub 09 (Campeão Prata), Sub 11 (5° Lugar), Sub 13 (Vice-campeão 
Ouro) e Sub 15 (Campeão Prata).

SJB FUTSAL - SESC ESCOLARJOGOS ESCOLARES 2018 - BADMINTON

JOGOS ESCOLARES 2018 - VICE NO VÔLEI



Abençoado Natal! Um Ano Novo de Paz!

“Hoje surgiu a luz para o mundo...”
Neste Natal, acolhamos a “Luz do alto” como os pastores, e 
tomemos a decisão de ir a Belém, de fazer a experiência do Amor 
e Ternura de Deus, com a coragem de anunciá-lo através de 
nosso testemunho de vida a salvação que acontece em nosso hoje.

Congregação das Irmãs de São João Batista e
Santa Catarina de Sena - Medéias

Em comunhão 
a serviço da Vida para a 
Maior Glória de Deus.

Génova 
1594

REDE MEDÉIAS DE EDUCAÇÃO
Orientando para o Bem, o Justo e o Verdadeiro.


