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EDITORIAL

 A essência de uma escola é seu projeto pedagógico e o ideal de homem que ela 
se propôe a formar. Em torno disso, aglutina-se toda uma comunidade que se identifica 
com os mesmos valores, concepções de educação e estilos de vida. 

 O Colégio se propõe a atender famílias para quem Educação é prioridade. Que 
acreditam na importância de uma sólida formação como a melhor herança a legar a 
seus filhos: uma educação que envolve aspectos emocionais, sociais e intelectuais. 

 Mais do que transmitir certos conhecimentos, importa levar o aluno a 
desenvolver vínculos saudáveis de relação com o saber, com base na autoconfiança, 
para que ele seja o sujeito autor de sua trajetória pessoal, adquira senso crítico, 
capacidade de avaliação e de decisão.

 Em sua trajetória de contínuos avanços, sem vincular-se exclusivamente a uma 
teoria ou linha pedagógica, o Colégio pôde amadurecer um Projeto Educativo próprio, 
de acordo com sua identidade e vocação institucional, fruto de amplas reflexões de 
toda a equipe. 

 Esta edição mostra um breve recorte do Projeto Educativo do Plínio Leite, 
explicitando princípios e objetivos que inspiram suas práticas. Confira:
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Momentos Educativos do Colégio Plínio Leite
Equipe Pedagógica.
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Alunos de 2015 aprovados em Universidades Públicas:

 A caminhada é longa, cheia de desafios, mas o resultado é inesquecível !!!

 O sucesso dos nossos alunos é um espelho do nosso trabalho, conciliando uma 
formação com bases em valores éticos e morais na construção do cidadão, com o 
conteúdo necessário para a vitória nas principais Universidades.

Parabéns aos nossos alunos aprovados!

Coordenador Profº Carlos Gomide.



O Colégio Plínio Leite comemorou seus 87 anos com muita alegria!
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 Foram dois dias de comemoração com 
apresentação da banda do colégio, exposições 
de trabalhos, olimpíadas e uma linda 
apresentação de ginástica rítmica.
 Agradecemos a todos! A nossa história é 
fruto de uma aliança sempre renovada entre 
colégio, professores e famílias, que requer 
muito empenho, dedicação e zelo por parte de 
todos os que a integram.

PARABÉNS COLÉGIO PLÍNIO LEITE!

Aniversário do Colégio



 Os alunos do 9º ano A tiveram 
a oportunidade de identificar as 
características do movimento unifor-
me variado, experimentalmente no 
laboratório.

 Após um breve debate sobre o 
assunto, eles montaram o aparato e 
realizaram as primeiras medidas. Em 
grupos, responderam as questões do 
relatório e discutiram os resultados 
obtidos.

Professora Nathalia Santana.
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Aula Experimental de Física - 9º ano A



 Com o objetivo de conscientizar os nossos alunos do 5º ano E.F quanto a 
importância do combate ao mosquito transmissor das doenças infecciosas e não 
contagiosas, dengue, zika e chicungunha, usamos o laboratório para prepararmos  um 
instrumento montado com garrafas pet, chamado de mosquiteca. A mosquiteca é um 
criadouro de mosquito com a finalidade de estudarmos as diversas fases de seu 
desenvolvimento corporal. 
 Várias mosquitecas foram espalhadas pelo colégio e alguns dias depois 
recolhidas e observadas.
 Os alunos conheceram as diversas fases da vida do mosquito e apresentaram as 
formas de contaminação e prevenção das citadas doenças.
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 O mesmo tema foi desenvolvido com as 
turmas do 6º e 7º ano E.F – os alunos criaram 
maquetes, cartazes e folhetos explicativos que 
foram utilizados em exposição no dia 16/04/16, 
no aniversario do colégio. 
 Com isso, além do entrosamento, 
obtivemos conhecimento cientifico de como 
evitar a proliferação do tão temido mosquito 
Aedes aegypti e impedir o avanço da epidemia 
em nossa região.

Professor Hélio Gopfert.

Combate ao Aedes Egypt



 A sala de leitura tem como objetivo proporcionar uma prática de ensino que 
estimule o aluno  na construção do seu conhecimento, despertando no mesmo o 
interesse pela leitura e pela escrita de forma espontânea e prazerosa. 
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 Sua missão é levar nossos alunos 
a conhecer o mundo da leitura nos seus 
mais variados gêneros textuais, bem 
como seus respectivos escritores.
 Entendemos que a prática social 
da leitura oferece condições de prazer 
através do conhecimento e do 
entretenimento, e, consequentemente, o 
enriquecimento intelectual, emocional e 
cultural.

 Procuramos através do incentivo à 
leitura, sensibilizar a comunidade escolar 
do 1º ao 5º ano E.F quanto a importância 
da leitura dos livros infantis, pois através 
dessas leituras as crianças desenvolvem a  
afetividade, curiosidade, criatividade e a 
imaginação, vivenciando plenamente 
etapas da sua vida, sem perder o encanto 
peculiar de cada uma delas.

Professora Heracildes Passeri.

Sala de Leitura



 No dia 22 de março, recebemos em nossa escola, para falar aos alunos do 2º ano 
E.M, um grupo da Missão Batista Cristolândia de Alcântara, São Gonçalo. A Cristolândia é 
um programa com o propósito de atender pessoas dependentes químicas. Existem 
centros do programa em diversos municípios do estado do Rio de Janeiro que, além de 
procederem o resgate social dos dependentes, também promovem palestras de 
prevenção às drogas.
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 Palestraram sobre a questão das drogas licitas e ilícitas o pastor Fábio Botelho e 
o Missionário Isac Felipe. Foi um importante e respeitoso momento de interação, com a 
participação de todos. Vale também destacar a participação de alguns rapazes em 
processo de recuperação na Cristolândia, o que chamou muito a atenção de nossos 
alunos - seus corajosos relatos de vida tornaram as informações mais significativas, 
menos frias.
 Serviram, sem sombra de dúvida, para despertar a reflexão nos adolescentes 
presentes, instrumentalizando-os a fim de que possam tomar decisões mais conscientes 
em seu cotidiano.  

Professor Leandro Carrari.

Palestra sobre drogas



 Nossas professoras do Fundamental I participaram da palestra sobre Educação 
Financeira, com a especialista em economia Aline Rodrigues, no SINEPE-RJ.  
 
 Acreditamos que trabalhar a educação financeira na sala de aula é promover a 
conscientização do aluno para que ele reflita com equilíbrio sobre o tema, desde os 
anos iniciais. O aluno consegue compreender esse assunto, que certamente é um pouco 
complexo, quando o professor utiliza exemplos práticos de acordo com o conteúdo 
escolar.
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Educação Financeira



!

 Você sabia que a Light, além de 
distribuir energia elétrica, foi responsável 
pelos serviços de iluminação pública, 
telefonia, gás e transportes públicos no 
início do século XX?

 Veja os depoimentos dos alunos:

 “Eu achei o passeio muito 
divertido, pois aprendemos um pouco 
mais do que tínhamos estudado na sala. 
Além dos brinquedos que davam mais 
informações sobre os assuntos citados 
em nossas aulas de Ciências, por isso 
achei o passeio muito interessante!”  
(Ana Clara de Paiva Leite).
 
 “Quando o professor mandou a 
circular sobre o passeio, fiquei animado 
por ser na Cultural Light, uma grande 
empresa de energia. Quando chegamos, 
percebi que o local era grande e seria 
divertido conhecê-lo. Participei de 
brincadeiras sobre energia, consumo de 
energia, economia e no final, ouvimos a 
história do transporte antigo: Bonde . Foi 
muito legal.”  (Riam Agra  Moderno).
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Museu da Light
 No dia  11/05/2016, os alunos do 5º ano, acompanhados pela professora Tânia 
Rebello,  visitaram o Museu da Light no Rio de Janeiro e aprenderam sobre o uso 
eficiente e seguro de Energia Elétrica de forma lúdica e interativa.
 As boas vindas ao Museu Light da energia acontecem no Bonde, local que nos 
leva a fazer uma viagem no tempo, e onde se aprende o quanto a Light foi importante 
para o desenvolvimento dos serviços urbanos na cidade do Rio de Janeiro. 



 “Observando minha turma de primeiro ano, na hora do recreio, percebi que 
vários trouxeram frutas e sucos naturais para lanchar. O fato despertou minha atenção 
e admiração. No mundo atual, massificado pela publicidade e facilidade dos 
lanchinhos prontos, bolos embalados a vácuo, amidos e cereais desidratados e 
industrializados, biscoitos, refrigerantes, bebidas acondicionadas em caixinhas de 
papelão, fast-foods, doces de tabuleiro etc., ainda há famílias que se preocupam com a 
qualidade da alimentação de suas crianças, que capricham no preparo artesanal de 
merendas que levam ao organismo infantil uma carga saudável e saborosa de 
nutrientes.”
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“Como educadora, além do ensino de 
conteúdos, foco também na qualidade de vida e 
bem-estar, que sem dúvida são aspectos que 
favorecem a aprendizagem. Daí surgiu-me a 
ideia de promover uma campanha em prol de 
uma alimentação mais saudável e, pra começar, 
um incentivo ao maior consumo de frutas. O 
movimento “Coma Mais Frutas” já é uma 
realidade no primeiro ano. As crianças e as 
famílias aderiram à causa com entusiasmo, e já 
vimos praticando atividades com grande 
sucesso, num clima sadio e alegre”. 

Professora Ivonete Piotrowski.

Frutas com Sabor e Bom Humor



 No dia 09/05, nossos alunos do 6º ano do E.F junto com a professora Maria Regina 
fizeram uma visita a Câmara Municipal de Niterói. Lá eles tiveram contato com alguns 
vereadores e puderam tirar dúvidas, vivenciando um pouco do dia-a-dia dos políticos e, 
ainda, realizaram uma simulação da sessão plenária, na qual 5 alunos foram escolhidos 
para serem vereadores por um dia. Eles apresentaram suas propostas, defendendo suas 
posições e, por fim, houve uma votação elegendo o presidente da Casa.
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Visita a Câmara Municipal de Niterói

Foi uma ótima experiência para os nossos alunos se familiarizarem e 
entenderem um pouco sobre política!



 No dia 31 de maio, a turma de 1º ano do Ensino Fundamental I fez uma visita ao 
3º Grupamento de Bombeiro Militar de Niterói.
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 Durante toda à tarde, as crianças puderam conhecer um pouco sobre a rotina de 
trabalho da corporação e receberam orientações sobre a importância e amplitude das 
ações desenvolvidas por estes profissionais.
Também tiveram uma pausa para o lanche e aproveitaram momentos de lazer na 
quadra! 

 O grupo foi acompanhado pela professora Ivonete, a auxiliar Lizeth e pela 
coordenadora Luciana.

Visita ao Corpo de Bombeiros de Niterói
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