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HOMENAGEM AO "MAIO DE 68"

Exposição do trabalho integrado (Ciências/Artes/Informáca) realizado pelo 6º ano: Sistema solar

VANGUARDAS EUROPEIAS - 3ªSÉRIE E.M.
Maternal I no ‘‘cavalinho’’.

A QUESTÃO INDÍGENA NO BRASIL

Foi com a interpretação da canção "Comme un
garçon", consagrada na voz de Sylvie Vartan , que os
alunos do Colégio Franco-Brasileiro parciparam do
concurso da Francofonia, realizado no dia 8 de maio, na
Aliança Francesa da Tijuca.
Neste ano, o tema homenageou os 50 anos do
movimento sócio-políco-cultural de maio de 68, na
França. Parabenizamos os dez alunos do Ensino Médio
e Ensino Fundamental II pelo show em francês, que
tanto nos orgulhou!

"QUE TEMPOS SÃO ESSES?" - E.M.
Maternal II elegendo o personagem do Mágico de Oz.

PRÉ I: trabalho inspirado na obra Girassóis, de Van Gogh.

PRÉ II em visita guiada ao CDM.

Na noite de 5 de maio, um grupo de alunos da
2ª e 3ª séries do EM, acompanhado dos professores
João Aprígio e Marcelo Ferro (organizadores), Káa
Abrantes, Mirna, Alexandre e Maria do Carmo, além de
outros convidados, assisu, no Armazém da Utopia, a
“Que Tempos São Esses?”. Trata-se de um espetáculo
sobre o intelectual militante Bertold Brecht e a posição
dos arstas na sociedade. A montagem realiza um
mosaico sobre a práxis do autor. Com direção de Luiz
Fernando Lobo, é o segundo projeto do Ano Marx, em
comemoração aos 200 anos de Karl Marx.
Como um trabalho interavo, bastante variado
em sua proposta arsca, o espetáculo, que esmula a
reﬂexão, agradou a todos os alunos e professores e
outros proﬁssionais que os acompanharam.

Como complemento muito importante aos
conteúdos desenvolvidos pela disciplina de Literatura
até essa etapa e, principalmente, para que se
compreenda a contribuição das vanguardas arscas
do ﬁnal do século XIX e início do século XX na fundação
do conceito e da práca poéca da modernidade, os
alunos da 3ª série do EM assisram, em nosso
Auditório, na manhã do dia 10 de maio, a uma aula
muito especial ministrada pela Profª Elaine (História da
Arte).
Acompanhando as rupturas processadas pelas
artes visuais, a exposição feita por ela revisitou a
Anguidade Clássica - e a criação do conceito de belo -,
estabeleceu o percurso da arte ocidental até o século
XX, observando, principalmente o propósito das
vanguardas de integrar a arte à vida, da qual não se
separa. De fato, mostrou que a arte está nas ruas, no
codiano da vida em sociedade e não somentre nas
academias ou nos museus.
Os alunos puderam ver que as vanguardas
arscas, geradas pela reação ao vibrante e assustador
século XX, quebraram paradigmas e abriram caminhos
para uma maior liberdade de expressão.
A importância desse encontro para a
compreensão da arte e da lírica modernas é
inquesonável para todos os que dele parciparam.

Em 8 de maio, o professor Paulo Henrique,
pesquisador da Fiocruz, esteve em nosso Colégio com o
objevo de enriquecer os conhecimentos acerca da
questão indígena no Brasil. Falou para os professores
da Educação Infanl e Ensino Fundamental I
apresentando um panorama sobre a migração das
tribos no Brasil, enfazou o papel dos líderes do povo
indígena e surpreendeu os presentes ao aﬁrmar que a
população indígena, mesmo que, em grande parte, não
viva nas aldeias, está aumentando em nosso país.
Foi um produvo e feliz encontro!

FILOSOFIA NO PÁTIO - E.M.

Avidade lúdica: ‘‘Quem sou eu?’’
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TORNEIO INTERNACIONAL - FRANCODROID

REPENSANDO E AGINDO - E.F.II
“ T h e m a s k y o u l i v e i n ”, o p o t e n t e
documentário críco do processo de educação dos
homens nas sociedades ocidentais, encontrou na voz
masculina (mas suave) do professor Bernardo um
comentário inteligente, que interessou a todos os
jovens cinéﬁlos durante a conversa do dia 24 de maio.
Presentes à sessão, as professoras Adriana
Figueiredo e Ana Luiza (de Inglês) enriqueceram o
debate, formalizando e organizando as impressões dos
nossos meninos e meninas, o que, decerto, os terá
levado a reﬂer melhor sobre seus comportamentos na
vida diária da casa e da escola.

MANHÃ SHAKESPEAREANA

A equipe FrancoDroid parcipou do torneio de
Robóca "FLL Open Invitaonal Central Europe 2018",
no período de 16 a 19 de maio, na Hungria. Foi com
muita alegria que nossos alunos conquistaram o
prêmio de 1° lugar em "Estratégia e Inovação do Robô";
além disso, obveram o 4°lugar nas pontuações da
arena e o 5° em "Performance do Robô".
Agradecemos a todos que apoiaram a equipe
durante essa trajetória e não podemos deixar de
ressaltar a importância da direção e de todo o corpo
docente e de funcionários do Colégio Franco-Brasileiro,
de nossos familiares e amigos e, principalmente, os
mentores e os técnicos nesses resultados. Todos foram
incansáveis para que se pudesse realizar este sonho, o
de representar nossa escola e o nosso país lá fora.

NOVOS OLHARES PARA O LIXO
Os alunos do 4º ano observaram imagens do
consumo de alimentos, por parte das crianças, em
diversos locais do mundo. Além disso, assisram ao
vídeo "Lixo Extraordinário", de Vik Muniz.
Após a reﬂexão sobre o desperdício de
alimentos e a fome no mundo, os alunos produziram
painéis com a sucata trazida pelo grupo.
Parcipar dessa avidade movou novos
olhares para o lixo e esmulou boas prácas diante do
grande problema que é a produção mundial de lixo.

PRÉ II SE DIVERTINDO!
1ª ESCOLA ABERTA 2018

ORGANELAS CELULARES EM MODELAGEM 3D
Inspirados pelas obras do arsta Ivan Cruz, as
turmas de Pré II se diverram brincando de amarelinha,
bolas de gude, telefone com ﬁo, passaraio e cavalos de
pau. Como é bom ser criança!

No dia 18/05, os alunos do 6º ano do EF II, na
companhia de suas professoras de Português Isabela e
Maria Elisa, reuniram-se no Auditório para ouvir a profª
Gloria Elena (Língua Inglesa e Literatura) e com ela
aprender muito sobre a obra Sonho de Uma Noite de
Verão, de William Shakespeare. Com olhares bem vivos
e atentos, nossas crianças deliciaram-se com as
curiosidades e as competentes análises feitas pela
professora acerca do livro e do seu autor.
"Foi um sonho de palestra", segundo as
professoras de turma!

Esse trabalho, realizado pelos alunos do 8º ano
d o E F I I , fo i f r u to d e u m a p ro p o sta d e AV 1
interdisciplinar. Em Ciências, foi introduzido o
conteúdo de citologia e, em Aprendizagem Criava, os
alunos desenvolveram a capacidade de trabalhar com
modelagem 3D, um assunto inovador e desaﬁador.
O interesse e a dedicação de professores e
alunos foram decisivos para o bom aproveitamento do
conteúdo apresentado e a qualidade do material
produzido.

Responsáveis e professores, mais uma vez,
reuniram-se no Franco, no dia 26 de maio, para uma
conversa bastante necessária e produva sobre a
atuação dos alunos no primeiro trimestre deste ano
levo.
O b j e v a n d o u m c o n h e c i m e n t o m a i s
aprofundado das necessidades dos alunos e do
processo de aprendizagem e formação humana e
acadêmica oferecidas pela Escola, essa oportunidade
resultou bastante sasfatória nesse momento
importante do ano levo, com óma parcipação de
todos os envolvidos.
Aguardam-se os resultados posivos dessa
iniciava pedagógica que, sem dúvida, se verão no
decorrer do processo.

MILK SHAKE
NO PRÉ I
Para deixar a nossa descoberta da cor rosa
ainda mais gostosa, ﬁzemos um delicioso milk shake de
morango! Misturamos o vermelho da fruta com o
branco do leite e acrescentamos sorvete de morango.
Ficou maravilhoso!

