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"Luna" visita o Maternal I

Pique-pega com a gatINHA Mimi - Pré II

3ª série (EM) em Dia Temáco: Anime e personagens de desenhos.

Sábado no Museu - 2º ao 5º ano (EF I)
Prof. Fabiano Maciel (EM) na Disney Youth Educaon.
"Luna" nos visitou! Ela descobriu, junto com o
Maternal I, que a melancia é verde por fora e vermelha
por dentro e que nasce no chão. No ﬁnal, saboreamos
essa deliciosa fruta!

Viagem a Paraty - 1ª série (EM)

O projeto literário do Pré II está presente em
diversas avidades, dentre elas, o pique-pega com as
máscaras da ganha Mimi. Essa brincadeira, além de
desenvolver a coordenação motora e a agilidade, é
diversão garanda nas nossas tardes!

Projeto ‘‘Miniempresa’’: Reunião no Auditório.

Oficina de argila no Horário Integral

‘‘Repensando e agindo’’ - 6º e 7º anos (EFII).

Geograﬁa/Artes/Info: Legado indígena (Unesco 2019).

Na viagem - de 17 a 19 de maio - que um grupo
de alunos da 1ª série do Ensino Médio fez à histórica
cidade de Paraty, no sul ﬂuminense, os preciosos
momentos de entretenimento, vivência cultural e
social deixaram uma grande marca.
A visita à Associação de Caridade São Vicente
de Paulo, no dia 17, o primeiro da viagem, representou
uma oportunidade de troca de saberes e afetos entre
os residentes e os jovens.
No Quilombo de Campinho, onde esveram no
segundo dia, eles conheceram a riqueza cultural da
comunidade afrodescendente que ali reside. Após uma
interessante roda de conversa com a griot Adilsa e a
líder Daniele, todos encontraram espaço não só para
reverenciar o passado de luta e resistência do povo
negro no Brasil, mas também para compreender as
avidades que hoje sustentam a comunidade, bem
como os esgmas enfrentados pelos seus membros. A
vivência foi pontuada pelas intervenções dos
estudantes, que, com sua postura ava de leitores do
mundo, produziram conhecimento e memória.
Agradecemos aos alunos, do 6° ano do EF II à 3ª
série do EM, e aos seus responsáveis a inesmável
ajuda recebida na arrecadação dos 1049 livros!

No dia 8 de maio, as turmas do Maternal e
do Pré l do Horário Integral parciparam de uma
oﬁcina com um material bastante diverdo: argila!
É esse um elemento polimórﬁco que pode
mulplicar-se em inﬁnitas formas, a parr da
intenção de quem o manuseia.
O uso desse material tão encantador
proporcionou ricas experiências sensoriais, assim
como possibilidades ilimitadas para modelar e dar
formas aos elementos que habitam o imaginário
dessas turminhas tão curiosas!
Foi uma manhã repleta de brincadeiras e
de aprendizado!

Nos dias 11 e 18 de maio, foi a vez de os alunos
do 2º ao 5º ano (EF I) e seus familiares visitarem o MAM
- Museu de Arte Moderna -, no Aterro do Flamengo. No
dia 18, em comemoração ao "Dia Internacional dos
Museus", a entrada foi gratuita!
Nos pilos do Museu, as famílias e as
professoras (de turma e de Artes) se encontraram para,
então, iniciarem a visita. As crianças foram incenvadas
a prestar atenção às múlplas e criavas maneiras com
as quais os arstas se expressam.
Foi encantador ouvir algumas famílias
conversando diante das obras: "Que cores!", "Veja o
efeito!". A arte proporciona essas coisas...
Essa avidade, integrante do projeto
pedagógico do Franco, visa ampliar o universo cultural
e arsco dos alunos, além de desenvolver-lhes o
senso estéco.

Troca-troca de livros (EFI)
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"Merlin e Arthur, um sonho de liberdade’’

NOUVELLES

Culinária no Pré I

Encontro entre professores e funcionários com
membros do Instuto Opina (Pauta: Segurança).
No mês de maio, as turmas do Pré I
vivenciaram a Cultura Indígena e reﬂeram sobre a
importância cultural da alimentação saudável. Os
alunos parciparam de uma deliciosa experimentação
de diversas receitas, preparadas com milho. Nossa
"Festa do Milho" foi deliciosa!
Foi feita também uma culinária inspirada no
personagem Lupe, do projeto LIV. Foram preparados
biscoinhos para presentear amigos especiais,
exaltando o amor. Tudo isso foi aproveitado para
trabalhar noções de Matemáca e valores.
Palestra para alunos do EFI:
Prevenção e procedimentos em caso de incêndio.

O 1° ano do EF I do Horário Integral trabalhou o
tema "Proﬁssões" através da dramazação.
Selecionamos algumas proﬁssões existentes no Colégio
e dividimos as crianças em grupos. Professora,
Inspetora, Nutricionista e Cozinheira foram as
escolhidas. Cada grupo observou e vivenciou um pouco
da rona de cada uma delas. As crianças mostraram-se
bastante empolgadas.

Ciranda de livros no Pré II

Um grupo de alunos da 1ª e 2ª séries do E.M. (e
também uma ex-aluna), acompanhado de professores
do Colégio, assisu na noite do dia 26 de maio, ao
espetáculo "Merlin e Arthur - Um sonho de liberdade",
no Teatro Riachuelo, no Centro.
Poesia, música, design..., múlplos gêneros e
linguagens - do teatro, cinema, literatura etc - conﬂuem
nessa obra, embelezando a lenda celta do Rei Arthur e
do Mago Merlin em uma releitura atualíssima, na qual
a s m ú s i ca s d e R a u l S e i xa s c u m p re m r i ca e
poecamente a função de um diálogo entre homens e
épocas distantes entre si. Tudo para falar de amor e
liberdade!
O espetáculo musical, com uma produção
arsca impecável, agradou em cheio a esses jovens e
aos seus professores, que já estão muito animados e
ansiosos por outras boas programações como essa.

1ª ESCOLA ABERTA 2019
Viagem ao Sítio do CarroçÃo - 6º anO
Em maio, o Pré II iniciou a "Ciranda de livros",
uma avidade que desenvolve a arculação entre
pensamento e linguagem, oralidade, escuta,
imaginação e esmulo ao letramento. Essa avidade é
muito querida pelas crianças e enriquecedora para a
aprendizagem!

Maternal I (EI) em avidade de Ed. Física.

Debate no Cine Franco - Filme: ‘‘Igual a tudo na vida’’.

Os professores e a Equipe Pedagógica do
Colégio se encontraram com os pais/responsáveis na
tarde do sábado, 25 de maio, para uma conversa aberta
sobre a escolaridade dos alunos, buscando uma
interação necessária a essa etapa do ano levo.
Conhecimento da realidade dos estudantes,
procedimentos e estratégias para melhoria do
desempenho e do bem-estar dos alunos no Colégio
foram componentes tratados nesse diálogo que visa a
um melhor resultado daqui pra frente.
Mais uma vez, foi bem-sucedida a
oportunidade que a escola oferece aos
pais/responsáveis pelos estudantes do EF I, que
esveram com os professores de aulas extras, e aos do
EF II e EM, que puderam estar com os professores das
várias disciplinas desses segmentos.

O "Concurso Canguru de Matemáca" é o
maior concurso da disciplina no mundo, com mais de 5
milhões de parcipantes em muitos países! Os nossos
alunos veram, neste ano, um ómo resultado nesse
concurso: mais de 50 estudantes premiados com
medalhas de ouro, prata e bronze, do 6° ano do EF II à
3a. série do EM!
Nas palavras de seu fundador, André Deledicq,
o Canguru de Matemáca não é uma compeção entre
alunos, mas um jogo-concurso que, tendo origem na
França, conta hoje com a adesão de instuições de
ensino em todo o mundo.
Parabéns aos nossos alunos pelo mérito, e aos
seus pais/responsáveis pelo incenvo e parceria!

No período de 28 a 31 de maio, os alunos do 6º
ano do Ensino Fundamental ll ﬁzeram uma viagem ao
Sío do Carroção, Tatuí-SP, que foi um sucesso! Eles
parciparam de diversas avidades educavas e de
aventuras incríveis, como o “Elo Perdido", "Indiana
Jones", "Enigma da Pedra", entre outras.
Durante o passeio pedagógico, puderam
desenvolver a socialização, o senso de
responsabilidade, a parcipação, liderança, além da
busca de soluções para problemas. Foram momentos
únicos e inesquecíveis, com muita diversão e riqueza de
valores!
O Franco agradece ao Carroção pela óma
recepção e até 2020!"

