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DELF - ENTREGA DOS CERTIFICADOS

Dia 19/04, brincando com o ‘‘índio’’ Davi no Integral.

8º ano (EFII) em aula de Música

1º ano (EFI) em avidade de LIV.

Pré II dançando frevo.

O primeiro diploma de francês a gente nunca
esquece. E assim foi na manhã do dia 5 de abril. Os mais
jovens alunos do Colégio receberam o seu primeiro
diploma em francês: DELF PRIM. No Auditório lotado,
os alunos assisram também, à entrega dos diplomas
A1,A2, B1 e B2. O evento contou com a parcipação da
Adida de Cooperação para a Língua Francesa, Sandrine
Diesel, e da Diretora Adjunta e Diretora Pedagógica da
Aliança Francesa do Rio de Janeiro, Rozenn Mounier.
Uma manhã especial e de muito orgulho pelo
sucesso dos nossos alunos! Bravo!!!

"Pressinto que os homens estão ﬁcando muito
duros, e o mundo, muito triste. A arte e os arstas
populares me mostraram que, a despeito desses dias
de agonia, ainda se pode esperançar um mundo mais
justo." (A. Nóbrega)
No dia 7 de abril, com coloridas pipas ao vento,
o Franco recebeu as famílias para uma tarde de
brinquedos e brincadeiras inspirados em Antônio
Nóbrega, arsta que busca manter vivos os ritmos, as
danças, as músicas, o circo, as manifestações culturais
de forma geral que fazem parte do repertório desse
universo. Sem nos esquecermos das várias avidades e
contribuições trazidas pelos povos que formaram esta
Nação.
O numeroso público que parcipou deste
Sábado "Brincante", como mais um dos espetáculos do
arsta, garanu o s ucesso das realizações.
Registremos, ainda, a grande colaboração das famílias
com a doação de materiais para o desenvolvimento das
ricas oﬁcinas, jogos, trabalhos das exposições, tudo o
que foi feito e que permiu aos presentes diverr-se
aprendendo. E como o forró do Auditório contagiou a
todos!
Do Maternal I ao 5° ano do EF I, incluindo o
Horário Integral, a criavidade, a variedade dos
conteúdos e prácas trabalhadas marcaram a tarde,
disnguindo-a como mais uma oportunidade de um
trabalho pedagógico de qualidade oferecido por uma
escola que vê o aluno em toda a sua complexa
humanidade.

Avidades no páo coberto durante o ‘‘Sábado com a Família’’.

UMA NOITE ALTO ASTRAL - 6º ANO (EF II)

Foi com grande entusiasmo que os alunos do
6º ano do EFII parciparam da avidade UMA NOITE
ALTO ASTRAL NO FRANCO, nos dias 23 de março e 6 de
abril. Em um projeto muldisciplinar. as disciplinas de
Ciências, Geograﬁa e Informáca desenvolveram
avidades tendo como apoio um Planetário Móvel,
u m a O ﬁ c i n a d e Fo g u e te s e m a i s u m " Q u i z
Astronômico". A Orientação Educacional, organizadora
do evento, parcipou ﬁrmando, no decorrer da "noite
espacial", os valores sócio-emocionais e os hábitos
trabalhados no LIV.
Desse modo, os alunos veram a possibilidade,
ainda, de interagir com os seus colegas no espaço do
Colégio, totalmente disponível para eles. Essa relação
com o espaço da escola oportunizou novas nuances e
abordagens, transformando a visão e a sensação de
pertencimento.
Finalizamos a noite com uma "Pizza das
Galáxias", uma "Baladinha dos Astros" e um
acantonamento nas "Salas de aula das Estrelas". Pela
manhã, um "pet dejèneur alto astral" conﬁrmou as
expectavas do sucesso dessa avidade inédita, que
passará a fazer parte de nosso calendário escolar!
Valeu 6º ano! Agradecimentos também à
empresa CINT, pelo suporte especial na organização da
avidade.
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Debate
Exposição de Artes Visuais - 7º ano (EFII).

AVENTURAS NO PRE´ I

´ NO PRE´ II
PASSEIO E CULINARIA

Foram muitas as aventuras do Pré I no mês de

6º ano (EFII) em aula de Ciências.

abril!

CINE FRANCO ESTA´ DE VOLTA!

2ª série (EM) em aula de Biologia.

9º ano (EFII) em busca de QR codes para trabalho de DG.

Trabalho inspirado na obra de Vik Muniz - Artes (4º ano)

Era quinta-feira, dia 12/04, o ﬁlme era uma
obra reconhecida do inglês Ken Loach; trazia no
currículo a Palma de Ouro do Fesval de Cannes; a
debatedora era a querida professora Lucinda e
nhamos a presença da professora Adriana e do
coordenador João...
Mas, no meio do caminho, marcado para o dia
seguinte, havia um teste de Física.
Muita gente - que queria ter vindo - acabou se
rendendo à aula extra de preparação para a prova, mas,
ainda assim, quinze valentes cinéﬁlos esveram
conosco nessa nossa volta da conversa das quintasfeiras... E como rendeu essa roda...
Na semana seguinte, o professor Marcelo
Ferro discuu o ﬁlme francês O Valor de um Homem (A
Lei do Mercado, no original).

A história da "Menina bonita com laço de ﬁta"
possibilitou que os alunos comparlhassem
experiências que retratassem tristeza, frustração e
alegria. A parr dessa vivência, foi eleito o mascote da
turma e, para ﬁnalizar, houve a preparação de uma
deliciosa "bala de gelana" pelas crianças.
No mundo das artes, nos aventuramos pelas
obras de Van Gogh. Apreciamos a tela "O quarto" e
aprendemos sobre o pintor de forma bastante
signiﬁcava.
Em homenagem à cultura indígena,
conhecemos a oca e constatamos a inﬂuência da
alimentação indígena no nosso dia a dia, com a "Festa
do milho", na qual degustamos diferentes receitas.

O Pré II foi à Praia Vermelha realizar avidades
de campo com a Equipe do Espaço e Vida. Lá, os alunos
interagiram com a natureza, observaram algumas
espécies da fauna marinha, analisaram a importância
da água e ouviram a história da nossa cidade. Todos se
diverram com brincadeiras cooperavas que
envolviam areia, água, terra e sementes. Ao ﬁnal do
passeio, eles adoraram procurar o tesouro escondido
na praia! Foi muito enriquecedor esse contato com a
natureza!
Para ﬁnalizar o projeto do livro “Cabe na mala”,
o Pré II preparou uma deliciosa bala de gelana. Os
alunos se diverram com o “Jogo do paladar”,
experimentando, de olhos fechados, diferentes
sabores, para aguçar um dos nossos sendos.
A bala ﬁcou muito gostosa e essa aula de
culinária foi um sucesso!

