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Editorial

Informativo Do Colégio Plínio Leite 2018

“O Colégio Plínio Leite acredita que, mais do que transmitir
conhecimentos, é necessário criar vínculos saudáveis com o saber,

tornando o aluno sujeito crítico de sua trajetória”. Com isso sempre em
mente, desenvolvemos os nossos Projetos Escolares, certos de que o

aprendizado prático se toma uma verdadeira corrente de conhecimento,
abarcando alunos, famílias e toda a comunidade escolar.

Nesta edição, mostramos a importância desses projetos no dia a dia dos
educandos e educadores, destacando a verdadeira vocação da Escola:

agregar valor à vida em comunidade. 

Boa Leitura! 
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Poesia em homenagem ao Colégio Plínio Leite

Minha escola, minha vida.
Um futuro me espera.
É a minha preferida.
Escola da minha vida.

Escola querida,
Quanto orgulho tenho de ti.
Ser cidadão aqui aprendi.

No esporte temos garra.
Te defendemos com amor.
Inteligência não nos falta,
Para um futuro de esplendor.

Aluna: Alice – 5º ano escolar E.F
Profª Tânia Gomes



Gincana em comemoração aos 
89 anos do Colégio Plínio Leite
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Para comemorar os 89 anos do nosso querido colégio Plínio Leite, foi realizada 
uma Gincana Literária no dia 14 de abril.

O objetivo dessa gincana foi valorizar e desenvolver o gosto pelas diferentes 
leituras do mundo, especificamente a literatura, a arte, a música e a expressão 
corporal, tendo como tema motivador a comemoração de aniversário de 89 anos 
do Colégio Plínio Leite. A Bandeira Verde ganhou a Gincana Literária, mas ambas 
Bandeiras estavam incríveis! Parabéns a todos os envolvidos.
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Projeto Robótica

“A robótica é um exemplo de estudo e mais

uma oportunidade de aprender coisas, que podemos

nos interessar e trabalhar a cabeça com 

algo importante para nossas vidas.”

(Pedro dos Santos Maciel -8º ano)

Depoimento dos alunos de Robótica:  

“As aulas de robótica são muito interessantes

porque nos dão a oportunidade de experimentar 

e aprender coisas que podem ser úteis no futuro, no caso 

de trabalharmos com isso, além das aulas 

serem muito divertidas e engraçadas.” 

(Gabriel Elias R. Coelho – 8º ano)

“As aulas de robótica são bem legais, pois interagimos

com o material para fazermos os robôs e também podemos

programá-lo para fazer diversas coisas.”

(Andrey Silveira de Melo 8º ano)
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Judô
Dia 18 de março tivemos a Liga Fluminense de Judô, no ginásio da Universidade
Universo em São Gonçalo e o nosso aluno atleta Eduardo Maximus de Frias 
Policarpo (5º ano E.F)  foi campeão em sua categoria.

Já na III Copa La Salle Abel de Judô, no dia 6 de maio, nossos alunos atletas deram 
um show e foram classificados em suas categorias:

1º lugar - Eduardo Maximus de Frias Policarpo (5º ano E.F)

2º lugar - Caroline Silva da Conceição (7º ano E.F)

3º lugar - Beatriz Santos de M. Guedes (7º ano E.F)
 
Parabéns ao Profº Wagner Souza Ferreira, toda equipe de 
judô e aos nossos alunos atletas!
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O tema do Projeto Direcionador 2018 é “Dividir, Respeitar, Cuidar: por uma
Sociedade mais Justa, Democrática e Inclusiva”, tem como objetivo tornar 
nossos alunos mais sensíveis às causas sociais.

O Plínio Leite Conversa nasceu da necessidade de discutir com a família
sobre temas que nos desafiam no dia a dia.

Neste Plinio Leite Conversa I, convidamos o Profº de História Leandro 
Carrari para fazer uma palestra sobre Direitos Humanos. 

"Direitos Humanos é uma temática atual e repleta de significações. As redes 
sociais têm contribuído para que assuntos de relevância como este, se constituam 
em meros clichês. Mesmo sendo pensado há muito tempo, e se tornado documento 
escrito em 1948, quando o mundo ainda sentia os impactos do Holocausto, este 
conteúdo se apresenta para nós como fundamentação sólida para que possamos 
construir uma sociedade onde todos os membros da família vivam com dignidade."

Por Leandro Carrari, professor de História.

Plínio Leite Conversa
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Visita a UFF
Visando sempre uma aprendizagem eficaz e uma vivência dentro das perspectivas dos 

nossos alunos, no dia 25 de maio de 2018, fizemos uma visita ao Campus da UFF.

Foi um dia especial! Assistimos palestras no Campus de Direito, e visitamos os 

laboratórios do Campus de Engenharia.

Nossos alunos viram de perto a estrutura e a dinâmica do novo processo 

que breve vivenciarão:  A UNIVERSIDADE!
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Projeto Direcionador 2018 Dividir, Respeitar e Cuidar: Por uma Sociedade mais Justa, Democrática e Inclusiva.

Para que esse respeito se faça presente, neste ano, a nossa festa junina, 
contemplou o respeito, a cultura e tradições Nordestinas, pois não 
podíamos falar de festa junina e não nos remeter a esta região.

Nordeste é sinônimo de diversidade, um caldeirão de sabores e sons, 
celeiro de artistas e de uma incomparável riqueza natural e cultural.

1º ano E.F - Dança de Coco.

2º e 3º ano E.F - Dança Maculelê.

4º e 5º ano - Maracatu: (Dança dos Arcos).

Ensino Fundamental II e Médio – Quadrilhas

Parabéns a todos que colaboraram e participaram dessa linda festa!

Festa Junina
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Visita ao museu da Seleção Brasileira de Futebol
Os alunos do Fundamental puderam compreender e analisar sobre
a inclusão do futebol na nossa cultura, por meio de apresentações históricas.

A professora Anna Paula Viegas relatou que os alunos tiveram a oportunidade 
de conhecer a história desde o seu nascimento, até os dias de hoje. “Foi uma 
experiência inesquecível e emocionante, pois além de interagirem virtualmente 
com a história da nossa seleção, descobriram que em uma determinada época, 
os jogadores colocavam a emoção e o patriotismo em seus pés.”

Já a professora Tânia Rebello disse que além dos alunos, para ela também foi um 
grande aprendizado. “Não conhecia esse Museu e nunca tinha visto sua divulgação. 
Eu  que torço muito durante as Copas, agora conheci a história do futebol 
mais profundamente. Fui e indico esse passeio para todos, pois além da beleza 
da construção, a tecnologia nos faz viajar no tempo e no espaço.”

A aluna do 4º Ano, Débora Sodré de Sá Cunta,
diz que estava muito animada com o passeio. 
“Finalmente chegamos, lá foi muito legal, o vídeo 
que foi passado, as bolas de futebol de rua de cada 
estado, a mesa interativa (uma surpresa a parte), me 
deixaram muito animada. Nunca tinha visto tanta 
tecnologia num lugar só. Eu me diverti muito 
com os meus amigos. Foi um dia inesquecível.”
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Dia Olímpico
No dia 29 de junho, os nossos alunos participaram do Dia Olímpico, promovido 
pela equipe de Ed. Física e Esporte do Colégio.  O evento contou com a colaboração 
dos professores e alguns convidados como: o Professor Paulo Uchoa, campeão mundial 
de futebol de campo pelo Grêmio, com a Professora Suzana, de Yoga e alguns alunos do 
curso de Nutrição.

Pela manhã tivemos jogos, palestra, aula de yoga, dicas de alimentação saudável e 
apresentações de judô e Ginástica Rítmica. No turno da tarde tivemos apresentação 
da banda do colégio, jogos e oficinas com as professoras regentes e a professora 
Juliana Frickmann, de Arte. Tivemos também a oficina de origami ministrada por
nossa aluna do 8º ano Letícia Vianna Dantas de Moraes para os alunos 1º ao 5º ano
valorizando a necessária troca de experiências e vicências entre os diferentes alunos
da escola.

Foi um dia alegre e de incentivo as boas relações entre os mestres e alunos.
Parabéns a todos que se dedicaram e contribuíram com o projeto. 
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Leitura Divertida
Existe coisa mais divertida do que ler? O Ensino 
Fundamental I experimentou a leitura divertida, no projeto 
sala de leitura. Muita magia, fantasia e imaginação para 
despertar uma leitura prazerosa. Ler é bom demais!
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