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aconteceu...

PREPARAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UERJ

‘‘Repensando e Agindo’’- 8º e 9º anos (EF II).

Troca-troca de livros - EFI

Futebol Interclasse (E.M.).

3ª série E.M. em ‘‘Dia temáco’’: Filmes

O vesbular da UERJ sempre mobiliza muito os
jovens e seus professores, de modo geral. Para a etapa
inicial deste ano (1° Exame de Qualiﬁcação), realizada
no domingo, 9 de junho, nossos alunos da 3ª série, que
vinham recebendo orientação desde o início deste ano,
contaram com um complemento importante nos dias
que antecederam à prova.
Na tarde de 6/6, quinta-feira, a profª Maria do
Carmo (Literatura) reuniu os alunos para uma aula dada
em dois horários e, mais uma vez, trabalhou contos e
minicontos da obra "Hora de Alimentar Serpentes", de
Marina Colasan, leitura exigida para a prova de
Linguagens. Com uma apresentação que procurou
resgatar as referências intra e intertextuais que o livro
evidencia, a profª analisou os textos ressaltando
aspectos importantes dos planos da expressão e do
conteúdo, numa abordagem muldisciplinar que uniu
a tradição arsca ocidental à pós-modernidade,
passando pelo Modernismo brasileiro, através dos
gêneros aﬁns aos textos de miniﬁcção da autora.
Naturalmente, as questões históricas do feminino
também esveram em foco.
Já na noite do dia seguinte, 7/6, os profs. de
Física e Química, Lu e Cláudio, deram um aulão de
cerca de duas horas no Auditório, durante o qual foi
feita a correção de questões dos vesbulares
anteriores da UERJ, acompanhada com grande atenção
pelos alunos. Além disso, reviram assuntos que, com
frequência, são cobrados nesse vesbular. Os dois
professores ﬁzeram comentários descontraídos e, ao
ﬁnal, deram importantes dicas para a prova. Tudo isso
para criar um clima favorável ao exame!
Os professores das diferentes disciplinas
reservaram boa parte de suas aulas nas úlmas
semanas para intensiﬁcar o preparo para o domingo. E,
ainda, palavras e ações de incenvo e apoio a todos os
alunos nesse delicado momento não faltaram!
Receberam mimos traduzidos em um cartãozinho
entregue pelas crianças do Integral com uma bonita
mensagem e um bombonzinho.

Na quinta-feira, dia 13/6, as turmas do 4° e 5° anos iniciaram as comemorações da Festa Junina do Colégio com muita
animação. Ela connuou na manhã de sábado, 15/6, com as apresentações da Educação Infanl e das turmas do 1° ao 3° ano.
Já na parte da tarde, foi a vez de os alunos do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio exibirem suas danças muito variadas e
atravas. Também os ex-alunos que, em signiﬁcavo número, visitaram o Colégio, ao dançarem junto com os professores da
casa, animaram a quadrilha, quase ao ﬁnal da tarde.
Como todos os anos, a apresentação da 3ª série, ansiosamente esperada, contagiou o público presente pela alegria,
variedade de gêneros e eslos musicais! Enriquecido pela parcipação de professores das turmas, esse momento tem
deixado sua marca de qualidade na festa.
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"Poesia Slam" - 1ª Série E.M.

Um gênero de poesia oral que, há algum
tempo, vem ganhando espaço em todo o mundo
entusiasmou bastante os nossos alunos da 1ª série do
Ensino Médio na manhã de 3ª feira, 11/6. Trata-se da
"poesia slam" ou poesia falada cujas apresentações
abordam, de maneira geral, questões contemporâneas
importantes levando à reﬂexão e à tomada de
consciência por parte dos jovens. De longe, uma forma
mais natural e codiana de se falar poesia, o gênero
vem oportunizando "batalhas poécas" em várias
partes do mundo.
Na avidade dessa manhã - coordenada pelos
professores Alexandre (Português/Redação),
Alessandra (Teatro), Mariana (Filosoﬁa) e que contou
com a parcipação de Andreia Morais (atriz, poeta e
professora de Teatro) - a atuação dos alunos da 1ª série
EM foi especialmente envolvente e animada! Um grupo
de estudantes da 3ª série EM. também conheceu o
projeto, envolvendo-se com ele.
Intolerância racial, de gênero e outras
questões socioculturais foram trabalhadas e
apresentadas em discurso poéco-teatral com grande
senmento e dinamismo.

Cerimônia de entrega dos diplomas DELF

O Auditório do Liceu Franco-Brasileiro ﬁcou
lotado, na manhã do dia 6 de junho, para a entrega dos
diplomas aos alunos aprovados nos exames DELF PRIM
e DELF SCOLAIRE. O DELF é o único diploma oﬁcial do
Ministério da Educação Francês que cerﬁca o
conhecimento da língua francesa para estudantes
estrangeiros.
Neste ano, o Liceu Franco-Brasileiro teve um
índice de aprovação espetacular: 99,8%! A cerimônia
contou com a parcipação de nossas duas parceiras na
aplicação dos exames do DELF: a adida de cooperação
linguísca do Consulado Francês, Adriana Davanture, e
a diretora adjunta e pedagógica da Aliança Francesa do
Rio, Rozenn Mounier.

Escola e Família - Segurança para todos
PENSANDO E PRATICANDO ESPORTE

Palestra: Universidade de Lisboa

ENTENDENDO O ENEM

Palestra para responsáveis da 3ª série E.M.

Em Byblos, a equipe de Robóca FrancoDroid viveu momentos de muita aprendizagem e trocas que deixarão em
cada um dos nossos jovens uma memória afeva e cultural de valor inesmável. Sempre se lembrarão da bonita cerimônia
de abertura do torneio, que contou com a presença de jovens estudantes de todo o mundo e também com a do
representante da embaixada brasileira, Thiago Oliveira; das danças várias; do conhecimento das pesquisas; das trocas de
brindes; dos passeios pela cidade (pelo Centro Histórico e o Mediterrâneo, de barco), que é a mais anga do mundo.
Comper com outras equipes - 71, no total, vindas de 47 países -, em um espaço estrangeiro, trouxe aos nossos
estudantes uma experiência intelectual, pessoal e social única!
O resultado ﬁnal do torneio premiou a FrancoDroid com o 2° lugar na classiﬁcação geral das equipes parcipantes
(superada apenas pelos donos da casa) e o 3° lugar na performance/desempenho do robô!
Estamos muito felizes com esse resultado, o qual, mais uma vez, projeta o trabalho dos alunos e seus
professores/monitores em cenário mundial!

No dia 5 de junho, a representante da
Universidade de Lisboa, Agata Nicolau, esteve em
nosso Colégio com o objevo de orientar os alunos da
3ª série do Ensino Médio em relação ao processo
selevo para ingresso naquela instuição. Ela enfazou
que o canal de entrada para a Universidade de Lisboa é
através do resultado obdo no ENEM.
Nessa oportunidade, os alunos puderam rar
d ú v i d a s e m re l a çã o a o s c u rs o s o fe re c i d o s ,
mensalidades e vivência no exterior.
Foi um encontro muito produvo!

No sábado, dia 08/06, aconteceu no Colégio o
"Pracando e Pensando Esporte", envolvendo os
alunos do 9º ano do Ensino Fundamental II à 3ª série do
Ensino Médio. Foram realizadas avidades prácas e
teóricas com a parcipação dos palestrantes externos:
futebol americano: Rudá Magalhães – ex-aluno,
bicampeão brasileiro de futebol americano, atleta do
Vasco e da Seleção Brasileira; capoeira: membros do
Grupo Malungos - grupo com 10 anos de tradição,
responsável por difundir a cultura afro-brasileira em
diversos países; futebol feminino: Thaissan Passos –
técnica de futebol feminino do Fluminense e fundadora
do projeto ‘‘Daminhas da Bola’’, e Amanda Storck gerente de futebol feminino.
Também foram arrecadados alimentos não
perecíveis para serem doados ao Instuto Bola Pra
Frente.

Na noite do dia 10/06, responsáveis e
membros do Instuto Opina parciparam, no Auditório
do Colégio, de uma mesa-redonda sobre o tema
"Escola e Família - Segurança para Todos".
Foi graﬁcante veriﬁcar que o grupo de pais
que esteve no Auditório demonstrou grande interesse
pelos temas apresentados. Todos ouviram com atenção
a explanação dos convidados, sugeriram estratégias,
apresentaram opiniões e raﬁcaram a importância da
parceria entre a escola e a família, no que diz respeito,
segundo eles, ao cuidado com seus "mais valiosos
bens", os ﬁlhos.
Por ﬁm, foi feita uma síntese de todo o
encontro por um dos integrantes do Instuto, Sérgio
Barata.
As famílias demonstraram grande apoio à
iniciava do Colégio e relataram o desejo de novos e
próximos encontros.
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no integral...

3ª série no CCBB: Paul Klee e 50 anos de Realismo

Semana do Meio ambiente.

Feira do Integral.

A tarde do dia 27 de junho, quinta-feira, foi
especialíssima para um grupo de alunos e professores
que visitou as exposições "Paul Klee - Equilíbrio
Instável" e "50 anos de Realismo - do Fotorrealismo à
Realidade Virtual", no Centro Cultural Banco do Brasil.
Na companhia das professoras Maria do
Carmo (Literatura/Português), Elaine Sousa (Artes) e
Glória Elena (Literatura/Inglês), os estudantes
percorreram todo o andar acompanhando a evolução
da obra do arsta suíço, desde a fase dos desenhos
infanto-juvenis até a produção adulta contemporânea
à doença que não conseguiu limitá-lo
experiencialmente, passando pelas suas contribuições
estécas vanguardistas que recriaram e renomearam a
arte do século XX.
A segunda exposição visitada nesse dia - com
trabalhos que atendem à classiﬁcação de realismo,
hiperrealismo e realidade virtual contemporânea atraiu o interesse dos nossos jovens, despertando neles
o desejo de interação com as peças arscas exibidas. A
noite iminente não foi um limite à sua curiosidade e
disposição em aproveitar, o máximo possível, essa arte
com a qual se idenﬁcaram desde o primeiro
momento.

‘‘Não’’ ao desperdício de alimentos.

CINE FRANCO

Brincadeiras do tempo da vovó (Integral - EF I).

Debate no Cine Franco com ex-aluna como mediadora.

Com 25 números de canto e dança, apresentados por alunos, ex-alunos (que aqui sempre voltam para nos
presentear com sua parcipação) e professores, o Franco-Brasileiro realizou na tarde do sábado, 29 de junho, uma
animada Festa da Música, evento já tradicional no Colégio que, nessa sua versão, se junta às comemorações francesas
desta época.
Houve apresentações dos estudantes do 6° ano do EF II à 3ª série do EM, inclusive com alguns deles cantando com
seus professores. A qualidade arsca marcou esse espetáculo, que até mesmo contou com uma música de autoria da
aluna Yasmin, da turma 302.
A cada vez, os números iam sendo anunciados pelo Prof. Guto (Francês) e, no princípio e ao ﬁm, ganhavam muitos
aplausos! Que lindos os corais do 6° e 7° anos, com sua interpretação de sucessos da música internacional e nacional!
Além de tudo isso, deliciosos "macarrons" e as comidinhas na barraca da 3ª série, vendidos no páo da frente,
puderam ser saborosamente degustados. Ainda, um "planner", produto da nossa miniempresa, foi sorteado entre os
presentes.
Foi uma óma tarde musical, num sábado de festa, para exibir os talentos de nossos alunos e agradar a todos nós,
pausando um codiano de afazeres e responsabilidades!

Aula sobre o Sistema Braille
Belo desempenho - 3ª série E.M.

As turmas do 2º ao 5º ano do Ensino
Fundamental l, do Integral, receberam, na semana de
10 a 14/6, a professora Patrícia Chedier, do Instuto
Benjamin Constant - CEJA, para mostrar um pouco da
realidade dos deﬁcientes visuais e suas necessidades.
Os alunos puderam iniciar seus conhecimentos sobre o
sistema Braille, através de sua história, estrutura e
i n st r u m e nto s p a ra s u a re a l i za çã o, a l é m d e
compreenderem como é feita a leitura e a escrita
manual, através da máquina Perkins.
Para exempliﬁcar, foram apresentados livros,
folhetos em Braille, regletes, punção, papéis, materiais
adaptados, lupas, uma máquina Perkins e um Soroban.
A aula sobre deﬁciência e inclusão teve o
objevo principal de contribuir para a formação
humanísca dos alunos.

Muito felizes com os resultados dos nossos
alunos da 3ª Série EM no úlmo Enem (2018) e no 1°
Exame de Qualiﬁcação da Uerj realizado neste ano
(59% de conceitos A e 83% na soma dos conceitos A e
B), que coroam o esforço e dedicação da equipe do
Colégio Franco-Brasileiro, parabenizamos a todos discentes, docentes, funcionários - por mais um bom
desempenho!
Seguimos acreditando em um trabalho que, ao
proporcionar a formação intelectual, respeita a
liberdade de pensamento e expressão, a pluralidade, a
v i s ã o c r í c a , v a l o r i za n d o o s p r i n c í p i o s d e
responsabilidade, de vivência solidária e afeva. É todo
esse ideário, conjugado e transformado em produvas
ações no codiano pedagógico, o responsável por esse
sucesso!
Todos têm um papel muito importante no
desempenho de nossos alunos vesbulandos: ele é
produto de uma vivência pedagógica que, iniciando-se
nos primeiros anos de escolaridade, prossegue com
qualidade até a série ﬁnal. Agradecemos às famílias a
parceria constante, sem a qual essa formação não seria
possível.
"Um galo sozinho não tece uma manhã."
(João Cabral de Melo Neto)

