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Caro leitor,  

Este boletim quinzenal foi criado para divulgarmos de forma mais ágil as 

informações dentro de nosso campus.  

Vamos divulgar na página da frente os eventos que acontecerão e no verso 

as notícias que aconteceram na quinzena anterior. Para o nosso boletim ficar 

rico de informações dependemos da colaboração de toda comunidade 

escolar, envie suas informações para comunicar2@cp2.g12.br até a última 

sexta-feira da quinzena corrente para divulgarmos no próximo boletim. 
 

Fique ligado no que vai rolar nas próximas semanas: 

MODELO DE DIPLOMACIA DO COLÉGIO PEDRO II (MIDCPII)  

No próximo dia 08 de maio de 2018 – terça 

feira – às 10 horas, ocorrerá o lançamento oficial 

da quinta edição do Modelo de Diplomacia do 

Colégio Pedro II (MIDCPII), no Campus São 

Cristóvão III. Neste dia serão revelados os super 

esperados comitês, assim como a data e tema 

desta edição. Pela primeira vez haverá um evento 

de apresentação que, segundo o Secretário Geral, Gabriel Schuindt, “promete revelar 

muitas novidades que surpreenderão toda comunidade escolar”. 

MEDIATECA DE FRANCÊS PAULO RÓNAI 

O Departamento de Francês realiza nos dias 9 e 11 de maio o 

Festival de Clips Francônicos (Festiclip) – Impressões e Expressões 

no Campus Realengo II. O festival marca a abertura do ano letivo de 

2018 da mediateca de francês do campus. O festival de clipes tem 

como público alvo estudantes de todas as séries. 

 

 

CINEDEBATE SOBRE ESCOLARIZAÇÃO DE ATLETAS 

O evento será realizado no Campus Realengo II do Colégio 
Pedro II, no dia 12 de maio de 2018 (Sábado 2), das 8h às 

12h. A organização do Cinedebate prevê a sessão do filme 

“Amateur” nas primeiras horas da manhã, seguida de um 
debate com o Professor Dr. Antonio Jorge Gonçalves Soares, 
da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (FE/UFRJ) e outros membros do LABEC. 

 

 

 

Resumo das notícias 

11/04/2018 

Primeiro dia de aula 

24/04/2018 

Apresentação da Oficina 

de Libras  

26/04/2018 

Apresentação do grupo 

musical Jonas Hocherman 

Septeto 

 

Comunicado 

Importante 

Inscrições para o Programa de 

Monitoria começam no dia 

07/05/2018, mais detalhes no site 

do colégio. 

Projeto DELF Scolaire As pré-

inscrições vão até o dia 09/05/2018 

de maio.  

Oficina de robótica inscrições até 

o dia 08/05/2018 início dia 

09/05/2018. 

Campanha do emblema troque 

seu emblema do ano anterior por 

outro do seu ano atual, procure a 

Assistência Estudantil. 
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Aconteceu na última quinzena 

Primeiro dia de aula no nosso Campus 

O primeiro dia de aula no nosso campus foi marcado por muitas 

atividades: 

Ao longo do dia, as equipes do 6º e 7º ano realizaram uma recepção para os alunos, 

recebendo-os na entrada do campus e 

conduzindo-os para o teatro, onde o 

evento se iniciou com a execução do 

Hino Nacional e o Hino do Colégio, 

seguidos da tradicional Tabuada.  Logo 

após, tivemos a apresentação da equipe 

de Iniciação Artística — Banda SulReal—, que tocou, entre outras canções, o sucesso “Olhos 

Coloridos”, da Cantora Sandra de Sá. Em seguida foram apresentados por meio de fotos os 

trabalhos realizados em 2017 com o 6º ano, trazendo muitas lembranças para os alunos que 

agora estão no 7º ano e também para a equipe de 

professores. Os olhos dos alunos recém-chegados não escondiam a curiosidade e a expectativa 

pelo início do ano letivo no novo campus. E não parou por aí: tivemos a apresentação de um conto 

africano organizada pelos alunos do 7º ano, que também foi uma atividade realizada no ano 

anterior.  Depois, os alunos foram convidados a participar de uma 

gincana, a “Caça ao tesouro”, para que explorassem o novo 

Campus e pudessem se familiarizar com espaços.  Para isso, 

tiveram a colaboração de vários alunos do Ensino Médio. Na volta, todos participaram do lanche coletivo 

organizado pelos pais no Complexo Esportivo. Também tivemos um recital de recepção para os alunos da 

primeira série do Ensino Médio Integrado e para os alunos dos 6º anos realizado pelos alunos de flauta, piano 

e violão do Curso Técnico em Instrumento Musical com a participação 

dos Chorões do CP2, da Camerata de violões e do Coral do Campus 

Realengo II. Esse Recital aconteceu no Auditório da Escola de Música. Na 

entrada do campus foi realizada ainda uma apresentação dos projetos 

desenvolvidos pela Oficina de Robótica em 2017. Os alunos 

apresentaram projetos desenvolvidos com as plataformas de desenvolvimento Arduino, Gogoboard e 

Mindstorm (Lego), sendo alguns deles realizados com sucata de informática, o que despertou o 

interesse do público. A apresentação recebeu a visita de vários alunos e responsáveis. 

Apresentação da Oficina de Libras  

No dia 24 de abril, foi realizada a apresentação da Oficina de 

Libras do Campus Realengo II. Estudantes e servidores 

interessados em participar devem se inscrever no Napne do 

campus. As atividades terão início no mês de maio.  Houve 

também Treinamento básico para servidores que atendem 

diretamente ao público e demonstração sobre a 

comunicação com a pessoa surda nas salas de aula do PROEJA. 

Apresentação do grupo musical Jonas Hocherman Septeto 

No dia 26/04/2018 por iniciativa da equipe de educação musical foi realizado a apresentação do grupo no 

campus pois a equipe acredita que propostas como essa são uma grande oportunidade de transcender as 

salas de aula e engajar os estudantes em uma ampla gama de possibilidades com a música. Liderado pelo 

compositor, arranjador e trombonista carioca Jonas Hocherman, o Jonas Hocherman Septeto é uma 

proposta de música instrumental de câmara que se desenha no diálogo entre a música popular brasileira e 

a música de concerto (erudita). Influenciado por músicos como Heitor Villa-Lobos, Pixinguinha, Cartola, 

Piazzolla, Hermeto Pascoal, Itiberê Zwarg, Egberto Gismonti, Debussy, Stravinsky, entre outros, esse trabalho é fruto de uma extensa 

pesquisa de sonoridades.  

Em um clima descontraído servidores do campus 
combinaram de vestir branco para recepicionar o ano 
letivo de 2018.  

 

 

 

http://www.cp2.g12.br/blog/re2/
mailto:comunicar2@cp2.g12.br
http://www.cp2.g12.br/blog/re2/files/2017/02/pastedImage-2.png
http://www.cp2.g12.br/blog/re2/files/2017/02/2018-04-26-PHOTO-00007182.jpg

