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Ed. Física em Projeto
Interdisciplinar - Pré II

7 anos do Melo
Dia temáco: 3ª série (EM).

No 2º trimestre, as turmas do Pré II
realizaram projetos sobre um livro de Mary
França e Eliardo França. Depois da leitura em sala
de aula, várias avidades foram feitas com os
alunos.
A Educação Fisica, integrada à proposta
interdisciplinar, atuou proporcionando uma
experiência lúdica com os animais, personagens
da história.

Atividade Integrada em Francês

Arraial do Integral!

A personagem Melo faz parte do projeto
de Alfabezação dos alunos do 1º ano E.F.I de
2017 e, junto com ele, nossos alunos estão
"viajando" pelo mundo da leitura e escrita. Melo
sempre foi um menino muito curioso e
interessado nas histórias do Universo. Ele ﬁcou
muito animado com o presente que ganhou do
seu pai, uma nave espacial, e resolveu
comemorar o seu 7º aniversário com as turmas
do 1º ano do nosso Colégio para mostrar a
novidade. A principal atração da festa foi a sua
nave. Seu presente favorito! Melo ﬁcou tão
empolgado, que resolveu convidar todas as
crianças para “embarcar em uma fantásca
missão pelo Universo”.

1º ano (EF I) comemora o aniversário do Melo.

Projeto Liberdade e Paz

Visita ao Planetário

2º ano (EFI) faz entrevistas em grupo.

Palestra para o 6º ano (EFII) com escritor.

Um lindo e delicioso bolo fez parte da comemoração pelos 7 anos do Melo.

Na manhã do dia 6 de junho, alunos do
Ensino Médio e professores do Colégio FrancoBrasileiro parciparam da "Journée de
Musique", no Colégio de São Bento, iniciava
que buscou uma maior integração entre as duas
escolas na disciplina de Francês.
Os alunos Yasmin Abib e Leonardo
Azevedo, da 1ª série, cantaram "On Ira", da
cantora Zaz; o aluno Thales Ramos, da 2ª série, e
Luciana Brasil, da 3ª série, dançaram o hip-hop
da música CDD, de Féfé. As professoras Eliana
Bomﬁm (Coordenadora Pedagógica) e Heloisa
Helena (Coordenadora de Francês), além da
Assistente de Orientação Karolina Abrantes,
acompanharam os nossos alunos nessa
avidade.

As turmas do 1º ano do E.F.I estavam em
contagem regressiva para mais uma aventura...
O passeio ao Planetário da Gávea!
As crianças parciparam de uma visita
muito interessante e diverda, que teve como
objevo enriquecer o nosso projeto de
letramento. “Mergulhamos” ainda mais no
mundo do Melo por este vasto Universo...
E, como dizia a letra da música "Lindo
Balão Azul" de Guilherme Arantes,
“(...) Pega carona nessa cauda de cometa
Ver a Via-Láctea, estrada tão bonita
Brincar de esconde-esconde numa Nebulosa
Voltar para casa nosso lindo Balão azul.” (...)
Eles realmente embarcaram nesse
cometa e curram de montão!

Hoje se percebe um elevado índice de
agressividade e violência em nossa sociedade.
Agressividade que perpassa a relação entre os
seres humanos. Diante deste cenário, faz-se
necessário trabalharmos cada vez mais esse
tema com nossos alunos para que possamos
viver em um mundo melhor e mais solidário.
Essa iniciava já faz parte de nossa
realidade escolar. As turmas do 1º ano ﬁcaram
muito interessadas em parcipar do "Projeto
Liberdade/Paz". As crianças fortaleceram seus
hábitos e perceberam a importância de conviver
com o outro, sabendo, sobretudo, respeitar as
diferenças. Reﬂeram sobre as próprias ações e
comportamentos como um todo, dentro e fora
do ambiente escolar.
Este está sendo um projeto muito
produvo e agradável!
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Fête de la Musique - EFI

Festa da Música - EFII e EM

6º ano no Sítio do Carroção

Palestra com bombeiro para o EFI.

Maternal I brinca com um robô.

Miniempresa (2ª série - EM): Murão da limpeza

Palestra sobre alergia no Integral.

A "Fête de la Musique", grande evento
musical público francês, criado pelo então
ministro da cultura Jack Lang, em 1982, celebra o
primeiro dia do verão, o solscio, distribuindo
alegria e talento. O Franco segue essa tradição
do país-irmão, apresentando, há muitos anos, a
sua animada "Festa da Música".
Neste ano, não foi diferente. No
primeiro dia do inverno em nosso hemisfério,
professores e alunos, bastante criavos e
talentosos, cantaram, dançaram, tocaram
instrumentos para uma plateia composta por
estudantes do 6° ano do EF II à 3ª série do EM,
funcionários e professores presentes. O palco
estava lindo e o páo coberto, lotado! Tudo com
muita competência e bom gosto!
De fato, revelaram-se os nossos arstas
nos diversos números exibidos, com expressiva
variedade de gêneros e eslos musicais, sem
igual! Os quadros musicais em francês
restabeleceram a ligação mais direta da nossa
"Festa" com as suas origens. E os nossos
talentosos cantores, dançarinos e
instrumenstas encantaram a todos com seu
conhecimento, desenvoltura e brilho musical.
Um espetáculo de diversão e arte
garandas, com a apresentação do Prof.Guto
Matos. Parabéns aos arstas, às coordenações e
às equipes envolvidas no preparo e execução da
"Festa"! Esse sucesso é o incenvo e a garana
da connuidade desse prazeroso evento nos
próximos anos.

A temporada do Carroção em 2017, com
os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental,
ocorreu no período de 11 a 14/06. Contamos
com 117 parcipantes – adesão recorde nos
úmos 10 anos dessa avidade do Colégio.
A garotada diveru-se a valer nas
diversas aventuras e ainda teve oportunidade de
inaugurar a “Ala Américas”, abrangendo um
espaço espetacular de pousadas e, também, de
interação e entretenimento do Sío.
Professores e alunos aproveitaram a
ocasião, ainda, para confraternizar e estreitar,
nas aventuras e avidades livres, seus vínculos
de convivência social e amizade.

7º ano no Paiol Grande

As Ciências da Natureza e a Geograﬁa,
emolduradas pelo cenário belo e harmonioso da
Serra da Manqueira e da Pedra do Baú,
esveram presentes em todas as avidades em
que a criançada aprendeu brincando a valer!
História, por sua vez, deu o tom ao
delicioso jantar medieval. Com esquete
encenado pelos professores, a passagem do
poder pelo suserano ao vassalo, abençoado pelo
clero, levou os alunos ao delírio!

