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CHEGAMOS À 5ª EDIÇÃO DO NOSSO E-BOOK! Neste ano o projeto do nosso livro digital 
vem pequenino, porque só tínhamos duas turmas na 3ª série em 2018. Porém, embora 
vocês fossem poucos, encheram nosso coração de muitas vivências e aprendizados e 
deixaram marcas que não vamos esquecer.

Já estamos com saudades, 301 e 302! Este pequeno livro, em que podemos acompanhar 
um pouco da vida anchietana de cada um de vocês, vai servir, como disse o Pe. Antônio 
Vieira, para trazê-los para mais perto de nós outra vez. Guardem com carinho todos 
esses registros, que constituem as memórias de tudo que vocês vivenciaram durante sua 
trajetória como alunos nos seus anos de Colégio. As histórias evocadas no e-book falam 
dos professores e das aulas, dos amigos, das diferentes aprendizagens construídas e 
dos muitos cenários percorridos ao longo de todos esses anos. Estão, eternizadas nas 
páginas, as viagens com a turma, as idas à Vila Oliva, as experiências de voluntariado e 
de catequese, as aulas de laboratório à tarde e os desafios dos trabalhos e das provas. 
Estão aí as vitórias e as derrotas da Semana Anchietana, a experiência do Teatro e do 
Show de Talentos e o perfil único de cada uma das duas turmas do “terceirão” (O nosso 
“terceirãozinho”!) de 2018.

301 e 302: vocês souberam registrar com beleza e sensibilidade o que vivenciaram em 
seus anos como anchietanos. Agora, este ciclo está encerrado, mas ficam as histórias, as 
lembranças e as aprendizagens. Mais do que isso, ficam os laços e os afetos construídos 
por meio dos relatos e das fotos presentes nas páginas do livro, que contribuem para 
deter um pouco o tempo, tornando perene o que passou. Essas “Memórias Anchietanas” 
consolidam-se, cada vez mais, como um significativo projeto, capaz de aproximar diferentes 
gerações de anchietanos. Nos depoimentos dos alunos, encontramos a própria essência do 
nosso trabalho, expressa por diferentes caminhos: uma lembrança aqui, um fato inusitado 
ali, uma imagem captada acolá. Olhando todos esses registros, nós também sentimos 
saudades e nos reconhecemos como um grande centro educativo, herdeiro de uma longa 
tradição, mas feito de projetos muito atuais e, sobretudo, construído por pessoas que 
acreditam no valor do seu trabalho.  Boa leitura a todos.

PREFÁCIO
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Maria Isabel Xavier
COORDENADORA PEDAGÓGICA

O efeito da memória é levar-nos até os 
ausentes,  para que estejamos com eles, e 

trazê-los a nós,  para que estejam conosco.   

Sermões do Pe. Antônio Vieira

VOLTAR SUMÁRIO



APRESENTAÇÃO

TRANSFERIR MEMÓRIAS PARA O PAPEL É SEMPRE UM EXERCÍCIO INTERESSANTE, 
pois possibilita reviver tudo aquilo que está guardado em nosso coração e que nos 
acompanhará vida afora. Escrever sobre o que vivemos no período escolar, quando 
estamos finalizando essa etapa, é ainda mais especial pela carga afetiva, pelas vivências 
que nos fizeram felizes nesse período. 

É sobre isso que os alunos anchietanos, concluintes da 3ª Série do Ensino Médio de 2018, 
irão tratar nos textos deste e-book. São lembranças dos momentos de celebração e de 
espiritualidade, das brincadeiras, da sala de aula, das atividades acadêmicas, esportivas, 
eventos e de tantas e tantas amizades cultivadas no Colégio.

Desde 2015, os alunos da 3ª Série do Ensino Médio participam do Projeto E-book 
Memórias Anchietanas, uma experiência única de resgate das boas lembranças do tempo 
de colégio. O formato digital permite o acesso público ao conteúdo, disponível no site do 
Colégio Anchieta (www.colegioanchieta.g12.br), gerando maior compartilhamento desta 
coletânea de alegrias e emoções.

Ao ler as próximas páginas, você irá encontrar memórias que ficarão para sempre nos 
corações dos anchietanos. 
 
Boa leitura!
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Pe. Jorge Álvaro Knapp
DIRETOR GERAL

VOLTAR SUMÁRIO
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Arthur Lampert Schmidt  | TURMA 301

EU ENTREI NO 1º ANO DO ENSINO MÉDIO, e eu jamais vou esquecer de como a turma 
me recebeu bem; além disso, sempre vou me lembrar das aulas que eu dava na biblioteca.

Eu nunca vou esquecer o dia em que aconteceu um lanche 
coletivo durante a Copa do Mundo de 2018. Fizemos um café da 
manhã com torradas, Nutella e cacetinhos.

Todas as pessoas que eu conheci me marcaram de algum 
modo; por isso, é muito difícil escolher algumas para homenagear. 
Então eu agradeço a todos os meus professores, que, além 
de me ensinarem, compartilharam suas histórias e vivências, 
o que contribuiu para minha formação. Agradeço também a 
todos os funcionários da escola, guardas, tias da limpeza, os 
responsáveis pela Biblioteca, os assistentes de série etc. por 
sempre conversarem comigo, me receberem de braços abertos 
e por manterem o ambiente escolar agradável.

Infelizmente não pude aproveitar a Semana Anchietana como 
eu queria; sempre tive algum imprevisto, entretanto eu consegui aproveitar o pouco 
que consegui.

Levarei as nossas brigas, as piadas, os lanches coletivos e as “zonas” na sala. Esses 
momentos alegres e “tensos” eu nunca vou esquecer e espero conseguir manter o 
contato com todos vocês.

...eu agradeço 
a todos os meus 
professores, 
que, além de 
me ensinarem, 
compartilharam 
suas histórias 
e vivências...
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Christiano Queiroz Chagas  | TURMA 301

ENTREI NO COLÉGIO NA 8ª SÉRIE e lembro de conhecer meu grupinho na turma 86 e rodar.

Eu nunca vou me esquecer do dia em que eu dei a dica no atletismo, dizendo que 

era só não cair, e quando fui correr fui de cara no chão.

Nunca vou esquecer pessoas como o Ivanor, o Ayub, o Ramiro, o 

Paulo de Tarso, o Brum, a Mix, a Andressa, a Viviane e os guris, não 

só do BND, mas também os da resenha (eh us guri). As meninas 

também, mas não tinha muito contato.

Sempre dei o meu melhor em todas as Semanas e me orgulho 

de todas as medalhas que tenho.

Me lembrarei da união da turma, das discussões, dos dias temáticos. E, com certeza, 

lembrarei pra sempre do nosso quarteto.

Sempre dei 
o meu melhor 
em todas as 
Semanas...
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Eduarda Maria Simões  | TURMA 301

ENTREI NO COLÉGIO NO 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, no ano de 2007; o que 
mais lembro da época é do pátio e do Material Dourado usado nas aulas de Matemática.

Eu nunca vou me esquecer do dia em que meu grupo da 
Mostra Científica, no 9º Ano, ganhou um prêmio de destaque; foi 
um momento muito feliz e recompensador.

Todos os professores me marcaram, e foi por causa deles 
que nos tornamos aptos a encerrar nossa caminhada no colégio. 
Agradeço também a todos os funcionários que mantêm o espaço 
escolar sempre organizado para a rotina de aulas.

A Semana Anchietana do 9º Ano é importante para mim 
porque foi quando ganhei minha primeira medalha. Porém, a 
nossa última SA, do 3º Ano do Médio, foi muito especial. Acredito que, por ser a última, 
tivemos um trabalho em equipe melhor, que nos recompensou com um prêmio de 3º 
lugar na apresentação cultural.

A turma cresceu muito desde sua formação em 2014; com toda certeza, levo em 
meu coração cada momento vivido dentro e fora da sala de aula, os encontros para 
comer pizza e os lanches coletivos para assistir aos jogos da Copa de 2018, as SAs, as 
piadas internas da turma. Meus colegas foram uma parte extremamente importante 
da minha formação e, com certeza, vou me lembrar de todos e levar esses momentos 
para toda minha vida.

...levo em meu 
coração cada 
momento vivido 
dentro e fora da 
sala de aula...
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Gabriel Horikawa Zunta  | TURMA 301

ENTREI NO COLÉGIO EM 2006, NA 1ª SÉRIE; me lembro que, desde o Maternal, sempre 

quis entrar no Anchieta e naquele ano realizei meu “sonho”.

Eu nunca vou me esquecer do dia em que eu rodei; estava passando por uma fase bem 

ruim naquela época. Três anos depois, acabei rodando de novo, 

mas pelo menos acabei entrando nesta turma por causa disso.

Todos os professores foram marcantes na minha passagem 

pelo Colégio, mas os que eu nunca vou esquecer: a Andressa, o 

Ayub, o Brum, a Mix, a Denise, o Nedel e o Celso.

Passava minhas Semanas Anchietanas na biblioteca 

conversando com alguns amigos. No entanto, na última Semana 

Anchietana foi diferente: assisti e torci para todos os jogos da minha turma, até mesmo 

participei de alguns esportes.

Nunca esquecerei essa turma: é a mais unida que eu já tive. Criei muitos laços, 

memórias e amizades que pretendo levar para o resto da minha vida.

Nunca esquecerei 
essa turma: é a 
mais unida que 
eu já tive.
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Giovana Matheus Lamp  | TURMA 301

ENTREI NO COLÉGIO EM 2016, NO 1º ANO DO ENSINO MÉDIO e lembro que eu estava 

com muito medo de não conseguir fazer amigos, mas a turma me acolheu muito bem, 

e os caminhos até as aulas de Artes se tornaram mais divertidos.

Eu nunca vou me esquecer do dia em que eu comecei a sofrer 

bullying por causa da minha risada; isso só aconteceu nesse último 

ano, mas foi sempre um círculo vicioso: eu ria de alguma coisa, eles 

riam de mim, e eu ria deles e nunca mais parava.

Com certeza todo professor deixou um ensinamento, um 

pedacinho de si com cada aluno e todo mundo foi muito especial 

nessa minha caminhada anchietana (um abraço especial para a 

Denise, que me aguentou nesses três anos!). Aos colegas, obrigada 

por tudo, todos foram essenciais nessa turma, e o quarteto diário 

vai fazer muita falta. Obrigada também aos funcionários que sempre foram muito legais, 

pacientes e necessários para um ótimo ambiente escolar.

Cada Semana Anchietana foi especial do seu jeito, mas a desse ano, por ser nossa 

última, teve um gostinho diferente; fez com que a turma se unisse mais para conquistar 

o sonhado troféu: 3º lugar na apresentação cultural e também medalha de prata no 

vôlei feminino.

Da 301 levarei principalmente o companheirismo, pois mesmo com os grupinhos 

existentes na turma, todos se uniam para um bem maior quando necessário; todos se 

ajudavam, se apoiavam e se defendiam; levarei também cada lanche compartilhado que 

fizemos e as músicas ruins que eram colocadas no intervalo. De aprendizado fica cada 

votação feita e refeita várias vezes com os melhores gifs, cada jogo de Uno durante o 

recreio e cada pizza que não chegou cortada.

eu ria de 
alguma coisa, 
eles riam de 
mim, e eu ria 
deles e nunca 
mais parava.
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Giovanna Machado Castilhos  | TURMA 301

LEMBRO-ME DE COMO ESTAVA FELIZ E ANIMADA PARA O 1º DIA DE AULA em 

2013, na 7ª Série. Em um dia chuvoso, cheguei e entrei na sala discretamente e logo fui 

bem recebida por colegas, e assim, a cada aula que passava, eu fui cada vez mais me 

apaixonando pelo Colégio.

Eu nunca vou me esquecer do dia em que fui para São Paulo na 

7ª Série, dos dias de voluntariado, dos dias mais hilários que passei 

com meus amigos. Vou lembrar de cada um dos primeiros dias de 

aula, dos dias de miniempresa, e de tantos outros dias especiais.

Nunca vou esquecer do grande Janjão, que sempre transparecia 

luz e amor por onde passasse. Do Ayub, que com suas aulas 

incomparáveis fez com que me interessasse cada vez mais por 

História. Do Manão, que sempre tem algo de enriquecedor para 

ensinar. Dos guardas das entradas, que sempre me recepcionavam 

com um bom dia superanimado. Do Iva e suas balinhas e do quanto 

ele era querido e amoroso com todos. Do Brum e suas aulas que 

faziam com que qualquer livro se tornasse o mais interessante 

possível. Do Medina e suas músicas que grudam a matéria na cabeça pra sempre (sou 

um musgo simmm, e vou crescendo, briófita verdinha aparecendo...). Do Paulão e suas 

aulas no laboratório, do Paranhos e suas histórias, da Andressa, que tem as melhores 

aulas de Química. Enfim, eu poderia falar por horas de todos eles, mas não vou me 

estender muito. O que eu quero dizer é que, além de professores e funcionários, eu 

conheci pessoas. Cada um com suas próprias características que as fazem tão únicas 

e especiais. Todos de certa forma contribuíram para o meu crescimento não só como 

aluna, mas como pessoa.

Minha única lembrança da Semana Anchietana é do único dia em que fui, entrei no 

meio do jogo de futsal uns cinco minutos e ainda fiz gol contra.

Lembro de quando entrei nesta turma em 2016; desde lá até hoje, fiz vários amigos, 

alguns permaneceram por um certo tempo, já outros permanecem até hoje; mas tenho 

a certeza de que todos ficarão comigo em minhas lembranças. Lembrarei de todos 

os momentos felizes e até dos difíceis, e de como os superamos. Desta turma, levarei 

ensinamentos e tudo de positivo que vivenciei: serei sempre grata por tudo.

Todos de 
certa forma 
contribuíram 
para o meu 
crescimento 
não só como 
aluna, mas 
como pessoa.

MEMÓRIAS ANCHIETANAS | TERCEIRA SÉRIE 12



João Vitor Thomé  | TURMA 301

ENTREI EM 2006, e lembro dos tapetes das turmas, dos mezaninos e dos colegas.

Eu nunca vou esquecer o dia em que eu retornei ao Colégio em 2018, três anos após 

ter saído, para concluir o Ensino Médio.

Com certeza lembrarei do Cassiano, do Ayub e da Alexandra.

Sempre quis participar de todos os esportes; lembro até hoje 

da minha primeira medalha na 5ª Série no vôlei.

Vou levar o companheirismo e também sempre lembrarei da 

boa recepção que tive no meu retorno.

Sempre quis 
participar 
de todos os 
esportes...
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Juan Costa Fernandes  | TURMA 301

LEMBRO DE SER MUITO BEM ACOLHIDO e ficar amigo de várias pessoas no Terceirão 

de 2017; todo dia nos recreios e na saída todos se reuniam e conversavam.

Eu nunca vou me esquecer do dia em que a nossa turma ganhou o vôlei feminino, ou 

da noite de aniversário do Zunta. Também nunca vou esquecer a 

dificuldade de passar de ano. Também teve o dia em que fizemos 

“migo” na sala (kk). Vou me lembrar também do Minecraft no PC 

da sala e do ritual da batata.

Fiz muitos amigos pelo Colégio, como o Marthim, a Letícia, o Lucas e professores 

como a Mix e o Ayub.

Quase não vim em nenhuma Semana Anchietana, só em um dia, no qual assisti ao 

vôlei da minha turma.

Vou levar boas energias. A turma 301 me ensinou a acolher mais as pessoas.

Vou levar 
boas energias. 
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Lauren Fraga Wenzel  | TURMA 301

EU ENTREI NO COLÉGIO NO SEGUNDO SEMESTRE DO 3º ANO do Ensino Médio, 

2018. Eu lembro que estava muito nervosa, mas todo mundo foi muito gentil comigo, 

me fazendo sentir bem.

Eu nunca vou esquecer o dia em que ganhamos 3º lugar na 

apresentação cultural 2018, durante a Semana Anchietana, porque 

ninguém esperava pela nossa vitória.

As pessoas que mais me marcaram foram, com certeza, meus 

colegas, porque eles me ajudaram muito na minha adaptação no 

Colégio e se tornaram muito importantes na minha vida, sendo 

ótimos amigos.

Mesmo só vivenciando uma Semana Anchietana, a de 2018, ela 

foi inesquecível. Durante essa semana, toda a turma se uniu, torceu 

junto e sorriu junto.

A turma 301 vai, com certeza, estar presente nas minhas melhores memórias. Essa 

turma me proporcionou várias amizades, risadas, apelidos e momentos inesquecíveis. 

Todos os dias, entrando na sala, sabia que o dia seria repleto de gargalhadas e de 

conversas aleatórias.

Mesmo que eu tenha ficado só um semestre com a 301, considero cada um muito 

especial e importante para mim.

As pessoas 
que mais me 
marcaram 
foram, com 
certeza, meus 
colegas...
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Letícia Fróes Dora  | TURMA 301

ENTREI NO ANCHIETA NA PRIMEIRA SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, em 2007, na 

turma 13. Permaneci oito anos nessa turma, até ela se separar na Oitava Série; foram 

ótimos momentos que eu passei e grandes amizades que nasceram.

Eu nunca vou esquecer do dia em que fiz vários amigos e me diverti 

muito. Isso ocorreu várias vezes durante as Semanas Anchietanas, 

que sempre proporcionaram momentos incríveis e inesquecíveis.

Foram inúmeras pessoas que marcaram a minha trajetória no 

colégio. Fiz amigos que vou levar para a vida e de quem nunca vou 

esquecer. Uma das professoras que mais me marcou foi a profª 

Letícia de Ciências, com os seus inesquecíveis desenhos.

Sempre gostei e participei muito das Semanas Anchietanas, e 

a de 2015 foi uma das marcantes devido ao ótimo desempenho 

da turma nos esportes. A Semana de 2014 e de 2017 também 

foram muito legais, pois aproveitei-as muito com os meus amigos.

Estou nessa turma há dois anos e tenho muito carinho por ela. A turma é muito 

unida, acolhedora e engraçada. Vou sentir muitas saudades de todos, pois cada um é 

especial e tem um espaço no meu coração à sua maneira. A turma foi surpreendente, 

pois eu tinha uma visão completamente diferente antes de entrar. Sempre me lembrarei 

de alguns colegas, que marcaram meu tempo na turma e viraram bons amigos, como 

o Juan, a Gi Castilhos, o Martin, o Lucas, o Mathias, o Zaia, o Dani Tirado, o Zunta, o 

Thalles, o Thomé, a Duda.

Eu nunca vou 
esquecer do 
dia em que fiz 
vários amigos 
e me diverti 
muito.
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Lucas Canarim Cruz  | TURMA 301

ENTREI EM 2015. Eu não tinha muita habilidade social e era bem tímido, mas mudei 

muito isso com o tempo.

Eu nunca vou me esquecer do dia em que trabalhei na Mostra 

Científica, do dia em que consegui passar com 3,2 objetivos 

pendentes. Lembro-me do dia em que nosso colega coreano 

entrou na sala, do “ritual da batata”, do Minecraft e da música no 

PC da sala e das noites.

Meus colegas inesquecíveis: Juan Costa, Marthin Flother, Letícia 

Fróes e Giovanna Castilhos, e nunca vou esquecer do carinho que tive do professor 

Pablo, da professora Andressa e do ex-professor Paulo de Tarso.

Todas as Semanas Anchietanas foram ótimas, pois conheci muita gente.

Já fui mais próximo da turma, mas me distanciei de grande parte dela. Espero guardar 

apenas as boas lembranças!

...nunca vou 
esquecer 
do carinho 
que tive...
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Manuela Canever Kersting  | TURMA 301

EU ENTREI NO ANCHIETA NO INÍCIO DE 2018, e foi a melhor decisão que eu já tomei; 

foi um ano incrível, e eu nunca vou esquecer das pessoas que eu conheci aqui e dos 

momentos que eu vivi.

Eu nunca vou me esquecer do dia em que a turma ficou em 

terceiro lugar na apresentação cultural, pois foi um momento em 

que nos unimos muito e demos o nosso máximo para isso.

Com certeza eu irei levar os meus colegas no coração por toda a 

vida, e também todos os professores que nos ajudaram nesse caminho.

A Semana Anchietana de 2018 me marcou muito, principalmente 

porque a turma estava muito unida e, mesmo não ganhando muitas 

coisas, o que eu irei lembrar desses dias é a união que tivemos.

Como eu entrei este ano na turma, não passei tanto tempo com eles, mas com 

certeza esse pouco tempo que eu fiquei aqui foi inesquecível. Cada pessoa da turma 

contribui para que ela seja incrível e única, e é isso que faz a 301 ser especial!

A Semana 
Anchietana 
de 2018 me 
marcou 
muito...
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Martin Friedmann Flöther  | TURMA 301

ENTREI NO COLÉGIO HÁ 3 ANOS e lembro que fui acolhido logo de cara e me senti em casa.

Eu nunca vou me esquecer do dia em que, durante as provas, dezembro de 2016, 

enquanto todos estavam tensos para receber os resultados, eu e meus amigos nos 

abraçamos para ver as notas, e o dia da torcida do Thomé e do 

ritual da batata.

Muitas pessoas marcaram a minha passagem, como Juan, 

Tirado, Anninha, Pedro, Laura, Enrique, Chris, Brum, Paranhos, 

Andressa e muitos outros.

A minha Semana Anchietana preferida foi a de 2018, o ano 

em que minha turma se uniu como nunca e fez maravilhas... e eu 

desloquei o ombro.

Vou levar inúmeros momentos e lembranças que eu e a 301 

passamos dentro e fora do colégio, festas e aulas inesquecíveis, muitas memórias e 

acontecimentos que me fizeram aprender, rir e me tornar quem sou hoje. Sou eternamente 

grato a todos meus colegas que me fizeram me sentir bem quando estava triste e me 

fizeram sentir ainda melhor quando já estava feliz. Vou levar quase todos para sempre 

no meu coração!

...o ano em que 
minha turma 
se uniu como 
nunca e fez 
maravilhas...
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Matheus Rech  | TURMA 301

ENTREI NO COLÉGIO EM 2005, NO NÍVEL A.  Lembro tantas coisas, como o campinho, que 

naquela época parecia gigante. Em especial do trenzinho, que atualmente não existe mais.

Eu nunca vou esquecer dos dias em que o Paranhos contava as rápidas histórias de um 

feriado, das aulas de Biologia roubadas pra fazer votação e das jogatinas durante o recreio.

Posso destacar três pessoas em especial nessa minha 

caminhada pelo Anchieta: o Ir. Celso, Rafael Pedro Bueno e a famosa 

tia Nilva; essas pessoas me fizeram crescer muito na minha vida, 

talvez muitos não os conheçam, mas com certeza, se passaram 

pelo Show Musical, vão se lembrar delas com muito carinho.

Vivenciei muito bem todas as Semanas Anchietanas, aproveitando-

as ao máximo, mas nunca irei me esquecer da última, em que jogamos 

truco (eu e Mathias) e perdemos a medalha por um ponto.

Levarei de lembrança desta turma tudo que já vivenciamos 

juntos: Morros, votações, aulas de Biologia perdidas para resolver as 

tretas, os jogos da Copa. Mesmo a turma tendo conflitos de ideias, nunca tive nenhuma 

briga com nenhum colega e sempre mantive uma relação boa com eles.

Lembro tantas 
coisas, como 
o campinho, 
que naquela 
época parecia 
gigante.
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Mathias Duque Cime Lima  | TURMA 301

EU ENTREI NO COLÉGIO EM 2006, NO JARDIM A, o início de uma longa jornada que 

neste ano chega ao fim. Uma caminhada que me rendeu muito aprendizado, mas, mais 

importante que isso, muitas amizades.

Eu nunca vou esquecer o dia em que nossa turma se uniu para torcer na última Semana 

Anchietana; mesmo perdendo, tivemos a melhor torcida possível.

Vou me lembrar das balinhas do Iva, das histórias do Paranhos, 

do Ayub cantando, dos meus amigos que levo para a vida (Jhonny, 

Gui, Pira, Nathan, Giovanni, Thalles, Thomé, Nickolas, Manu, Lauren, 

Letícia etc.).

Todas as Semanas Anchietanas foram inesquecíveis, e, mesmo 

com poucas medalhas, ganhamos memórias incríveis como turma, 

que levamos para vida; não tínhamos o melhor time, mas tínhamos 

a melhor torcida.

Levo de lembrança todas as amizades que criei, pois essa turma 

sempre foi muito unida e levo-a no coração. A turma de 2018 acabou sendo prejudicada 

por ter pouca gente no Terceirão, mas isso não nos impediu de nos divertir.

Vou me 
lembrar das 
balinhas 
do Iva, das 
histórias do 
Paranhos...
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Pedro Sperb Monteiro  | TURMA 301

ENTREI NO COLÉGIO EM 2016 e lembro que fui extremamente bem recepcionado pelos 

novos colegas e fiz amigos pra vida toda, sem dúvida nenhuma.

Eu nunca vou esquecer o dia em que venci minha dificuldade 

em Matemática, e pude apresentar à minha família o quanto a 

amo, no Dia da Família.

Sem dúvida, não vou esquecer meu pai comigo e meus irmãos 

dando risada de coisas banais do nosso dia a dia: o famoso trio trembo.

Vivenciei todas as Semanas Anchietanas, que sempre foram 

um momento de confraternização, em que pude conhecer pessoas novas e pude ser 

capitão do vôlei em 2016 e ganhar Ouro com os amigos que levo pra sempre.

Vou levar as pessoas que realmente gostam de minha companhia e aprendi a não 

confiar em ninguém, apenas nos verdadeiros.

Espartanos: AHU!

Vivenciei 
todas as 
Semanas 
Anchietanas...
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Rafaela de Matos Casten  | TURMA 301

UM DIA ME PERMITIRAM SONHAR E DEI ASAS À IMAGINAÇÃO. Voei com o vento, sem 

medo e sem receios, somente pela sensação. Senti a brisa me tocar e fui além, não desisti. 

Me desequilibrei, fui ferida. Pisei descalça em espinhos que me feriram. Me cortei, sangrei. 

Como se não restasse mais nada, como se estivesse tudo perdido, 

uma luz apareceu, uma mão amiga foi estendida. E cicatrizou, 

me permitiu andar novamente. Não satisfeita, porém cautelosa, 

continuava buscando meu objetivo: o futuro. Havia aprendido a 

pensar nele. E sem desistir permaneci enfrentando barreiras, dando 

voltas, subindo o monte, até que pelo impulso alcancei os céus 

novamente. Estava completa. Plenamente feliz. Realizada.

Pode parecer bobagem, mas o novo nos assusta. Cheguei ao 

Anchieta em 2014, na saudosa 80A. Não conhecia ninguém. Na 

época, o peito ainda apertava com a saudade dos antigos colegas, e a adaptação foi 

dolorosa. Eu vinha de uma realidade totalmente diferente. Por um lado, estava em uma das 

melhores instituições da cidade; por outro, me sentia totalmente sozinha. Mas permaneci 

forte e, logo, já tinha amigos que riam de como eu falava “eraser” nas aulas de inglês.

As experiências foram multas: Bienal em 2014, jogar pela primeira vez na Semana 

Anchietana em 2015, viajar para São Paulo em 2016 para acompanhar a X SINU, ser vice-

secretária geral e diretora do Conselho de Direitos Humanos na I SINU e diretora de Finanças 

da Bottle Up S.A./E e, por fim, palestrar no Magis de 2018. Entretanto, a melhor experiência 

foi a formatura, ao lado de amigos tão amados, no dia 18 de dezembro de 2018.

Agora que tudo disse um “’até logo”, porque seria cruel demais dizer que acabou, o 

sentimento que restou foi de gratidão. Gratidão a Deus pela vida, aos meus pais por 

todo o apoio e dedicação, aos professores por compartilharem conosco seus dons 

de ensinar e, principalmente, aos amigos que sempre terão uma partezinha do meu 

coração totalmente deles. Nada acontece sem propósito: as votações, os jogos na 

Copa, o teatro, o “Musical”, as noites da turma, o Uno e as idas ao Morro do Sabiá sempre 

permanecerão na minha memória.

Na música “Descobridor dos Sete Mares”, a primeira frase é “Uma luz azul me guia”: 

obrigada a todos que me guiaram até aqui. A última frase do refrão é “Descobridor dos 

sete mares, navegar eu quero”: agora é meu momento de descobrir o que o futuro me 

reserva, porque, além de me permitir voar, eu aprendi a pensar nele e a navegar.

...estava 
em uma das 
melhores 
instituições 
da cidade. 
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Thalles Corrêa Angeli  | TURMA 301

ENTREI NO COLÉGIO EM 2015 NO 9º ANO. Lembro que da primeira semana eu não 

gostei, pois estava me adaptando; porém, a turma foi bem receptiva (característica 

dela ao longo dos anos que passei aqui) e, logo depois dessa primeira semana, eu já 

acostumei, e depois é história.

Nunca vou me esquecer dos trabalhos em grupo do BND, do 

tombo do Mathias, do café da manhã no final do ano no período 

de Inglês e das brincadeiras na aula.

Tenho um carinho por todos os professores, mas tenho um 

em especial pela maestra Denise; foram quatro anos tendo aula 

com ela. Dos colegas, os guris são as pessoas por quem tenho 

um carinho e que fizeram esses anos legais demais.

A Semana Anchietana foi algo novo e positivo que tive quando cheguei a esse colégio. 

A mais inesquecível foi a do 3º Ano, nela teve acontecimentos como: o tetra do Thomé 

com uma turma do 2º Ano; a Vitória quebrando o pulso; o time masculino jogando com 

7 no futebol; o sacode que levamos (normal) nos esportes, menos no futsal.

Vou levar da 301 principalmente a amizade, pois consolidei as que fiz ao longo dos 

anos em que estive aqui.

Tenho um 
carinho por 
todos os 
professores...
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Vinícius Zaia Ferreira  | TURMA 301

ENTREI EM 2014, NO ANO EM QUE MUDEI PARA PORTO ALEGRE. Foi uma transição 

difícil, mas com meus amigos superei esta etapa com facilidade.

Eu nunca vou esquecer o dia em que vimos o jogo do Brasil na Copa, foi 

muito emocionante.

Meus amigos Giovanni, Nickolas, Johnny, Gui, Nathan, Erik, Thalles, Chris, 

Gazzana, Thomé, Zunta, Vitória, Matheus, Mathias, Pedrão, Manu, Duda e Gi. 

Os professores Brum, MIX, Viviane, Camila, Paranhos, Ayub e Denise.

Foram semanas incríveis. Não vou me esquecer de torcermos pela nossa turma no 

vôlei feminino em 2018.

Vou lembrar dos meus amigos, que são muito importantes para  mim e me fizeram 

amar Porto Alegre.

Foram 
semanas 
incríveis. 
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Vitório Garcia Schumacher  | TURMA 301

ENTREI NO COLÉGIO EM 2009, NA 3ª SÉRIE. Tinha acabado de me mudar para Porto 

Alegre e decidi que ia recusar todos os colégios até mudar de 

volta. Quando visitei o Anchieta, não tive dúvidas: eu ia estudar aqui.

Eu nunca vou esquecer o dia em que entrei na 80A. Todos 

estavam tristes, alguns choravam, pois a grande maioria da turma 

estava experenciando o “segundo primeiro dia de aula” da sétima 

série. Os que vieram de outro colégio, como a Rafa e o Gui, com 

certeza, não entendiam o que estava acontecendo. Aquele era 

o início de muitas amizades e companheirismo que nos renderiam experiências incríveis 

até o fim do Colégio. 

Seria impossível para mim citar todas as pessoas que me marcaram no Colégio. 

Cada professor e cada colega deixou uma marca em mim. Os funcionários sempre 

foram muito atenciosos e prestativos. Vou levar todos no meu coração.

Todas as Semanas Anchietanas que eu passei na biblioteca com o Zunta, a 

Paula, a Mauren, o Bruno e mais um monte de amigos que se juntavam a nós nesses 

momentos. A última Semana Anchietana também foi especial: ganhamos terceiro lugar 

na apresentação cultural, diversas medalhas e também fiz algo que nunca imaginei 

fazer: quebrar o pulso jogando futebol!

Vou levar tudo. Minha relação com todos os meus colegas, os jogos de Uno no 

recreio, as expulsões de sala de aula por fazer alguma coisa ridícula, os prêmios que 

recompensaram nossos esforços (miniempresa, Mostra Científica, Apresentação Cultural 

e documentário), todos os Morros do Sabiá que tivemos ou quando importunávamos o 

Camilo para nos levar para lá, e as piadas ruins que eu contava e que a Duda e o Zunta 

ignoravam. Foram incontáveis momentos inesquecíveis dos quais eu vou sentir muita falta.

Aquele era o 
início de muitas 
amizades e 
companheirismo...
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Andressa Costa de Moura  | TURMA 302

ENTREI NO 7º ANO. Lembro que sempre ficávamos sentados na grama, na frente da 

sala de Artes, pegando sol até a professora chegar.

Eu nunca vou esquecer que trazíamos comida sempre que 

dava para fazermos um lanche coletivo, e o nosso colega 

contribuía com seus famosos brownies, além do primeiro dia 

de aula do Terceirão.

Jamais vou me esquecer do Medina com suas músicas de 

briófitas, da Sandrinha com suas atuações de livros únicas, do 

Camilo, do Renan, que sempre me ajudou em Física, do Iva, de 

quem definitivamente jamais vou me esquecer, e, por último, mas 

não menos importante, da 302, que vai sempre ter um lugar no meu coração!

Sempre, nas Semanas Anchietanas, os meninos se uniam muito mais, focando nos 

jogos, sempre juntos pra ficarmos pegando sol no Campão, e a mais inesquecível foi 

a última SA, na qual ganhamos medalha no vôlei.

Vou levar comigo nossos recreios em que ficávamos na sala dançando, das 

brincadeiras que os guris ficavam nas janelas, das noites da turma, da Nath sempre 

falando de comida, das “frente” na sala, dos guris fritando com “que venha a chuva”, e, 

com toda certeza, vou levar comigo a união da turma, sempre junta na boa e na ruim!

...ficávamos 
sentados na 
grama, na frente 
da sala de Artes, 
pegando sol...
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Antonio Feldmann Paim  | TURMA 302

EU ENTREI EM 2006, NO NÍVEL B. Lembro que ficávamos em um tapete, o da minha 

turma era um ovo. Não conhecia ninguém daquela turma. Mas 

fiz amigos que levo até hoje.

Eu nunca vou me esquecer dos últimos primeiros dias que tive 

em 2017/2018, dos recreios no prédio dos pequenos com futsal, 

semanas de trimestrais, truco na biblioteca. Das medalhas da SA.

Tivemos muitos professores que marcaram minha passagem 

no Anchieta. Ronie, professor de futsal, me deu aulas todos esses 

anos, foi um cara que marcou minha passagem.

Cada Semana Anchietana é única e especial, com suas “loucuradas”, jogos e 

resenhas no Campão etc.

Enzão, Batata, Vini, que não estão mais na turma, fazem muita falta. A turma 302 é 

uma turma que, apesar de pequena, é muito unida, com amizades que se estenderão 

além do colégio.

Cada Semana 
Anchietana 
é única e 
especial...
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Carolina Gonçalves Vidarte  | TURMA 302

ENTREI EM 2013, e lembro de passar o recreio com toda a turma no bondinho, de 

ficar indo para o Saúde, do McDonald’s na Semana Anchietana, das guerras de água 

e de muito ON.

Eu nunca vou me esquecer do último primeiro dia de aula, do dia 

em que a aula parecia mais um filme e do dia em que fui expulsa 

da aula por causa de dois colegas (primeira vez!).

Dani de Matemática me marcou muito, assim como Victor Nedel, 

Adoniran, Celso, Sílvio, e um funcionário: Zé. Todos os colegas que 

já tive marcaram de alguma forma, nunca vou esquecê-los.

Minhas Semanas Anchietanas foram todas incríveis; a mais 

inesquecível sem dúvida foi a primeira.

A 302 foi uma turma que foi muito odiada pelos professores; nesses anos juntos, 

criamos muitos laços e histórias, já quebramos teto, parece, e sem querer tacamos 

um globo de plástico num professor. Tivemos colegas loucos e passamos por cada 

coisa que, mesmo se eu contar, ninguém acredita. Enfim, cada manhã nesses anos 

sempre foram todas especiais, cada momento juntos e cada “aula” que tentávamos 

ter. Nem acredito que chegou ao fim.

Minhas 
Semanas 
Anchietanas 
foram todas 
incríveis...
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Eduardo Konrad Bogdawa  | TURMA 302

ENTREI NO JARDIM B e me lembro do 5º período, que eram atividades pós-aula.

Eu nunca vou me esquecer do dia em que tivemos nosso último primeiro dia de aula.

Nunca vou esquecer o Padre Janjão, o Ivanor e a turma toda.

Nossa turma no último ano do colégio conseguiu Ouro no futsal!

Vou me lembrar dessa turma que, apesar de ser pequena, vou 

sempre querer por perto, e nunca vou esquecer dos momentos 

que passamos.

Nossa turma 
no último ano 
do colégio 
conseguiu 
Ouro no futsal!
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Gabriela da Mota Iglesias  | TURMA 302

ENTREI EM 2015, E LEMBRO DE TER SIDO MUITO BEM ACOLHIDA por todos e de 

uma guria que usava as MESMAS blusinhas que eu (haha, Carol Vidarte).

Eu nunca vou me esquecer do dia em que nossa turma virou 

o Gossip Girl, e vários dramas aconteceram. Mas também houve 

dias bons e engraçados, como o dia em que o nosso colega Enzo 

trouxe um brownie delicioso!

Dani (de Matemática), Ayub, Denise (fez eu me apaixonar por 

Espanhol e até começar a fazer Esp no vestibular s2), seu Zé s2, 

Iva, Ramiro, Victor Nedel (amor das nossas vidas).

Na Semana Anchietana, jogamos todas as partidas com 

determinação, porém não ganhávamos quase nada (hahaha), 

o que fez com que todas fossem únicas e engraçadas. Todas foram inesquecíveis, 

principalmente a última, em que ganhamos nosso primeiro Ouro.

Minha relação com a 302 foi ÚNICA; se eu pudesse descrever essa turma com 

uma palavra, seria esta: ÚNICA. Eles estiveram presentes nos melhores e piores 

momentos dos meus dias, me fizeram rir tantas vezes que nem sei dizer. Vou levar de 

lembrança o nosso dia a dia, a nossa convivência, a nossa irmandade. Vou levá-los 

todos comigo dentro do meu coração.

Eu nunca vou me 
esquecer do dia 
em que nossa 
turma virou o 
Gossip Girl...
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Gusttavo de Farias Borba  | TURMA 302

ENTREI NO COLÉGIO NO JARDIM A e não lembro de muita coisa; sei que me 

adaptei muito bem.

Eu nunca vou me esquecer do dia em que fiz minhas verdadeiras 

amizades, que carrego até hoje, e do primeiro dia de aula do Terceiro Ano.

Todos meus colegas e muitos professores foram inesquecíveis.

Todas as Semanas Anchietanas foram muito divertidas, 

principalmente a partir da 5ª Série, pois começamos a fazer mais 

coisas, e os jogos começaram a ser mais competitivos.

Vou levar todas as amizades que fiz nessa turma, pois realmente 

todos fazem parte da “minha família”, não de sangue mas de consideração. Melhor 

relação possível, de amizade, em que todos se ajudam e não existe turma melhor!! 

Digamos que é uma turma diferenciada, da qual levarei muitas lembranças. Hehe.

Vou levar todas 
as amizades 
que fiz nessa 
turma...

MEMÓRIAS ANCHIETANAS | TERCEIRA SÉRIE 33



João Gabriel Morelle Dutra  | TURMA 302

ENTREI ANO PASSADO. Entrei e logo me identifiquei com a turma. Foi minha mãe 

que quis me colocar aqui, eu não queria, mas vi que foi uma das 

melhores coisas que aconteceu na minha vida.

Eu nunca vou me esquecer do último primeiro dia de aula em 

que a turma chegou toda junta.

Não vou esquecer a Sandra, a Sandrinha, o Ivanor, o Medina.

Vivenciei duas Semanas Anchietanas, a segunda foi melhor, 

pois ganhamos Ouro no futsal.

Nesta turma, foi onde conheci meus melhores amigos e criei fortes vínculos. 

Pode ser considerada uma turma ruim, mas somos unidos, amigos e engraçados.

...foi onde 
conheci meus 
melhores 
amigos...
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Luís Fernando Figueiredo Osório  | TURMA 302

ENTREI NO COLÉGIO EM 2006 e lembro dos amigos que formei nessa época e 

que cultivo até hoje.

Eu nunca vou esquecer do dia em que toda a turma virou a 

noite e foi junta para o primeiro dia de aula no Terceirão.

Vou lembrar de todos os colegas e professores que marcaram 

os meus anos escolares.

A última Semana Anchietana foi a que mais me marcou porque foi a última.

A turma 302 me trouxe muitas amizades que levarei comigo, e também trouxe 

boas lembranças e momentos de que nunca irei esquecer, sendo uma fase muito 

boa da minha vida.

A turma 302 me 
trouxe muitas 
amizades...
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Miguel Gamboa de Novais  | TURMA 302

FIZ DA 1ª À 3ª SÉRIE DO FUNDAMENTAL no Anchieta e dessa época lembro de 

curtir muito com meus amigos. Voltei ao Anchi no 9º Ano, e a ideia 

é me formar aqui.

Eu nunca vou me esquecer do dia em que eu e meus colegas 

fomos “virados” e alegres para o colégio no meu primeiro último 

dia de aula.

É difícil citar só um nome, mas vou citar alguns: Ivanor, Sandra, 

Sandrinha, Márcia, Celso.

Sempre me diverti muito; na minha última SA, eu consegui, junto 

com minha turma, vencer o Ouro tão desejado no futsal.

Vou levar as pessoas, meus amigos, alguns, que se tornaram irmãos.

...dessa época 
lembro de 
curtir muito 
com meus 
amigos.
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Nathalia Hächer Bertoldo  | TURMA 302

NO PRIMEIRO ANO DO ENSINO MÉDIO, lembro das aulas do laboratório, 

da sala de aula cheia de alunos.

Eu nunca vou me esquecer do dia em que trancamos nosso colega 

para fora da janela e dos nossos lanches coletivos e, em especial, do 

brownie do nosso colega.

Vou lembrar sempre a Isadora (colega e amiga), a Sandrinha e a 

Sandra, a Mariângela, o Ayub, Denise e entre outros professores que me 

marcaram e fizeram a minha formação. E a Dani, é claro, muito gente como a gente. E 

a Quevin, nossa ex-colega, com a baby Mariah.

Todas foram especiais para mim; sempre junto dos meus melhores amigos, fui bem feliz.

Somos como irmãos, somos muito unidos; sei que posso contar sempre com eles. 

Por mais que falem mal da nossa turma, acho que somos, sim, capazes de fazer muito 

mais do que o esperado. Desde que entrei, fui muito bem acolhida e aqui fiz meus 

melhores amigos, que levarei para toda a minha vida.

Todas 
foram 
especiais 
para mim...
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Peterson Oliveira Domingos dos Reis  | TURMA 302

ENTREI EM 2012 NO 7º ANO. Eu lembro que demorei para me adaptar e que eu 

gostava dos jogos de futebol no recreio com a bola liberada.

Eu nunca vou esquecer do primeiro dia de aula do Terceirão. Nós 

chegamos muito animados e com grandes expectativas para nosso 

último ano de colégio.

Não vou me esquecer dos professores: Sandra, Sandrinha, Márcia, 

Mariângela, Mix, Ramiro, Ayub, Pablo, Daniela e muitos outros. Vou lembrar 

especialmente do Pablo de Educação Física;  por causa dele, hoje tenho 

o sonho de seguir a carreira como jogador de vôlei profissional.

Tive boas SAs, umas mais tristes e outras muito felizes. Jogos em 

que passei vergonha e outros em que brilhei. Consegui duas Pratas no Ensino Médio, 

e o saldo foi positivo.

Vou sempre me lembrar da 302 por ser uma turma diferente, com poucas pessoas 

com quem dividimos sempre salas pequenas, o que contribuiu para moldar a turma 

como ela é vista, uma turma bem descontraída e engraçada. Compartilhamos 

momentos especiais e pessoas com personalidade únicas. Vou sentir saudades dessa 

turma de que agora me despeço!

Jogos em 
que passei 
vergonha e 
outros em 
que brilhei.
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Rafael Rossetti Lima  | TURMA 302

EM 2013, NO 8º ANO. Lembro das amizades.

Eu nunca vou esquecer do dia em que o Birão jogou meu estojo no 

teto da sala e quebrou o teto, fazendo um buraco gigante.

Não vou esquecer o Ivanor, o F. Medina, a Mariângela, a Sandra, a Mix, o 

Celso, a Viviane... Todos os amigos tiveram sua importância, alguns saíram 

do Colégio, porém mantemos relações e outros viraram meus “irmãos”.

Apesar de a turma ser pequena, sempre participamos de todos os esportes.

A última que disputamos, em 2018, foi inesquecível, pois fomos 

campeões do futsal.

Vou me lembrar sempre da alegria e da felicidade únicas da turma. Sempre tive uma 

relação muito boa com todos e conquistei aqui dentro amigos que viraram “irmãos”.

Todos os 
amigos 
tiveram sua 
importância...
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2018
PROFESSORES

ALEXANDRE PARANHOS

VOLTAR SUMÁRIO



Marcelo Antônio Pires

VOLTAR PROFESSOR



Alexandre Ayub Stephanou

VOLTAR PROFESSOR



Fernando Machado Brum

VOLTAR PROFESSOR



Pablo Fernandes Costa

VOLTAR PROFESSOR



Felipe Oliveira

VOLTAR PROFESSOR



Celso Brum Silveira

VOLTAR PROFESSOR



Ivanor Félix Reginatto

VOLTAR PROFESSOR



Marcio Longhi

VOLTAR PROFESSOR



Maharis Anoir Pinho

VOLTAR PROFESSOR



Denise Baptista

VOLTAR PROFESSOR



Sylvia Formoso

VOLTAR PROFESSOR



Daniela Rodrigues

VOLTAR PROFESSOR



Viviane Rosner de Almeida

VOLTAR PROFESSOR



Alexandre Paranhos

VOLTAR PROFESSOR
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