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Conquistas além dos muros do Franco.

1ºano (EFI) : Reciclagem e Eleições

Encontro com Sílvio Tendler

Debate com alunos caracterizados (2ª série EM).

Culinária no Integral (Maternal).

Cine Franco em debate.

Avidade em Artes: ‘‘Queremos mais...’’

Alunos do Integral (Pré I) desenhando o fundo do mar.

A aluna Luísa Leão (T. 302), condecorada com
medalha de ouro na OBA (Olimpíada Brasileira de
Astronomia e Astronáuca) em 2018, parcipou
também de seleva para a OLAA (Olimpíada LanoAmericana de Astronomia e Astronáuca) e IOAA
(Internaonal Olympiad Astronomy and Astrophisics).
Houve, ainda, uma compeção de lançamento de
foguetes, a MOBFOG, na qual ela, junto com o
funcionário Sérgio Júnior e os colegas Rodrigo
Pecegueiro e Vinícius Almeida, obteve grande
aprendizagem.
Em julho deste ano, como resultado de uma
seleção da Junior Achievement (organização que
administra os projetos Miniempresa e Nexa), viajou aos
Estados Unidos para viver, na Naonal Flight Academy,
dentro de uma base militar americana na Flórida, uma
das mais insgantes experiências de sua vida. No curso,
usou simuladores de voo de aviões experimentais
americanos. Outro projeto que marca essa sua rica
experiência foi a criação de um campo magnéco em
Marte usando energia solar, tendo, assim, sido
convidada a ser expositora no NASA Science Days, em
março. A revista Galileu, que entrevistou a aluna,
destacou essa parcipação em um número, elogiandoa como exemplo de uma nova geração que vai resolver
os problemas dessa ordem, ao expor seu “engenhoso
disposivo para criar um escudo magnéco marciano”,
passo importante para a solução da questão da
proteção aos astronautas da radiação do Sol.
A aluna esteve ainda no IRS (Instuto Rogério
Steinberg), escola supleva da rede pública para alunos
superdotados, onde falou sobre exploração espacial.
Essa apresentação, movada pela experiência nos
Estados Unidos, resultou em outro convite: a ida à sede
da Argilando, ONG que promove ações sociais, o que
ela fez no mês de setembro.
Luísa agradece muito à Equipe de Direção do
Franco, bem como ao Júnior da Informáca e à Karolina
Abrantes, por todo o apoio recebido, sem o qual não
teria do condições de fazer “a melhor e mais
importante viagem” de sua vida.

As turmas do 1ºano do EF I aprenderam, com
muita animação, sobre reciclagem e reaproveitamento
de materiais. Após muitas conversas em sala de aula,
vídeos e aulas prácas no Laboratório de Ciências
(onde ﬁzeram experiências de reciclagem de papel e
reaproveitamento de giz de cera), as crianças
descobriram, através do lúdico, as diferentes maneiras
de reulizar e/ou reciclar “velhos objetos”, tendo como
objevo principal o cuidado, a conscienzação e a
preservação do ambiente em que vivem.

Um dos conceitos trabalhados nas turmas do
1º ano do EF I foi "democracia". Com a chegada do
período eleitoral, percebemos que seria o momento
ideal para realizarmos a escolha dos “nomes” e
“brasões” de cada turma. Com essa avidade, foram
angidos alguns objevos como o desenvolvimento da
cidadania, a parcipação social e o atendimento de
algumas regras para uma eleição mais críca,
parcipava e reﬂexiva.

Na noite de sexta-feira, 17 de agosto, reunidos
no Auditório, responsáveis, professores e alunos do 9º
ano do EF II à 3ª série do EM assisram à exibição do
ﬁlme Dedo na Ferida, de Sílvio Tendler, a que se seguiu
um debate, com a presença do cineasta e mediado
pelos professores que parciparam juntamente com
ele da mesa-redonda, Marcelo Ferro, Liudmila Rangel e
Gloria Elena.
O ﬁlme, um insgante documentário, aborda a
concentração de poder econômico nas mãos de muito
poucos, o lucro crescente dos bancos, num contexto
em que a desigualdade social aumenta cada vez mais.
Feito com a mistura de planos diversos, longe de
provocar dispersão, prendeu a atenção do público
presente em sua hora e meia de duração. A profª Gloria
iniciou a fala da noite, com colocação e pergunta ao
autor, seguindo-se os quesonamentos dos presentes,
sempre com muito boa parcipação.
Essa avidade, proposta e organizada pela
Coordenação de História e o Cine Franco, teve como
objevo proporcionar mais uma oportunidade de
análise e reﬂexão tão necessárias neste momento
importante da vida nacional.
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Eleições no Mat II

4º ano em ação!

Para complementar o projeto do Maternal II,
“O Mágico de Oz”, ﬁzemos uma eleição, com direito à
cabine e urna de votação, em que os candidatos eram
Dorothy, Homem de Lata, Espantalho e o Leão. Os
alunos votaram, escolhendo o seu favorito. Foi uma
disputa acirrada e, a cada voto rado da urna, era uma
surpresa! Ao ﬁnal, elegeram, com o maior número de
votos, a Dorothy, que virou uma boneca de pano,
adorada e cuidada por toda a turma.
Para estreitar os laços entre a escola e a família,
às sextas-feiras, vem ocorrendo um sorteio para ver
com quem a boneca vai passar um maravilhoso ﬁnal de
semana! Cada um deles ﬁca sempre na expectava de
ser o sorteado da vez.
Agora os amigos têm podido comparlhar,
através de fotos, as aventuras vividas com a Dorothy.

Uma série de avidades marcou o 1° semestre
das turmas do 4° ano (EFI).
No Laboratório de Ciências, os alunos
observaram algumas plantas e suas caracteríscas. As
imagens do livro foram exploradas na práca cienﬁca.
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Miniempresa Cangaru S.A./E

Palestra para os alunos do 4º ano (EFI).

Piquenique do Pré I.

Pré II se diverndo no Lajedo.

Dando início às avidades, a Cangaru foi
oﬁcialmente anunciada nas mídias sociais no dia 8 de
junho de 2018. No dia seguinte, inaugurando nosso
cronograma de ações sociais, a miniempresa
aproveitou as fesvidades juninas para rifar sua canga
protópo. Foram arrecadados aproximadamente R$
200,00, valor posteriormente reverdo para a
organização não governamental Amigos do Parque.
Logo em seguida, no dia 10 de junho, alguns alunos
integrantes da Cangaru uniram forças em prol da ação
ROUTE de Limpeza da Lagoa Rodrigo de Freitas. No dia
12 de junho, a miniempresa decidiu comemorar o Dia
dos Namorados através do tradicional correio do amor.
Foi cobrado um real por cada mensagem e, ao ﬁnal do
dia, contabilizaram-se R$ 158,00. Esse valor foi
encaminhado para o Abrigo canino João Rosa, lar de
cães abandonados e vímas de maus tratos.
No dia 25 de junho, a Cangaru deu início ao
processo produvo. Seguindo o calendário de ações
sociais, nos dias 29 e 30 de junho, a miniempresa
organizou um bazar beneﬁcente, tendo solicitado
roupas, acessórios, livros e outros objetos para doação.
O total arrecadado foi doado para a ONG Projeto RUAS.
Dia 30 de junho, o Liceu Franco-Brasileiro
sediou o evento Marco Zero. Foram reunidas todas as
miniempresas do RJ em dinâmicas de integração e
interação interpessoal e treinamentos para futuros
desaﬁos no projeto.
Até o momento, a Cangaru trabalhou em três
jornadas de produção, isto é, três dias de processo
produvo. O projeto tem sido um verdadeiro desaﬁo
para funcionários, diretores e presidente. Apesar das
divergências e obstáculos, a miniempresa conta com
um grupo obsnado e incansável.
(Júlia Sodré – T.201)

Olimpíada de Educação Física (EFII).

Explorando o mundo através dos sentidos

Une Crêpe au Chocolat"

Sob a orientação dos professores de Francês
Guto e Flávia, os alunos do 5° ano, depois de
aprenderem, em sala de aula, o vocabulário da receita
de crepe, colocaram a mão na massa e preparam um
delicioso crepe de chocolate.

Pré II: diversão e culinária

No mês de agosto, o Pré I, da Educação Infanl,
explorou o mundo que nos rodeia através dos sendos.
Elaboramos um "tapete tál", no qual analisamos
diferentes materiais e suas caracteríscas. Em seguida,
jogamos nosso "dado sensorial" e cada aluno teve a
oportunidade de descrever as especiﬁcidades das
super cies e as sensações obdas através do tato. A
brincadeira foi um sucesso!

Inspirados pelo livro “Fogo no céu”, as turmas do
Pré II se diverram, na aula de Educação Física, com
brincadeiras picas de Festa Junina. Depois, prepararam
uma deliciosa paçoca numa animada aula de culinária.

