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Diversão no Dia das Crianças!

Mostra do Conhecimento 2017
Alunos da EI aproveitam os brinquedos inﬂáveis.
1º ano (EFI) em apresentação de Música.

EFI no Show de Talentos.
Um olhar para o outro no Projeto Social do EFI.

Reunindo os alunos do 6° ano do EF II à 2ª série
do EM, realizou-se na tarde do sábado, dia 07/10, a
Mostra do Conhecimento 2017, com a presença
expressiva dos responsáveis e familiares que vieram ao
Colégio presgiar essa rica avidade anual.
Orientados, durante o período escolar deste
ano, por seus experientes e interessados professores,
os estudantes apresentaram, nas várias salas e páos,
os "Experimentos cienﬁcos", "A ciência na indústria
cinematográﬁca", "Paper circuit: cidades", "Makey
Makey - piano (Big - Quero ser grande)", "Jogos pelo
mundo", "Cidade sustentável", "Reﬂexões e
perspecvas (óca)", "Arte em movimento - Inspirado
em Palatnik", "Aprendendo com a Trigonometria", "Os
elementos da vida", além de outras atrações numa
programação que contou com oﬁcinas e seminários,
além das exposições e experimentações.
A "Mostra" caracterizou-se pelo dinamismo na
interavidade proporcionada por muitos dos trabalhos,
pelo conhecimento de culturas tradicionais
apresentadas e de tecnologias muito modernas. A
beleza, criavidade, funcionalidade e competência
deram o tom desse evento, que celebra a ciência,
grande propulsora da vida!

Integral dançando e brincando.
8º ano (EFII): Ciências e Teatro.

Integral na ‘‘Caça ao Tesouro’’.
2º ano (EFI) em aula de Modelo Vivo (Grécia Anga - Artes).

"Na vida, não existe nada a temer, mas a entender."
(Marie Curie)
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A chegada de Júlia,
irmã do Melo!

Outubro Rosa no Franco
6º ano (EFI) em apresentação de Música.
Melo, nosso personagem do 1º ano EF I,
ganhou uma irmã chamada Júlia. Ele ﬁcou muito
animado e resolveu trazê-la para brincar com os
colegas de turma.
Foi uma grande surpresa! As crianças
ﬁcaram felizes com a chegada de Júlia à escola e,
então, pediram às professoras que a deixassem
visitar as suas casas.
O pedido de visitação foi repassado às
famílias para que dessem a sua autorização.
Agora, Melo e Júlia convivem diariamente com
as crianças e todos se divertem muito!

Engajados na campanha contra o câncer
de mama, alunos da 3ª série EM, professores e
funcionários do Franco protagonizaram uma
linda sexta-feira temáca, no úlmo dia 6 de
outubro, vesndo a simbólica cor rosa como um
alerta necessário à prevenção dessa doença.
Bonito foi ver rapazes e moças, homens e
mulheres irmanados na cor da ação a favor da
vida!
Os espaços da escola reuniram gerações
e gêneros solidários em uma mensagem de puro
amor, no melhor da nossa humanidade.

Embaixadores da inovação

Exposição de Espanhol: 2ª série (EM).

Apresentações de Teatro na 1ª série (EM).

Maternal (Integral) conhecendo as minhocas.

As técnicas Rosangela e Karolina
parciparam do Programa "Embaixadores da
Inovação", que aconteceu em Curiba, nos dias
27, 28 e 29 de setembro, sobre os temas
Ro b ó c a , S T E A M ( S c i e n c e , Te c n o l o g y,
Arts/Design and Mathemacs), Colaboração e
Pensamento Matemáco.
Elas receberam uma Cerﬁcação
Internacional da LEGO Educaon Academy
(Dinamarca), com foco em robóca, e uma
Cerﬁcação Google, baseada em projetos
colaboravos, que inicia a Cerﬁcação Google
Educators .
Merecem os parabéns pela importância
da iniciava e pelo conhecimento adquirido!

Certificados ‘‘Aluno Monitor’’

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!

Integração: História e Artes

Movos geométricos e ﬂorais da arte islâmica
inspiraram o ‘’tapete’’ do 7º ano (EFII).

