6º ano no CDM: Fontes Históricas
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Avidade de OE: ‘‘Proﬁssões’’ (2ª série - EM)

Bichinhos de jardim (Integral - Maternal I e II)

Exposição ‘‘Experimentando cores’’ - Artes (5º ano - EF I)

Entrega do Cerﬁcado do ‘‘Aluno monitor’’
(2ª série - EM)

Nos dias 29/03 e 03/04, os alunos do 6º
ano do EF II visitaram o CDM (Centro de
Documentação e Memória) com um roteiro de
perguntas em mãos, para conhecer melhor a
história da nossa escola e aprender mais sobre o
tema "fontes históricas".
Após algumas aulas, a equipe de História
elaborou um roteiro de perguntas e a
pesquisadora Ana Luiza Balassiano recebeu os
alunos. Lá, constataram a importância da
preservação de documentos, cartas, livros,
objetos, etc que constuem a história de um
lugar, de um povo, enﬁm, da humanidade.
Compenetrados, os alunos ouviram
atentos as explicações e, consultando as fontes
históricas que fazem parte do acervo do CDM,
encontraram respostas para perguntas como:
Qual foi o primeiro endereço do Colégio?
Quantos diretores brasileiros atuaram no cargo?
De que forma os atuais alunos estão presentes (e
fazem história) nesse lugar?
Para nós, do Franco, é um privilégio ter
um espaço como esse, que valoriza a nossa
idendade e mantém viva a centenária trajetória
escolar de uma instuição sempre conectada
com o mundo exterior.

Professores, alunos e seus familiares parciparam de mais um alegre "Sábado com a Família", na tarde do dia
1° de abril. O Colégio recebeu um numeroso público que aceitou o convite - "Venha brincar com a Matemáca" - e se
engajou nas avidades propostas (e que não foram poucas!), nas áreas que compõem a ciência da Matemáca.
Muitas oﬁcinas distribuídas pelas salas de aula, com interessantes brincadeiras, vários e criavos jogos,
diferentes experiências, desaﬁos, feira de livros ... Tudo isso, além de um "Trabalho com Ritmo" no Auditório, pôde
instruir, animar e diverr os presentes, das 14 às 17h30.
Novamente, o planejamento cuidadoso e a interação obda entre os docentes, equipe pedagógica, crianças e
seus familiares garanram o sucesso desse evento, que é uma rica tradição no Franco-Brasileiro.

Ciências: Células e Tecidos

Os alunos do 8º ano iniciaram o
aprendizado do corpo humano pela parte
microscópica que forma o nosso organismo.
Estudaram, ao longo das aulas, as células e seus
componentes básicos, assim como os tecidos
nos quais essas células se organizam para tornar
possível o funcionamento dos nossos órgãos.
Como forma de avaliação diferenciada
da disciplina de Ciências, os alunos
c o n f e c c i o n a r a m m o d e l o s d i d á c o s
tridimensionais de células e tecidos humanos
u s a n d o m a t e r i a i s r e u l i z á v e i s . P a r a
representarem essas estruturas, colocaram em
práca a criavidade e o que aprenderam na
disciplina de Artes Visuais.
A sugestão de reulização dos materiais
veio da necessidade de conscienzar nossa
comunidade escolar sobre novas formas de
produção, com menos consumismo, menor
impacto ao meio ambiente, com consequente
redução na produção de lixo.

Aventuras no Horário Integral
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‘‘Coelhinhos’’ do Maternal II no ‘‘Chá da Alice’’.

Na manhã do dia 06/04, os alunos da
Ed u c a ç ã o I n fa n l d o H o rá r i o I n t e g ra l
parciparam de um diverdo passeio ao Jardim
Zoológico, cheio de descobertas e muito
aprendizado. Foi uma grande aventura! As
crianças ﬁcaram encantadas com animais como
os macacos (bichos simpácos que pareciam até
posar para fotos), aves coloridas, felinos e
muitos outros. Foi bom demais!

Na terça-feira, 18/4, realizou-se, na Biblioteca, o “Troca-Troca de Livros” entre os alunos do turno da
manhã. A avidade, envolvendo estudantes do 6º ano do EF II à 3ª série do EM, ocorreu no horário dos recreios e
connuou após as aulas desse turno. O objevo da avidade é implementar a práca da leitura e desenvolver o
gosto pela literatura.
A Biblioteca disponibilizou alguns livros para a
troca, mas os alunos os trouxeram como contribuição
também. Além disso, houve exposição dos livros que
viraram ﬁlmes e outros que são novidade no Colégio.

Visita ao CCBB -3ª série EM

Aconteceu!

Exposição ‘‘Uma reinterpretação da arte contemporânea de Abraham Palatnik’’ - Artes (7º ano - EF II)

Questões da adolescência debadas em
avidade de OE (EFII)

Integral: Oﬁcina de petecas

No dia 07/04, os alunos do Pré I do
Horário Integral veram "Um dia diferente!".
Como estavam trabalhando a cor verde, foram
vesdos dessa cor, viram e provaram uvas e
kiwis. Fizeram colagens com folhas que
recolheram do chão e assiram à "mágica" do
azul com o amarelo se transformar em verde.
Conversas e descobertas foram registradas pela
professora para marcar esse, que foi mesmo um
dia diferente e, sem dúvida, especial!
Já na semana de 10 a 13 de abril, os
alunos do Maternal I e II do Horário Integral
parciparam de brincadeiras como "Coelhinho
na Toca" e "Seu Coelho Mandou". Além disso, a
tão esperada "Caça aos ovos" não podia faltar!
Todos, muito animados, se diverram bastante!

Sorteio de livros e vale-presente para
parcipantes do 1º Troca-troca 2017 (EFII e EM).

Entrega dos Cerﬁcados do Delf (EFII e EM).

A visita de um grupo de alunos da 3ª
série do EM ao Centro Cultural do Banco do Brasil
(CCBB), na tarde do dia 6 de abril, deixará na
memória dos que parciparam, além de muito
boas lembranças, ensinamentos de que não se
esquecerão facilmente.
Na companhia da profª Maria do Carmo
(Literatura) e da profª Elaine (História da Arte),
que os guiou pelas salas da exposição, nossos
jovens, a par de terem entrado em contato com o
caminhar cronológico da expressão pictórica da
ﬁgura humana pela história da sociedade
ocidental, obveram uma detalhada aula, dada
por estas professoras, das visões e eslos de
arstas célebres, nacionais e estrangeiros, sobre
o tema-objeto da exposição.
A iniciava do CCBB trouxe ao Rio uma
parte do acervo do MASP, com os mestres da
pintura ﬁgurava (além de obras africanas e da
cultura sul-americana) especíﬁca sobre a
expressão do ser humano.
Tudo uma beleza, que nossos estudantes
aproveitaram bastante e que, sem dúvida,
poderá complementar os conteúdos de
Literatura que serão estudados neste ano.

