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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 o nosso boletim ficar rico de informações dependemos da 

colaboração de toda comunidade escolar. Envie suas sugestões para 

comunicar2@cp2.g12.br até o dia 16/07 para divulgarmos no próximo boletim.  

Fique ligado! 
 

Estamos promovendo uma campanha de doação de agasalhos 

para pessoas ou instituições em necessidade. Para participar, basta 

ir até o bloco A e depositar sua doação na caixa instalada na 

entrada principal do campus. 

 

FESTCHANSON - Et alors, on parle d'amour? Que tal ouvir canções 

de amor, falar sobre esse sentimento tão lindo e ainda conhecer e 

reconhecer músicas românticas em francês, a língua do amor? Essa 

é a proposta da última atividade do semestre na Mediateca Paulo 

Rónai, que será realizada na sexta dia 29/6, das 10h20 às 11h50 e 

das 14h30 às 16h. Haverá sorteio de brindes. Participe! 

Anéis de latinha se "transformam" em cadeira de rodas? Sim, mas 

não diretamente. Os anéis são vendidos para uma empresa de 

reciclagem e com o dinheiro obtido é adquirida a cadeira de 

rodas. Com esta motivação instalamos no nosso colégio um ponto 

de coleta que fica no Bloco A, os anéis coletados serão 

encaminhados para grupo One by One que tem 

como meta proporcionar mobilidade para 

crianças de baixa renda com necessidades 

especiais.  

Você acredita em destino? Sim, não? Bom, 

independente da sua resposta podemos afirmar uma 

coisa, no mundo dos lixos eletrônicos precisamos cuidar 

para que eles sigam o seu destino de forma adequada 

sendo descartados de forma correta sem agredir o meio 

ambiente. Com essa preocupação a equipe da Oficina 

de Robótica criou uma caixa coletora para auxiliar a 

nossa comunidade nessa missão. Alguns exemplos de 

lixos eletrônicos: pilhas, baterias, aparelhos portáteis como tablets, smartphones, 

celulares, televisores de diversos formatos (LED, LCD, televisão antiga), entre 

outros. 

 

 

 

 

Comunicados Importantes 

Alteração no calendário das provas 

de recuperação para o ensino médio, 

veja no blog.  

O cardápio do colégio e dicas de 

nutrição serão divulgados no nosso 

blog. Acesse e confira o conteúdo.          

 

Aulas de conversação em Inglês para 

estudantes do Ensino Médio e do 

Proeja, com nível intermediário no 

idioma. As vagas são limitadas e as 

inscrições vão até 30/6. 

 

Curiosidades 
Você conhece a profissão 

“jogador de futebol”? 

 
     O ano de Copa do Mundo carrega consigo 

uma série de histórias e curiosidades 

relacionadas às seleções participantes da 

competição da FIFA. Muito ouvimos sobre a 

Seleção da Islândia, que no grupo de 

jogadores e técnicos possui homens que se 

dedicam a outras profissões além do futebol, 

como dentista, pescador, produtor de filmes, 

entre outras.  

     A dupla carreira no futebol é mais comum 

do que podemos imaginar. Chama-se dupla 

carreira quando o indivíduo se dedica a duas 

formações ou profissões que geram 

obrigações na sua rotina. Ademais, os salários 

dos jogadores de futebol vistos na Copa do 

Mundo escondem uma realidade diferente. 

     O mercado do futebol brasileiro vai muito 

além do glamour representado pelos altos 

salários dos jogadores da Seleção Brasileira de 

Futebol. Dos mais de 23 mil postos de trabalho 

no futebol brasileiro, a maior parte (cerca de 

83%) recebe até R$1.000,00 como jogador 

profissional. Além disso, muitos dos contratos 

profissionais têm vigência somente durante as 

competições estaduais, ou seja, em média 4 

meses no ano. No restante da temporada, 

esses jogadores acabam tendo que se dedicar 

à outras profissões fora do futebol. 

Por Hugo Paula Almeida da Rocha, professor de 

Educação Física 
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Aconteceu na última quinzena 
 

Reunião de Responsáveis 

Na semana de 12 a 15/06 recebemos no nosso campus os pais dos alunos do 8º ano do 

ensino fundamental à 3ª série do ensino médio. Foi um momento para apresentação de 

alguns professores, setores, informes e esclarecimento de dúvidas. 

 

Reinauguração do Mural Digital 

No dia 16 de maio, foi reinaugurado o Mural Digital no Campus Realengo II.  

A ideia foi concebida pelo Setor de Comunicação do campus para compartilhar as 

informações com a comunidade escolar interna. A iniciativa não gerou nenhum 

custo para o colégio, pois foi utilizada uma televisão que já existia no campus e que 

não estava sendo utilizada. O mural foi criado em abril de 2017 e na ocasião foi 

instalado no Bloco C. “Naquele momento era o local mais seguro, porém com pouca 

visibilidade. Com a instalação do sistema de monitoramento patrimonial por câmeras foi possível levar o mural digital 

para o Bloco A, um local de alta circulação de alunos e professores”, contou o comunicador do campus, Marcelo 

Vitória. A reinauguração do mural digital teve a colaboração do aluno Patrick Luis Corvello de Mattos Teixeira, da 

turma 1209, com a produção e edição de vídeo, do técnico de Informática, Alessandro, que auxiliou em todo o 

processo, e contou com o apoio da Direção e da Prefeitura do campus que trabalharam em conjunto com o Setor de 

Comunicação para viabilizar a instalação do mural novo local. “Muitos alunos alimentaram a esperança de assistirem 

aos jogos da Copa do Mundo no Mural Digital e ficaram um pouco decepcionados quando descobriram 

o real motivo da instalação do equipamento no local. Apesar da frustração inicial eles gostaram da ideia de ter a 

informação chegando de uma forma mais dinâmica”, afirmou Marcelo. 

 

Semana de provas 
Entre os dias 18 e 25 de junho tivemos a aplicação da 1ª Certificação para o ensino Fundamental e Médio no nosso 

campus. Apesar da ansiedade dos alunos para esse momento, as provas foram aplicadas conforme o calendário 

previsto. 

 

I Encontro Vivencial   

O Laboratório de Autoconhecimento e Linguagens (LAL) 

promoveu, no dia 20/6, o I Encontro Vivencial no Campus 

Realengo II. Unindo estudantes do ensino fundamental, médio 

regular e Proeja e funcionários, a iniciativa buscou reunir pessoas 

envolvidas e implicadas no processo educativo, proporcionando 

a abertura de um diálogo sobre temas pertinentes às emoções 

humanas e ao autoconhecimento, de uma forma menos formal, 

menos acadêmica e mais empática. Por isso, encontros 

vivenciais: a ideia do compartilhamento e da experiência 

significativa. O primeiro encontro foi dinamizado por Julio Freitas, professor do Proeja, pesquisador da empatia, 

criador do projeto Empatizar e membro do LAL, e por Sheila Bueno, assistente social do Campus Realengo II e 

colaboradora do LAL. O encontro contou ainda com a presença de futuros pesquisadores dos grupos de iniciação 

científica e artística do laboratório. A professora do ensino tecnológico e membro do LAL, Alessandra Garrido, elogiou 

as contribuições. "As falas e depoimentos foram de muito aprendizado e de altíssimo valor significativo para nossa 

formação humana", disse. 
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