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No Ensino Médio...

Aikido no Franco
Hamlet nas apresentações da 1ª série (EM).

Exposição de Artes: ‘‘O ﬁguravo em Mondrian’’ - 7º ano (EFII).

Visita ao Planetário

Palhaço visita o Maternal I.

Apresentação teatral ‘‘Proﬁssão Poesia’’- 2ª série (EM).
Alunos do Horário Integral (EFI) visitam a Praia Vermelha.

Dia temáco: ‘‘Décadas’’ - 3ª série (EM).

5º ano (EFI) cria imagens incluindo objetos.

Café da manhã com o Ensino Médio.

3ª série (EM) confraterniza na Ilha Grande.

Numa parceria entre as equipes de
Francês e Educação Física, os coordenadores das
duas disciplinas, Profª Heloisa Helena Leal
Azevedo (Francês) e Sérgio Correa (Educação
Física) possibilitaram aos alunos do turno da
manhã assisr a um belo espetáculo de arte
Aikido. Os franceses Eduardo da Silva, sensei, e
Patrick Matoian, shihan (que já haviam se
apresentado no Maison), esveram no Franco na
sexta-feira, dia 5 de abril, para mostrar sua arte,
cuja ﬁlosoﬁa de natureza  sico-espiritual visa à
autodescoberta e à autodefesa sem magoar o
atacante.
Os alunos puderam conhecer, durante
os recreios do turno, essa "arte da paz", baseada
na recepção e anulação dos ataques e não no
gesto de atacar por iniciava própria.
Parabéns aos coordenadores das duas equipes
pela iniciava e oportunidade oferecida aos
nossos estudantes!

Durante o mês de abril, como avidade
relacionada às aulas de Ciências, os alunos do 6º
ano puderam conhecer um pouco melhor os
mistérios do Universo, durante uma visita guiada
à Fundação Planetário do Rio de Janeiro, no
bairro da Gávea.
Durante o passeio, nossos estudantes
veram contato direto com uma série de
experimentos interavos, descobriram como é o
trabalho dos astrônomos e os instrumentos
usados por eles na realização de novas
descobertas. Puderam também observar o céu
noturno projetado na cúpula, entre muitas
outras avidades de caráter didáco-cienﬁco.
Essa ida ao Planetário possibilitou mais
conhecimento aos alunos, permindo uma
aprendizagem concreta e signiﬁcava dos
conteúdos desenvolvidos em sala de aula. Além
disso, ofereceu subsídios para que a avaliação
diferenciada (Av1), que consisu na confecção
de histórias em quadrinhos sobre astronomia,
fosse elaborada de forma mais embasada e
criava.
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Integral em ação

Galeria de Artes: Experiências arscas com relevo (EFI e EFII).

Aula de Street Dance.

Formação continuada para
Professores de Francês
Piquenique e Lanche Coletivo

Exposição de Francês - 9º ano e 1ª e 2ª séries (EM)

Um dia de Circo.
Olimpíada de Matemáca - EF II e EM.

Passeio ao Museu Light da Energia.
Evento ‘‘Repensando e Agindo’’ (EFII).

Avidade temáca: Arca de Noé.
Pais e Professores se encontram na
Escola Aberta (EFI - EFII - EM).

No dia 16/05, a equipe de Francês
parcipou de uma avidade de formação
connuada no Liceu Franco-Brasileiro,
ministrada por Sabrina Dugast, responsável
pedagógica e comercial da editora Hache e. O
encontro teve como objevo discur “Comment
susciter le désir d’apprendre? Quels sont les
ressorts qui perme ent de développer la
mo va on d’apprenants adolescents en classe
de langue?”. Toda essa discussão foi baseada no
método “Adomania”, adotado neste ano no
6°ano do EF II.
Professores do Colégio Pedro II foram
também convidados a parcipar e reforçar a
integração entre os professores de Francês. Essa
manhã, que foi muito produva, consisu em
uma parceria da Coordenação de Francês com a
editora Hache e.

Muita alegria, curiosidade e diversão
marcaram nosso piquenique saudável no mês de
maio. As turmas trouxeram não só deliciosas e
variadas frutas mas também muita animação e
vontade de conhecer novos sabores! E não é que
se lembraram até do cacau? Todos ﬁcaram com
gosnho de quero mais...
Com a chegada do outono, a estação das
frutas, ﬁzemos um lanche colevo para o qual
cada criança trouxe uma fruta. Conversamos
sobre a importância de uma alimentação
saudável, experimentamos as que foram trazidas
e, no ﬁnal, cada criança montou a sua salada de
frutas. Foi uma manhã deliciosa e pra lá de
diverda!

