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Nos 102 anos do Franco,
uma semana de comemorações!

Premiações:

Ensino Fundamental I faz a ‘‘bandeira da França’’.

Integral cantando o hino da França.

Olimpíada de Matemáca.

Inauguração do Espaço Memória Prof. Aquino.

Concurso Literário.

Conversa com a ex-aluna Eulalie após exibição do
documentário ‘‘Quem é Primavera das Neves’’.

Concurso de Poesia.

Educação Infanl de bleu, blanc, rouge.

Concurso de Desenho.

No dia 13/11, data que marca a fundação do Liceu Franco-Brasileiro, ocorreu a inauguração do
"Espaço Memória Professor Aquino", na Biblioteca do Colégio. A singela cerimônia contou com a
presença de familiares do esmado professor de História, da arquivista, que trouxe o rico material, além
de membros da Equipe de Direção, do CDM, da Biblioteca e de professores. A Diretora Celuta relembrou
a presença marcante e genl do mestre Aquino durante os muitos anos em que trabalhou nesta casa.
Uma de suas ﬁlhas leu uma comovente carta, comprovando o carinho e o forte laço que unia o professor
à nossa instuição. Foi uma manhã de boas e memoráveis emoções.
Na tarde do mesmo dia, os alunos, trajados com as cores da França, coloriram o Colégio de "bleu,
blanc, rouge". Fotos colevas registraram esse momento tão especial! Na hora do lanche, em torno de
um bolo, todas as turmas cantaram "parabéns" para o Colégio, com grande animação. Os alunos do
Horário Integral, na parte da manhã, também comemoraram, cantando o hino da França e
confeccionando um "bolo decoravo" com materiais reaproveitados.
No dia 14/11, foi exibido aos alunos da 2ª série EM, no Auditório do Colégio, o ﬁlme do diretor
Jorge Furtado, "Quem é Primavera das Neves". Quanta vida, quantas lições, quanto aprendizado e
quanta sensibilidade cabem em um documentário? E em uma escola? Foi, de fato, uma manhã muito
especial! Numa roda de conversa, ao eslo Cine Franco, professores, alunos e a representante do CDM se
emocionaram muito com a presença de Eulalie, nossa convidada especial, ex-aluna do Franco e grande
amiga da protagonista da história.
No dia 16/11, foram entregues as premiações do Concurso Literário, das Olimpíadas de
Matemáca e do Consurso de Desenho. Alunos do EFII e EM subiram ao palco do Auditório, sob os
aplausos de seus familiares, consagrando habilidades diferenciadas.
No dia 17/11, foi a vez de os alunos do EFI serem condecorados com os Cerﬁcados do Consurso
de Poesia e da Olimpíada de Matemáca. Orgulhosos, os familiares marcaram presença e registraram
esse momento tão especial.
Um animado "Show de Talentos" reunindo professores e alunos (do 6° ano EF II à 3ª série EM), em
números musicais de canto e dança, ao som de instrumentos tocados pelos estudantes, na tarde do dia
18/11, encerrou a semana de comemorações dos 102 anos do Liceu que, fundado em 1915, até os dias
de hoje segue ampliando aprendizados, difundindo cultura e transformando vidas.

Novembro - 2017

FR A NC O

NOUVELLES

Pipas - Pré I

"Aluno Monitor" - Entrega de Certificados 2017

Alunos do 6º ano em visita à creche carente após a
leitura do livro "Kaa e a boneca viajante" (Português).

O projeto "Folclorices de Brincar" do
Pré I teve como principal objevo o resgate
das nossas tradições e a celebração das
brincadeiras infans.
Foram confeccionadas pipas em sala
de aula, que "voaram" no páo frontal do
Colégio, nas aulas de Educação Física. Nosso
Colégio cobriu-se de alegria feita de cor e de
papel.

No dia 23/10, segunda-feira, os alunos da 1ª série EM, parcipantes do curso "Aluno Monitor"
deste ano, receberam seus cerﬁcados de parcipação por terem concluído as etapas do programa.
Esse curso, feito em parceria com a Microso Educação e o Instuto Paramitas, oferece
capacitação tecnológica básica, experiências no gerenciamento do Laboratório de Informáca da escola,
ampliando ainda a capacitação do aluno no que se refere ao exercício das avidades de informáca mais
gerais e também especíﬁcas (instalação e desinstalação de computadores, providências ante os casos de
vírus, montagem de redes etc), numa atuação de protagonismo na escola.
Parabéns aos estudantes e aos seus professores orientadores, que os assisram nessa formação!

"Nossa geração: nossa voz"
Ed. Física e Matemática
4º ano trabalhando em grupo.

Dança Pop no 8º ano.

Oﬁcinas no Integral.

Os alunos do Pré II (Educação
Infanl) se diverram muito durante a aula
de Educação Física!
As equipes nham que encontrar seu
par de tênis e voltar ao início do percurso
para calçá-lo. Também adoraram achar os
pares de bolinhas coloridas. Mais do que
uma compeção, os alunos vivenciaram, na
práca, a formação de pares, conteúdo que
já havia sido trabalhado em sala de aula:
"Quantos objetos formam um par?"

Em uma época de intolerância em
relação ao outro e de construção de novos
muros, pensamos como a língua estrangeira
- o francês, o inglês e o espanhol - poderia ser
o meio para nossos alunos revelarem as suas
vozes, as vozes dessa geração.
O resultado foi um muro sem
fronteiras que, através de suas palavras de
ordem, nos fez acreditar que o mundo pode,
sim, ser melhor e mais bonito. Assim o
expressaram os nossos alunos das turmas
301, 302 e 303.
Parabéns a eles e às suas dedicadas
professoras pelo belo e criavo trabalho
interdisciplinar!

LIV - Uma educação para a vida
Ministrada pela psicóloga Joana
London, em dois momentos, na manhã dos
dias 29 e 30 de novembro, os professores e
funcionários do Colégio assisram à
apresentação do projeto LIV - Laboratório de
Inteligência da Vida.
Trata-se de um programa de ação
educava baseada no desenvolvimento de
valores socioemocionais, com vistas à
formação da criança e do jovem,
preparando-os para uma vivência mais feliz e
integradora.
Sem dúvida, representará mais um
ganho signiﬁcavo para o trabalho desta
casa, sempre voltado à promoção pessoal,
social, intelectual e cultural do estudante.

