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Caro leitor,  

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

informações dentro de nosso campus.  Por aqui, você vai se manter informado 

sobre os eventos que acontecerão e, também, sobre os que já rolaram no nosso 

campus. Para enriquecer nosso boletim, queremos a colaboração de toda 

comunidade escolar. Envie suas sugestões para comunicar2@cp2.g12.br até o 

dia 05/06/2018 para divulgarmos no próximo boletim.  

Fique ligado! 

 

A Propgpec está oferecendo bolsas para 

estudantes! Converse com seus professores, 

SESOP ou com a Direção e saiba mais sobre 

os projetos que acontecem no nosso 

campus. 

 

Projeto Espaço Aberto na Escola de Música 

convida toda a comunidade escolar para, no dia 

8 de junho, prestigiar os alunos do curso técnico 

de Música que irão apresentar um repertório 

variado.  

 

No dia 14 de junho, daremos início ao período da 

1ª Certificação de 2018, o calendário completo 

da do período de avaliação pode ser acessado 

no blog do nosso campus. 

 

Nos dias 23 e 30 de junho, sediaremos 

no Complexo Poliesportivo os Jogos 

Intercampi. Fale com o seu professor 

de Educação Física para maiores 

informações. 

 

 

 

Comunicado Importante 

Campanha do emblema: troque seu 

emblema do ano anterior por outro do seu 

ano atual, procure a Assistência Estudantil. 

 

Curiosidades 

Este novo espaço do nosso boletim será 

dedicado a divulgação de curiosidades e 

conhecimentos.  

Conhece algo interessante e quer 

compartilhar com a comunidade escolar, 

então pode nos enviar que iremos divulgar 

nas próximas edições. 

 

 

Arduino é uma plataforma eletrônica de 

código aberto baseada em hardware e 

software fáceis de usar. Placas Arduino são 

capazes de ler vários tipos de entradas - luz 

em um sensor, um dedo em um botão ou 

uma mensagem no Twitter - e transformá-

las em uma saída – ativação de um motor, 

acionamento de lâmpadas LED, 

publicação de algo online.  

Você pode dizer à sua placa o que fazer 

enviando um conjunto de instruções para 

o microcontrolador da placa.   

A crescente comunidade Arduino é 

composta por um grupo diverso de 

pessoas interessadas: amadores, 

estudantes, designers e engenheiros de 

todo o mundo.  

Saiba mais em www.arduino.cc. 

 

 

 

http://www.cp2.g12.br/blog/re2/
mailto:comunicar2@cp2.g12.br
https://www.arduino.cc/en/Main/Products
http://www.arduino.cc/
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Aconteceu no campus 

Projeto Espaço Aberto – 04/05/2018 

O primeiro evento de 2018 do Projeto Espaço Aberto, realizado no dia 4 de maio, no 

Auditório da Escola de Música, foi um sucesso! Os alunos participaram com um 

repertório variado da música popular brasileira e da música erudita. Alguns 

responsáveis presentes ficaram encantados com os choros de Pixinguinha, as canções 

de Djavan, os duetos para flauta, dentre outras obras musicais que puderam ser 

apreciadas.  

Projeto de Nivelamento de Desenho - 07/05/2018  

No dia 7 de maio, foi iniciado o Projeto de Nivelamento de Desenho. As aulas são ministradas pela professora Sonia Sá e são direcionadas a alunos 

da 1ª série do Ensino Médio, oriundos do concurso de 2018. O objetivo deste projeto é suprir a lacuna trazida pelo aluno que não teve a disciplina de 

Desenho no Ensino Fundamental e poder capacitá-lo para acompanhar os conteúdos que serão abordados ao longo do ensino médio. As aulas 

acontecem na Sala 5 (Bloco B), às segundas-feiras, de 8h30 às 10h. 

Peça ‘A terra dos Meninos Pelados’ – 11/05/2018 

O Grupo Teatral Tatipirun, formado por alunos do 7º ano do 

Campus Centro, apresentou no dia 11 de maio a peça “A Terra 

dos Meninos Pelados”, no Teatro Bernardo Pereira de 

Vasconcelos, do Campus Realengo II.  A peça é uma adaptação 

da obra literária homônima de Graciliano Ramos e faz parte do 

projeto “A leitura do mundo, do corpo e do outro como 

processo ético e estético na escola”. O projeto foi desenvolvido 

pelo professor Tiago Cavalcante, de Português, em 2017. 

Cinedebate: Escolarização de Atletas – 12/05/18 

No dia 12 de maio, o Campus Realengo II recebeu a equipe do Laboratório de Pesquisas em Educação do Corpo (LABEC/UFRJ), a convite do Laboratório 

de Pesquisa e Extensão em Educação Física e Sociedade (LAPEEFS/CPII), para apresentar debater sobre a escolarização de atletas. O evento contou 

com a exibição do filme “Amateur”, seguido de uma mesa de debate formada por membros de ambos os laboratórios. Cerca de 100 estudantes da 

3ª série do Ensino Médio participaram da discussão, realizando perguntas aos convidados. O filme contou a história de um jovem atleta que fora 

recrutado para fazer parte de uma equipe de basquete considerada um pré-estágio para a liga principal de basquete norteamericana. As 

consequências dessa seleção fomentaram a discussão dos seguintes temas: a conciliação da dupla carreira de formação no esporte e na escola; os 

projetos individuais e familiares de carreira; a relação do mercado do esporte com a profissionalização de jovens atletas; as leis que regulamentam a 

juventude, a educação, o esporte e o trabalho; e a comparação dos sistemas esportivos e educacionais nos contextos nacionais e internacionais. 

Estudantes e membros dos laboratórios saíram satisfeitos com o cinedebate. Algumas falas, como “Valeu a pena!” e “Precisamos fazer mais vezes esse 

tipo de evento!” foram mencionadas ao final da apresentação.  
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