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INÍCIO DO ANO ESCOLAR

ACONTECEU...

"POESIA FALADA’’

Com uma pauta voltada para a reﬂexão dos
professores sobre importantes questões pedagógicas,
além da preparação para o trabalho deste ano levo, o
Colégio Franco-Brasileiro realizou, nos dias 01 e 02 de
fevereiro, encontros bastante proveitosos.
No primeiro dia, quinta-feira, os professores,
reunidos no Auditório, ouviram a palestra da Dra. Clélia
Argollo Esll, psicopedagoga e fonoaudióloga, que
discorreu sobre "Inclusão - os desaﬁos de uma
educação para todos". Mais do que nunca, é necessário
tratar a questão da inclusão como realidade e meio de
promoção do aluno, compreendendo-o e sabendo
atuar com ele. Nesse dia, foi também apresentado aos
presentes pela Diretora, Profª Celuta Reissmann (que
deu as boas-vindas e informações importantes aos
professores), o gestor de sistemas, Sr. Evandro Pires
Oliveira. Reuniões especíﬁcas por ano/série de
escolaridade, além das de disciplinas, também
aconteceram nesse dia.
O segundo dia contou ainda com várias
reuniões de planejamento por anos/séries e uma
apresentação muito bem preparada e feita pela Profª
Gloria Elena: "Ondjaki, Literatura Africana e Outros
Diálogos Possíveis". A obra do escritor angolano foi
abordada com o suporte de conceitos e categorias de
análise que buscam compreender o lugar da literatura
africana (um entrelugar) e seu papel como negociadora
entre o colonizador e o colonizado e, ainda, como arma
que pode dar à África uma nova voz e liberdade.
No turno da tarde, na quinta-feira, 01 de
fevereiro, em um encontro com os professores, a
Coord. Pedagógica Liliane Santos abordou questões
relavas ao funcionamento do novo ano escolar,
informando permanências e mudanças no codiano
pedagógico de seu turno. Lembrou a todos os
presentes que o nosso dia a dia é sempre uma sensível
sucessão de tons e de luzes e que o brilho emanado por
todas essas luzes deve incendiar nossos corações e
mentes, fazendo reﬂer nas pessoas a agudeza do
nosso amor e do nosso compromisso com elas!
Boa maneira de nos aquecermos para o
trabalho a parr de agora!

FORMAÇÃO EM FRANcÊs

Carnaval no recreio - 1º ano (EFI)

2º ano (EFI) em avidade ao ar livre.

Torneio Regional de Robóca

Ensino Médio tendo aula de Capoeira.

Talvez não haja melhor maneira de se começar
o dia do que ouvindo/falando poesia. Assim foi nossa
manhã do sábado, dia 24 de fevereiro, em que um
grupo de professores, não somente de Língua
Portuguesa mas de outras disciplinas também, por
iniciava das Professoras Coordenadoras Eliana
Bomﬁm e Kelly Tarjano, e ainda da Professora
Alessandra Garcia (Teatro), se encontraram com a
Professora de Teatro Andreia Morais e a psicóloga
Camilla Oliveira, no Colégio, para conhecer o trabalho
dessas proﬁssionais que têm lidado com o melhor da
poesia estudanl da rede pública do nosso município.
Como parcipantes do projeto desenvolvido
pelo PROINAPE - Programa Interdisciplinar de Apoio às
Escolas Municipais do Rio de Janeiro -, as duas
proﬁssionais apresentaram uma série de belos
poemas criados por alunos da rede pública, nos quais
se podiam ver expressas e trabalhadas questões muito
próprias do universo dessas crianças e adolescentes. E
com que criavidade e competência eles produzem
suas obras!
A avidade dessa manhã contou com
"degustação" de poesia pelos professores presentes,
além, é claro, das explicações detalhadas sobre como
tem se dado o projeto na sua práca escolar codiana.
Insgante e lindo! Uma excelente sugestão!

No dia 20/02, terça-feira, a equipe de Francês
do Colégio Franco-Brasileiro parcipou de uma manhã
de formação com a Sra. Céline Himber, autora do
método Adomania, uzado no EFII.
Essa formação é fruto da parceria da
Coordenação de Francês com o representante da
Hache e FLE, Cédric Frin. Uma manhã de muito
aprendizado! Ganharam os professores e os alunos!

CLEAN UP - FRANCODROID

A E q u i p e d e R o b ó c a F r a n c o D r o i d
implementou, no sábado, dia 3 de fevereiro, uma
avidade de ajuda à despoluição de um dos maiores
símbolos desta cidade, a Praia de Copacabana. Foi um
movimento de conscienzação e limpeza das areias de
um dos cartões postais mais importantes do mundo.
Grande aprendizado e muita diversão!
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FRANCODROID - BANHO DE CIDADANIA

FRANCOFONIA 2018
8º ano dançando Jongo em aula de Música

Sábado Esporvo (EFI)

Em parceria com a ONG Serpema, realizou-se
no dia 4 de março, no Franco, o "Banho de Cidadania".
Trata-se de uma ação de promoção do bem-estar e de
resgate da dignidade da população em situação de rua.
Um módulo com dois banheiros com chuveiros
(feminino e masculino) ﬁcou estacionado na entrada
do Colégio, possibilitando que as pessoas tomassem
banho, cortassem o cabelo, recebessem roupas limpas
e desfrutassem de um delicioso café da manhã
preparado na escola.
A FrancoDroid acredita que todos juntos fazem
mais e melhor!

BRINCANDO TAMBÉM SE APRENDE!

TORNEIO NACIONAL DE ROBÓTICA - FLL

A cada ano, para festejar a Francofonia, uma
seleção de 10 palavras oriundas de países francófonos
é lançada. “Dis-moi dix mots” de 2018 teve como tema
a oralidade. O aluno foi convidado a se interrogar sobre
os múlplos usos da palavra, em voz baixa ou alta, com
ou sem pronúncia.

A CIÊNCIA POR TRÁS DAS BRINCADEIRAS

E deu FrancoDroid! Estamos muito orgulhosos
de anunciar que ganhamos o prêmio "Trabalho em
Equipe", no Torneio Nacional de Robóca da First LEGO
League - FLL. A compeção ocorreu em Curiba, de 16
a 18/3, com 83 mes de vários estados do Brasil
reunidos. Foram mais de 800 alunos de todo o país! O
tema da temporada foi Hydro Dynamics e cada equipe
precisou descobrir um problema relacionado à água,
encontrando para ele uma solução inovadora. Foi um
ﬁnal de semana de muito aprendizado e gracious
professionalism.

ENSINO MÉDIO NO TEATRO

6º ano (EFII) estudando fontes históricas no CDM.
1º ano (EFI) em avidade com balões.

3ª série (EM) em Dia temáco (Décadas)

2º ano (EFI) aprendendo matemáca na práca.

Os alunos do Horário Integral que parcipam
das aulas de "Ciência no dia a dia", estão trabalhando
“A Ciência por trás das brincadeiras”.
Nessa avidade, as crianças confeccionaram
cataventos e discuram o funcionamento dos moinhos,
além do aproveitamento da energia eólica. Também
parciparam de um jogo de bola, no qual constatou-se
o efeito da pressão interna do ar na bola, em sua
capacidade de quicar.
Ao longo do ano, sempre orientados pelo
método e raciocínio cienﬁcos, vamos brincar e
aprender muito mais sobre o assunto.

Complementando conteúdos da disciplina de
Lingua Portuguesa/Literatura, alunos da 2ª e 3ª séries
do EM, na noite de 28 de março, assisram à recriação
em linguagem teatral do clássico da literatura brasileira
"O Ateneu", de Raul Pompeia.
O espetáculo, embora relavamente longo,
despertou pleno interesse dos alunos, dada a
qualidade da adaptação da obra original e a atuação
dos atores.

