
  

No ultimo dia 27, os alunos e professores 

participaram da III GINCANA CULTURAL EU 

AMO FRANCINÓPOLIS. Com o tema: 

“Valorizar e preservar o meio ambiente de 

Francinópolis me interessa muito”  

OS ALUNOS DAYVISON THIERNY E 

GEOVANA MARIA GANHARAM NA PROVA 

DO DESFILE.  
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A caravana realizada no ultimo dia 06, envolveu a participação do 

prefeito Paulo César, profissionais do cras, conselho tutelar, 

escola, saúde e entre outros. Foi ministrada uma palestra pelo 

prefeito sobre o meio ambiente e a sua preservação. 

 

No dia 26, alguns alunos fizeram o treinamento do 

atletismo com o professor Iago Gomes. 

 

  

Antonio Bispo, professor de Arte, na aula prática sobre a representação 

da natureza, os alunos do 8° ano desenvolveram a criatividade com 

atividade artística. Realizou também uma exposição  no 9 ° ano, atividade  

com o tema Patrimônio Cultural, os alunos fizeram a mostra de objetos do 

patrimonio cultural da cidade de Francinópolis. Os convidados foram os alunos do 

7° ano “b” e a diretora Maria Moura falou como usar alguns instrumentos como 

fusio, lamparina e ferro de brasa. O professor Antonio também desenvolveu 

atividade do dia do índio, com  a arte no corpo, com a pintura indígena com os 

alunos, ainda no 8°os alunos apresentaram alguns objetos para o futuro, 

produção com materiais reciclaveis. 
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O professor Djalma Carvalho, de Matemática                                                                                                         

realizou o desafio matemático sobre “as 

equações do 2° grau” com os alunos do 9° ano. 

 

MATEMÁTICA EM AÇÃO 

 

A coordenadora Stefanni Campelo 

leu o poema “Caixa de surpresa” 

de Elias José, elencando a 

importância do livro. O professor 

Antonio Bispo, destacou a 

importância do dia do índio.  

 

A professora Caroli Cunha, de História 

apresentou através da dança a música: por 

que me amou tanto assim. 

 

 

A professora Patrícia Raquel 

encenou uma peça teatral 

sobre a Ressurreição de Jesus 

com os alunos do Programa 

Novo Mais Educação, 

demonstrando a relevância 

de Jesus Cristo nas nossas 

vidas.   

 

GRÊMIO ESTUDANTIL 

No dia 11, os alunos 

tiveram um período para 

escolher o líder da sala. 

Os candidatos vencedores 

foram: Maycon Rian 6°a, 

Carlos Henrique 6° b, João 

Gabriel 6° c, Daniel 

Pereira 7°a, José Augusto 

7° b, Dayvison Thierny 8° e 

Monalisa  Ranielle  9° 

ano.      

 

 

 

No dia 16/04/2019 (terça-feira), 

os alunos, juntamente com os 

professores, participaram na 

Praça Antônio Sobrinho da 1° 

Assembleia Territorial da 

Juventude. 
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