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Auto da Compadecida -

EM

Semana de Informação Profissional
O 3º ano (EFI) se diveru no Lajedo.

Alunos da 1ª série do EM, muito
animados, assisram à representação do
clássico de Ariano Suassuna - "Auto da
Compadecida" -, no teatro Eva Herz (Livraria
Cultura), na noite de 6 de julho, acompanhados
dos Profs. Alexandre e Maria do Carmo.
Essa avidade fez parte de um trabalho
planejado a parr da leitura da obra neste
trimestre e compôs uma programação que
contou também com a produção de roteiros
adaptados e vídeos de episódios do texto teatral,
encenados pelos próprios alunos.

Sarau românco na 2ª série (E.M.)

Projeto Social - EFI

Aula Aberta no Centro Cultural: Artes

Aula Aberta no Centro Cultural: Prog. de Games

Desenvolvemos, com nossos alunos do
3°, 4°e 5°anos do Ensino Fundamental I, um
projeto social, envolvendo-os solidariamente no
acolhimento de algumas crianças de creches,
situadas em nosso bairro e proximidades. Foram
atendidas a Obra Social Cristo Redentor, a Creche
Sant’Ana e o Instuto João Alves Afonso.
No dia 10/07/2017, essas instuições
vieram à nossa escola para buscar os donavos
dos alunos que, nesse momento, foram
representados por seus colegas representantes
de turma.

Uma semana diferente na escolaridade dos alunos do
9° ano do EF II à 3ª série EM. Inaugurando-a, o evento de
segunda-feira trouxe ao Colégio ex-alunos que concluíram o
Ensino Médio em anos anteriores e que apresentaram, para
uma plateia de estudantes da 1ª à 3ª série, em dois horários
(antes e após o recreio do turno), suas experiências no EM e
na universidade.
Todos esses jovens que aqui voltaram relataram a
necessidade de se escolher a carreira com base na verdadeira
vocação e do preparo consciente para ela.
O 2° dia da Semana, terça-feira, trouxe ao Colégio
representantes de várias instuições de ensino superior do
Rio de Janeiro e organizações que atuam com intercâmbio, os
quais, em seus "stands", montados no páo coberto,
atenderam à visita e consulta dos alunos do EM, interessados
nos vários cursos oferecidos.
Esveram presentes a Daqui pra Fora, ESPM, Estácio,
Facha, Faculdade São Camilo, Escola Nacional de Seguros,
FGV, IBMR, Ibemec, USU, UVA, Educaon USA.
O 3° dia, quarta-feira, foi de palestras muito atravas,
num total de 60, feitas por professores de muitas das
instuições que nos visitaram, por alguns dos nossos
professores e também por proﬁssionais atuantes no mercado
de trabalho. Os alunos, segundo seu interesse, puderam,
então, nas salas do EM, ouvir desses especialistas
informações importantes relavas à carreira e ao mercado.
No 4° dia, quinta-feira, foi a vez do projeto "Proﬁssão
Professor", quando nossos estudantes, muito curiosos,
esveram atentos aos depoimentos de seus professores
sobre os movos de sua escolha proﬁssional e os dados
relavos ao exercício da carreira. É esse sempre o momento
em que têm a oportunidade de conhecer mais humanamente
aqueles com quem convivem numa relação codiana de
mestre-aluno.
No úlmo dia, sexta-feira, desenvolveu-se o projeto
"Oﬁcinas". Com a parcipação dos alunos da 2ª e 3ª séries do
EM, realizaram-se 26 oﬁcinas ministradas por proﬁssionais de
várias áreas do conhecimento e do trabalho, inclusive por
professores do Franco.
Essa iniciava, constante do nosso calendário anual,
representa um grande apoio do Colégio aos alunos num
momento de decisão a respeito de seu futuro pessoal e
proﬁssional. E ela vem se enriquecendo a cada edição.

Depoimentos, Palestras, Oﬁcinas, ...

Festa Junina
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13ª Winter Challenge

Festa Junina 2017

1º ano (EFI) ‘‘embarca no foguete’’ do Melo
rumo à aventura da alfabezação.

Teatro/Música/Português no 8º ano (EFII): esquetes
sobre o livro ‘’A Morte e a Morte de Quincas Berro D'Água’’.

A maior compeção de robóca da
América Lana - 13ª Winter Challenge -, que
aconteceu nos dias 7 a 9 de julho, foi realizada no
Campus da Mauá de São Caetano do Sul.
A equipe FrancoDroid compeu com
cinco robôs, em duas categorias diferentes.
Na categoria "Sumô Lego 1 Kg junior", Diogo
Barreiros e Daniel Marns conquistaram o 1º
lugar com o robô Magrelin. Já na categoria
"Seguidor de linhas", Eduardo Brízida e Haoan
Xing conquistaram o 3° lugar com o robô
Tartaruga. Diogo Barreiros e Gabriel Raposo
ﬁcaram com o 5° lugar, com o robô Abuela 2.0, e
Daniel Marns e Juliana Dreyer alcançaram o 6°,
com o robô Gordin.
Parabéns a todos os envolvidos nessas
conquistas!

Literatura e História da Arte

Palestra para os funcionários:
Prevenção e combate ao incêndio e pânico.
Pensando na complementação dos
conteúdos de Literatura desenvolvidos no 1°
semestre, promovemos a aula interdisciplinar
Literatura/História da Arte, ministrada pela Profª
Elaine Sousa, na tarde de quinta-feira, 06/07,
para as três turmas da 3ª série do EM, reunidas
no Auditório da escola.
Os movimentos arscos de vanguarda
do século XX foram o tema do encontro.
Integral: Oﬁcina de Bilboquê.

Interação em Geografia

C o m o o b j e v o d e p r o m o v e r a
socialização e a concrezação dos estudos sobre
a dinâmica do campo brasileiro, os alunos do 7°
ano realizaram, no sábado, dia 01/07, uma
interessante avidade.
Foram três as etapas. Inicialmente,
aconteceram os jogos, já previamente
preparados pelos alunos, em torno do tema da
agropecuária brasileira e que envolveram
bastante os parcipantes. A seguir, houve a
apresentação, por um grupo de cada turma, do
t ra b a l h o fe i t o e m s a l a d e a u l a s o b r e
"Biotecnologia no Campo". Por ﬁm, a esperada
degustação das receitas (bolos, biscoitos, tortas,
pudins etc.) ulizando principalmente
ingredientes orgânicos, as quais os presentes
saborearam com muito prazer.

O 3°ano (EFI) no combate ao bullying
O bullying é um problema mundial. Ele
não pode ser encarado como uma brincadeira ou
provocação natural e merece atenção para ser
prevenido e combado. Pensando nisso, os
alunos do 3º ano (EFI) ouviram histórias,
parciparam de debates sobre o assunto e
ﬁzeram um registro mostrando diversas
situações que devem ser evitadas, no sendo de
se priorizar o respeito ao próximo.

