
 

Colégio Pedro II – Campus Realengo II 

Departamento de Francês 

CONCOURS 
« DES IDÉES POUR PROTÉGER LA NATURE » 

 
Esse concurso é para você que se interessa pela questão ecológica, gosta de estudar francês e 

de tirar fotos com seu celular! Siga as instruções abaixo e receba uma pontuação extra na  
3ª Certificação de Francês! Não se esqueça: a proteção do meio ambiente deve ser um 

compromisso de cada um de nós! 
 
❖ Com seu celular, faça uma foto que ilustre uma solução para a preservação da natureza; 

 
❖ Traga essa foto à Mediateca de Francês Paulo Rónai e redija uma legenda para ela com o 

auxílio de um professor de Francês.  

• Data: 18 / 10 / 2019 (sexta-feira); 

• Horários: de 10h40 às 12h ou de 13h às 14h20; 
 

❖ Sua foto e sua legenda serão submetidas à votação da comunidade escolar por meio da página 
de nosso campus; 
 

❖ O prêmio é uma pontuação na 3ª Certificação de Francês: os autores das 3 fotos legendadas 
mais votadas receberão 1,0 (um) ponto em sua média e todos os demais participantes 
receberão 0,5 (meio) ponto. 
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