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4º ano (EF I): o valor da História

Alunos do 9º ano em debate (História).

“Estamos de luto pelo Museu Nacional!”, esse
foi o tema da aula no dia seguinte ao triste
acontecimento que surpreendeu a todos. As turmas de
4º ano do Ensino Fundamental reuniram-se em grupos
para fazer uma redação. Nesse dia, reforçamos a
importância de as famílias visitarem museus; aﬁnal,
como conhecer o presente se não valorizamos o
passado?

2º ano (EFI): avidade com bolhas de sabão.

Robótica: sumô de robôs

Palestra para o 3º ano (EFI): A história do voto.

Maternal II recebe a visita de uma densta.

No dia 15 de setembro, nossa equipe
parcipou do Fesval Red Bull Basement, em São Paulo.
O evento contou com uma série de avidades
envolvendo tecnologia e impacto social, incluindo
sumô de robôs, no qual compemos. No ﬁnal, na
categoria Sumô Lego 1kg Júnior, nossos alunos
conquistaram o primeiro, terceiro e quinto lugares,
com os robôs Ousadia&Alegria, Sua mãe e Sua Carteira,
respecvamente. Já na categoria Sumô Lego 1kg Pro,
nosso robô Droidinho obteve o quarto lugar. Ficamos
contentes de termos parcipado! Foi muito diverdo e,
sem dúvida, aprendemos bastante!

Na tarde do sábado, 22 de setembro, realizou-se mais uma edição do Sábado da Cultura, desta vez em torno do tema
"Eleição". Culminando um trabalho que é feito desde a Educação Infanl até o 5° ano do EF I, inserido no planejamento das
avidades, com votações pracadas a propósito das inúmeras tarefas e situações escolares codianas propostas, esse Sábado
novamente oportunizou o encontro entre a escola e as famílias com criavas exposições, muito visitadas, e interessantes
oﬁcinas, de que também parciparam bastante.
Cada visitante recebeu um tulo de eleitor com dados que foram preenchidos por eles mesmos. Assim, estavam aptos
a escolher, dentre os temas - educação, habitação, saúde, segurança e transporte -, a sua prioridade.
Do Maternal I ao 5° ano, passando pelo Integral, os trabalhos das crianças ﬁzeram convergir o interesse do público
presente e enriqueceram muito a tarde, cujo sucesso se deve a todos os proﬁssionais que atuaram no seu planejamento e
realização, às crianças e seus familiares que a abrilhantaram.
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Projeto social - EFI

Eleições 2018 - debate

NOUVELLES

Integral: ÁGUA - futuro do planeta

Alunos do Mat II são os ‘‘ingredientes’’ de uma sopa.

Com nossos alunos do 3°, 4° e 5° anos do
Ensino Fundamental I, desenvolvemos um projeto
social, envolvendo algumas creches de nosso bairro e
proximidades.
Promovemos visitas dos alunos às instuições
e as crianças atendidas têm vindo à nossa escola para
estabelecer um contato próximo com nossos alunos:
brincam e parcipam de avidades lúdicas conjuntas,
dirigidas por alguns professores. Durante as visitas,
estamos tendo a oportunidade de trocas e conversas
entre as crianças. Nossos estudantes também estão
contribuindo constantemente com doações de
alimentos.
Essa avidade faz parte do nosso projeto
pedagógico e a parcipação das crianças é voluntária.

Preparação para o Vestibular UERJ - 2019
Cine Franco debate ‘‘Tudo pelo poder’’.

Como sempre tem feito, em ano eleitoral, o
Franco organizou-se para oferecer aos alunos do EM
informações sobre o processo democráco. Diante das
eleições gerais, optamos por trazer para a nossa
conversa, na noite do dia 20 de setembro, quinta-feira,
apenas os que pleiteassem um dos cargos – o de
senador. O professor Marcelo Ferro cuidou de preparar,
então, uma clara e sintéca exposição sobre as
atribuições que cabem aos membros do Senado.
Esclarecidas as atribuições e referida a
condição respeitável de polícos como servidores
públicos, passamos ao debate: após terem sido
convidados todos os candidatos registrados, vemos
entre nós quatro dentre eles e o resultado foi uma
conversa interessada, em que civilidade e tolerância
deram o tom. Mediado pela professora Liudmila,
parciparam do encontro Chico Alencar, Fernando
Fagundes, José Bonifácio e Márcia Barçante.
Acreditamos que essa tenha sido uma noite de
aprendizagem sobre a necessidade de se buscar
sempre o bem colevo, parcipando, cada um a seu
jeito solidário, da construção de uma sociedade mais
justa e igual para todos os seus cidadãos.

Projeto Tatuí

Palestra para o EM:
Ins tut Na onal des sciences appliquées (Lyon)

2ª Escola Aberta 2018
Pela segunda vez neste ano, responsáveis pelos alunos do 6° ano do EF II à 3ª série do EM esveram no Franco
para uma conversa com os professores sobre o processo escolar deste ano em curso. O encontro aconteceu na tarde de
sábado, dia 1° de setembro, com boa parcipação dos pais, que veram oito minutos para estar com cada um dos
professores das disciplinas previamente selecionadas.
Também os responsáveis pelas crianças do turno da tarde puderam se encontrar com os professores de aulas
extras de seus ﬁlhos, visando igualmente ao melhor entrosamento e aproveitamento escolar.
Nesta etapa do período levo, esse diálogo é bastante relevante como tentava para a superação dos problemas
e tem dado bons resultados.

Na tarde do dia 29 de agosto, a convite da
disciplina de Literatura da 3ª série, a Profª Gloria Elena
(Inglês/Literatura) apresentou aos nossos alunos
v e s b u l a n d o s u m a p ro p o s t a d e l e i t u ra d o
conto/novela "O Alienista", de Machado de Assis. De
posse de leituras dos mais profundos e atuais analistas
da obra machadiana, que revelam as várias camadas do
texto, a Profª resgatou as ironias dessa obra madura do
escritor que, como nenhum outro, soube dizer a
respeito de seu tempo e que também muito pode nos
revelar sobre a nossa contemporaneidade.
Atentos e agradecidos, os alunos e as
professoras presentes muito se beneﬁciaram dessa
aula (mais um suporte com que contaram os
estudantes na preparação para o 2° Exame de
Qualiﬁcação da UERJ) que, com empenho e agudeza de
análise, pôde dar conta de uma obra cujo autor, como
ninguém, é mestre na abordagem do homem e da vida
em sociedade.

O sábado, 15 de setembro, foi dia de Projeto
Tatuí. A ‘‘aula’’ aconteceu na Praia de Copacabana com
a parcipação de alunos, responsáveis e também de
professores do Colégio.
Foram 200 alunos inscritos, nosso maior
público em 5 anos de parceria com o projeto! E todos se
propuseram a coletar resíduos deixados por banhistas
nas areias da Princesinha do Mar.
Nesse momento é que se vê a importância de
uma escola com visão humanísca, que preza o educar
para gerar um futuro melhor.

