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Palestra com Brigadista de Incêndio

6º ano (EFII) em ‘‘Uma noite alto astral’’

Palestra: "O desastre da Vale S.A."

Em dois encontros, ocorridos nos dias 18 e 23
de fevereiro, os professores, funcionários e Equipe de
Direção, muito interessados, parciparam de uma
palestra, no Auditório, com o Sargento Fernando do
Corpo de Bombeiros.
O encontro constou de uma apresentação de
slides com as cenas de incêndios que, desde os anos 70
até a atualidade, por razões várias, inclusive o
despreparo dos cidadãos para lidar com esse po de
situação, tem levado a muitas mortes. O Sargento
orientou normavamente sobre as maneiras corretas
de evacuação do recinto angido, combinando ações,
no sendo de se preservarem as vidas das pessoas
nessas áreas afetadas.
A plateia agradeceu a oportunidade de
aprender sobre prevenção e estratégias, que, como se
espera, não precisem ser ulizadas, mas, se necessário,
poderão ser postas em práca.

Folia no Integral

No dia 1º de março, os alunos do Horário
Integral parciparam de muitas brincadeiras, música e
dança numa manhã muito gostosa e diverda! Alguns
vieram fantasiados, outros trouxeram adereços e
enfeites, mas o principal ingrediente da folia foi... a
ALEGRIA!!! Ficamos com gosto de "quero mais".

Parceria com a Oxford University Press

Robótica: "Etapa Nacional da FLL’’

O domingo, 17 de março, marcou o 3° dia e o
encerramento da "Etapa Nacional da FLL", no Pier
Mauá. As nocias são ómas! Conquistamos o troféu
de inspiração e é com muito orgulho que anunciamos
nossa classiﬁcação para o "Open Internaonal
Lebanon", que acontecerá no Líbano, em junho
próximo.
Foram três dias de grande aprendizado, novas
amizades e muitas emoções - tudo aqui na nossa
terrinha carioca! Por isso, gostaríamos de agradecer a
algumas pessoas que têm nos acompanhado até aqui:
aos nossos técnicos e mentores, por todas as lições; à
diretora de nosso colégio, Profª Celuta Reissmann, e a
todos os funcionários que nos deram suporte! Somos
gratos também aos nossos amigos e familiares, que
foram torcedores incansáveis e ainda a outros que nos
deram apoio durante essa temporada!
Gostaríamos de parabenizar também a
organização do campeonato pelo ómo trabalho! Foi
uma honra receber esse torneio em nossa cidade. Ele
estava incrível! Enﬁm, muitos desaﬁos ainda estão por
vir até junho, mas, desde agora, mãos à obra!
#gogofrancodroid

Na manhã do dia 28 de fevereiro, os alunos da
2ª e 3ª séries do EM assisram, no Auditório, à palestra
feita pelo Prof. Dr. Carlos Machado de Freitas sobre o
desastre com a barragem I da mina Córrego do Feijão,
em Brumadinho, MG.
Causas e contexto do desastre, análise de
riscos, consequências  sicas, sociais e psicológicas
foram temas ampla e profundamente analisados
durante o período de 1 hora e 20 minutos pelo
palestrante.
Sendo um problema que tem preocupado
intensamente as autoridades e a sociedade, a plateia
parcipou de toda a exposição muito interessadamente.

Ensino Médio inaugurando a Futmesa

Na tarde de sexta-feira, dia 15/03/19, realizouse a solenidade de entrega da placa Oxford Quality,
resultado da parceria entre a Oxford University Press e
o Colégio Franco-Brasileiro.
O Oxford Quality é um programa global de
parceria entre a Oxford University Press, um
departamento da Oxford University, e um grupo seleto
de escolas em todo o mundo, o qual, a parr deste ano,
o Franco passa a integrar.
Presentes a esse momento de grande
signiﬁcado esveram a Diretora, Profª Celuta
Reissmann, a Coordenadora da EI e EFI, Liliane Santos, o
Sr. Roberto Tupinambá, consultor educacional da
Oxford University Press, a Profª Gloria Elena Pereira
Nunes, Coordenadora de Língua Inglesa, além dos
professores integrantes da equipe de Inglês da tarde.
A parr de 2019, o ensino do Inglês será
ministrado desde o Maternal I até a 3ª Série do E.M.,
sob a orientação dessa parceria.

TARDE LÚDICA E MUSICAL NO PRÉ I
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‘’Canto Negro"

A APAE de Cambuquira, MG, agradece a todos
que colaboraram com a doação de alimentos, argos
de higiene pessoal, roupas, sapatos, brinquedos
didácos e outros. A APAE, como se sabe, é uma
instuição que acolhe crianças, adultos e idosos,
prestando-lhes grande assistência. Graças ao afeto de
todos os colaboradores, as pessoas com necessidade
especiais têm podido viver melhor. Especialmente as
crianças, com os jogos didácos que recebem, estão
podendo desenvolver-se mais.

CADEIA alimentar na prática

O jogo da cadeia alimentar é uma estratégia
pedagógica que visa imergir os alunos no conteúdo
programáco. Através desse recurso didáco, os
estudantes têm a oportunidade de experienciar a
dinâmica das populações no ambiente diante do
predasmo, uma das principais relações ecológicas
desarmônicas. Com essa avidade, conseguimos
concluir que, com predação, não há, normalmente,
exnção das presas pela população de predadores.
Observamos a oscilação das populações.
Posteriormente, os dados que foram coletados
durante a avidade foram analisados em sala,
ulizando-se algumas ferramentas matemácas e
promovendo, dessa forma, o raciocínio e a
aprendizagem integrada. Promoveu-se, assim, a
interdisciplinaridade, tão necessária ao entendimento
adequado dos conteúdos.

Acompanhados pela Orientadora Educacional
Káa Abrantes, pela Coordenadora Pedagógica Eliana
Bomﬁm, pelos Professores Coordenadores de História,
Marcelo Ferro e João Aprígio, e muitos outros
professores da casa, um grupo grande de alunos do
Ensino Médio assisu, na noite de 21 de março, quintafeira, ao espetáculo musical Canto Negro. Trata-se de
uma realização da Companhia Ensaio Aberto e
Armazém da Utopia, com a parcipação de Fabiana
Cozza, Maurício Tizumba, Sérgio Santos e outros
atores, cantores e músicos.
Esse espetáculo é um “tributo à consciência
negra e ao papel dos diversos Zumbis e Dandaras que,
diariamente, lutam pelo empoderamento da
população negra”. Com belos números de canto, dança
e apresentação de instrumentos musicais, o musical,
de cerca de uma hora e meia, levou à cena e ao
conhecimento do público os meios de construção e
ampliação de conquistas e de novos direitos. De fato,
com Canto Negro, os arstas pretendem “resgatar do
silêncio a voz de cinco séculos sepultada.”
Talento, competência, criavidade e muito
bom gosto na escolha do repertório apresentado
garanram o sucesso desse show que, sem dúvida,
contribuirá com a formação humana de nossos
estudantes.

Palestra com Magali Mazuy

Francofonia 2019

A palestra da renomada pesquisadora francesa
Magali Mazuy, do Instut Naonal d’Ètudes
Démographiques (INED) e do Centre Max, na manhã do
dia 25 de março, foi o ponto alto da comemoração do
mês da Francofonia no Liceu.
Magali Mazuy pesquisa sobre a situação das
mulheres e suas vulnerabilidades na atualidade. Ela
apresentou o resultado dos seus estudos e respondeu
aos quesonamentos dos alunos sobre os desaﬁos das
mulheres nos dias de hoje.
A palestra foi intermediada pela Coordenadora
de Francês, Heloisa Azevedo. Esse evento fez parte das
comemorações da Francofonia 2019.

Além da palestra proferida pela pesquisadora
Magali Mazuy, outros eventos celebraram a
Francofonia 2019. Houve, para os alunos do 6°ano do
EF II, um lanche colevo após a sessão do ﬁlme Les
Choristes. E, como não poderia faltar, a venda de
macarons, esta deliciosa pâsserie francesa. Ainda, no
hall da escola, podia-se apreciar uma exposição criava
dos trabalhos de nossos alunos, feitos sob a orientação
dos professores da equipe de Francês.
O mês da Francofonia é uma exaltação da
língua francesa em todo o mundo. O Liceu FrancoBrasileiro se orgulha em parcipar!

Franco na França 2019: em contagem regressiva!
8º ano (EFII) em aula de música

Começaram os encontros preparatórios com
os 29 alunos que vão parcipar da viagem à França
neste ano. Os jovens estão recebendo as informações
básicas, rando dúvidas, ouvindo recomendações,
tudo isso para que possam aproveitar o máximo da
temporada em Paris. Os encontros estão sendo feitos
com a professora e coordenadora de Francês Heloisa
Azevedo e Kaa Abrantes, Orientadora Educacional,
com base na experiência de mais de 20 anos desse
vitorioso projeto.
"Franco na França 2019", a promessa de uma
experiência inesquecível!

