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‘‘C’est Carnaval!’’ - Francês (EFI )

Reunião Pedagógica
Como preparação para o início deste ano
levo, professores e Equipe Pedagógica reuniramse no Colégio nos três primeiros dias do mês. Nos
d o i s t u r n o s , m o m e nto s co m a D i re çã o,
Coordenadores, entre as diversas equipes e com
professores convidados foram muito bem
aproveitados, dando oportunidade à reﬂexão
sobre as nossas ações no codiano escolar.
Destacaram-se, nesses dias, os encontros
com o Prof. Marco Beja - que, depois de certo
tempo, voltou para visitar esta Casa -, sobre "As
temácas do Neorrealismo" e com a Profa. Dra.
Elaine Constant Pereira de Souza, sobre
"Perspecvas avaliavas e a escola", no turno da
manhã.
À tarde, uma atrava dinâmica proposta
pela Equipe Técnico-Pedagógica, após a exibição
do ﬁlme "Patch Adams - A Revolução Pedagógica",
e, ainda, a discussão em torno de um texto
movador, além de reuniões, serviram para
"aquecer" muito sasfatoriamente o corpo
docente neste início dos trabalhos.
Esperamos um ano bastante prazeroso e
produvo!

Carnaval no Maternal I (EI)

Carnaval no Integral!

N
Carnaval no Integral - Pré II (EI)

Estreia do Cine Franco 2017

Foi uma surpresa a primeira sessão do
nosso Cine Franco, neste ano levo! Diante de
uma plateia de cerca de cinquenta cinéﬁlos, a
querida professora Lucinda comentou, com a
graça e o brilho de sempre, o ﬁlme que havia
escolhido para celebrar o Dia Internacional das
Mulheres, o inglês AS SUFRAGISTAS.

Feira de adoção de animais

Palestra da Profª Glória Elena: ‘‘Shakespeare
- O resto é silêncio’’ - Português/Inglês (EM)

Diversão no Parquinho (EI)

Dia temáco: fantasias - 3ª série (EM)

Avidade de OE: ‘‘Autoconhecimento’’
1ª série (EM)

Clima de folia no ar...
Com muita criavidade e alegria,
alunos do Ensino Fundamental I ilustraram
essa fesva manifestação popular.
Na Educação Infanl, as crianças,
fantasiadas, brincaram, desﬁlaram e
dançaram músicas do nosso animado
Carnaval.

No sábado, 11 de março, foi realizada a
segunda Feira de Adoção de Animais, organizada
pela equipe de robóca, FrancoDroid.
Com parcipação e colaboração dos
responsáveis, alunos e da comunidade, dois
gatos e cinco cachorros foram adotados. Foi
arrecadado dinheiro para a castração de 9 gatos,
além de termos recebido mais de 100 kg de ração
e 7 kg de jornais. Essas doações já foram
entregues ao Lar Temporário Oásis.

Pintura de vasos - Integral (EFI)
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Palestrante da Universidade Santa Úrsula (EM)

Palestrante sobre Refugiados - 8º ano (EFII)

Estudando a Cadeia Alimentar

Nos dias 18, 19 e 20 de março, a
FrancoDroid, equipe de robóca do Liceu
Franco-Brasileiro, parcipou da etapa nacional
do Torneio de Robóca da First Lego League
(FLL), em que apresentou a pesquisa "Quabin",
uma iniciava para salvar os quas do Parque
Nacional da Tijuca, localizado no Rio de Janeiro.
A solução da equipe consiste em uma trava para
as lixeiras da COMLURB já existentes no parque,
impedindo que o qua e outros animais
silvestres acabem se alimentando do lixo condo
nas lixeiras e tendo, assim, uma nutrição
inadequada, o que poderia levar os animais à
morte.
O s a l u n o s fo ra m p r e m i a d o s n a
compeção com o 1º lugar na categoria
"Processo de Pesquisa", em razão do sucesso do
trabalho desenvolvido, que, inclusive, já se
encontra implementado, em fase de teste, no
parque ambiental.
Parabéns aos competentes e esforçados
alunos e aos seus dedicados professores que os
vêm preparando!

Dia da Boa Ação

Os alunos da 2ª série EM parciparam,
na manhã do dia 20 de março, de uma aula de
Biologia no páo do Colégio, como parte de um
projeto desenvolvido pelos professores Luís
Mauro e Frederico. A avidade constou de um
jogo da cadeia alimentar no qual se trabalham as
relações tróﬁcas que existem entre os
organismos. A essa avidade, seguiu-se a análise
dos dados coletados.

C o m o p a r t e d a s a v i d a d e s
comemoravas do Dia da Boa Ação, em 02 de
abril, os alunos da equipe de robóca
FrancoDroid realizaram, na segunda e na terçafeira, 27 e 28 de março, uma recreação dirigida
com lego para os alunos do Pré II. E como as
crianças a aproveitaram!

Semaine de la Francophonie
O hall de entrada do Colégio ﬁcou lindo de se
ver com os excelentes trabalhos da Francofonia
desenvolvidos pelos alunos, sob a orientação da
Equipe de Francês, com as dez palavras da Semana da
Francofonia 2017!
O Liceu Franco-Brasileiro brilhou, mais uma
vez, no “Concurso de Canção”, na Semana da
Francofonia, realizado no dia 21/03, na Mediathèque
da Maison. Fomos vice-campeões, com a música
“Uma reza para rezar”, produção dos alunos da 1ª
série do Ensino Médio: Yasmin Abib, Júlia Sodré e
Leonardo Azevedo.
Parabéns aos alunos e professoras Michelle
Garcia e Mariza Maia, envolvidos nessa rica avidade!
Os alunos da 3ª série do Ensino Médio
assisram, no dia 22/03, à conferência em torno do
tema “Imigrantes e Refugiados no Brasil”. A
apresentação ﬁcou a cargo das ONG’s Hai Aqui e
Cáritas, cujos representantes, respecvamente,
Mélanie e Robert Monnard e, ainda, Nina Quiroga,
Mireille e Diogo, comoveram os estudantes presentes.
O depoimento da refugiada Mireille foi dos mais
emocionantes. Os alunos conheceram a realidade
dessas pessoas que abandonam seus países em busca
de uma vida mais digna no Brasil.
Essa conferência foi o resultado de uma
parceria da Coordenadora de Francês Profª Heloisa
Helena Azevedo com o Consulado da França,
representado pela sua A achée Culturelle Sandrine
Diesel.
Nessa semana, não poderia faltar o
“macaron”! O recreio de quinta-feira, dia 23/3, foi
especial ao som de músicas francesas e com o ómo
paladar dos saborosos doces.
No sábado, dia 25/03, as turmas do 6º ano do
EF II assisram ao ﬁlme Kirikou et la sorcière, de Michel
Ocelot. Depois da sessão, ﬁzeram uma avidade
escrita sobre o ﬁlme, na sala de aula. E, para ﬁnalizar
esse sábado especial, puderam, então, se deliciar com
as crepes adquiridas no páo.
Essa semana rendeu ómas e proveitosas
avidades!

Semana da Francofonia 2017 (EFII e EM)

Oficinas de Leitura e
Produção Textual

Nos sábados, dias 18 de fevereiro e
11 e 18 de março, os alunos das turmas de 9°,
8° e 7° anos, respecvamente, parciparam
de avidades de leitura, discussão e criação
de textos em ricas e diferentes linguagens,
numa interessanssima proposta da
disciplina de Língua Portuguesa/Redação.
O trabalho, nesses três encontros,
consisu tanto em ler/ouvir quanto debater
e produzir histórias baseadas em situações
reais ou ﬁccias (9° ano), na recriação
inteligente de outros ﬁnais para o conto
"Venha ver o pôr do sol", de Lygia F. Telles,
após leitura e debate (8° ano), além da
elaboração de narravas com roteiro para
vídeo, tal como se os estudantes fossem a
Sherazade das "Mil e Uma Noites", dando
prosseguimento ao planejamento da AV1 do
trimestre (7° ano).
A presença quase maciça dos alunos,
a cuidadosa condução dos professores
responsáveis e o apoio da Coordenação
Pedagógica foram muito importantes para o
grande proveito dessa avidade.

