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O 
s alunos da Oficina 
de Robótica do Co-
légio Bonfim que 

participaram, em Curitiba-
PR, da Mostra Nacional de 
Robótica, a MNR 2017, ti-
veram seu trabalho publi-
cado nos Anais e na Mos-
tra Virtual da MNR 2017. 

 Essas publicações são 
um prêmio para o projeto 
que devido a sua qualida-
de, tanto no desenvolvi-
mento quanto na sua 
apresentação, mereceram 
uma honra ao mérito. A 
publicação de trabalhos é 
o reconhecimento mais 

desejado por quem realiza 
pesquisas acadêmicas. 

 Participaram deste 
feito a professora Erika de 
Carvalho Cabral e os alu-
nos Ana Curty Maci-
el, Patrick Souza de Li-
ma, Juan Leonardo de Oli-
veira Pereira, Jean Adrian 
Louback Mattos, Ronaldo 
da Silva, Cynthia de Olivei-
ra Silva, Indra Cristina 
Coimbra Gualaan-
de, Gabriel Alves Braz. 

Parabéns a todos! 

PÁG 2 

 
PREPARATÓRIO 

 
Curso  

Preparatório do 
Bonfim realizou um 

aulão muito  
divertido e  

informativo para os 
alunos do  
9º ano e  

Ensino Médio   

 
NOVAS  

OFICINAS 

 
Conheça a  
Oficina de  

Experimentos  
de Química 

 
OFICINA DE 

LEITURA 
 
Vinte e cinco alunos 
estão participando da 
seleção para a Oficina 
de Leitura 2018. 
 
As vagas são para o 
BTV, Rádio, Jornal e 
Biblioteca. 
 
O resultado sairá até 
o dia 16 de março. 
 
Todas as informações 
estão no site do colé-
gio e no aplicativo dos 
alunos. 

 
BLOG DOS PROFESSORES 

 
O Blog dos  

Professores chegou  
para te ajudar a se 

aprofundar  
nos estudos.  

Converse com seu  
professor e acesse  

 
 

www.colegiobonfim.com.br/
professores 

Música e bate-papo na  
Biblioteca do Bonfim 

 
FUNDAMENTAL 

Baile de  
Máscaras do  
Fundamental  

abre o  
Carnaval  

2018 

Projeto Lixo Eletrônico  
descarta mais de 20kg  

de pilhas  

Capacitação 
 

Professores  
participam de  

curso de  
Primeiros Socorros 

Confira como você 
pode participar! 

Da esquerda para a direita: Patrick, Ana Curty, Nathan, Asaf, Prof. 
Érika, Ana Flávia, Guilherme, Juan e Gabriel. 

Internet 
 

Conheça  
os perigos que  

estão por  
trás da internet 

http://colegiobonfim.com.br/projeto-de-robotica-do-colegio-bonfim-e-publicado/
http://colegiobonfim.com.br/projeto-de-robotica-do-colegio-bonfim-e-publicado/
http://colegiobonfim.com.br/oficina-de-experimentos-de-quimica/
http://colegiobonfim.com.br/oficina-de-experimentos-de-quimica/
http://colegiobonfim.com.br/oficina-de-experimentos-de-quimica/
http://colegiobonfim.com.br/biblioteca-do-bonfim-teve-musica-e-bate-papo/
http://colegiobonfim.com.br/biblioteca-do-bonfim-teve-musica-e-bate-papo/
http://colegiobonfim.com.br/baile-de-mascaras-do-fundamental-abre-o-carnaval-2018/
http://colegiobonfim.com.br/baile-de-mascaras-do-fundamental-abre-o-carnaval-2018/
http://colegiobonfim.com.br/baile-de-mascaras-do-fundamental-abre-o-carnaval-2018/
http://colegiobonfim.com.br/baile-de-mascaras-do-fundamental-abre-o-carnaval-2018/
http://colegiobonfim.com.br/baile-de-mascaras-do-fundamental-abre-o-carnaval-2018/
http://colegiobonfim.com.br/baile-de-mascaras-do-fundamental-abre-o-carnaval-2018/
http://colegiobonfim.com.br/projeto-lixo-eletronico-descarta-mais-de-20kg-de-pilhas/
http://colegiobonfim.com.br/projeto-lixo-eletronico-descarta-mais-de-20kg-de-pilhas/
http://colegiobonfim.com.br/projeto-lixo-eletronico-descarta-mais-de-20kg-de-pilhas/
http://colegiobonfim.com.br/professores-participam-de-curso-de-primeiros-socorros/
http://colegiobonfim.com.br/professores-participam-de-curso-de-primeiros-socorros/
http://colegiobonfim.com.br/professores-participam-de-curso-de-primeiros-socorros/
http://colegiobonfim.com.br/professores-participam-de-curso-de-primeiros-socorros/


Garantir uma boa nota na P1 é essencial 
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 O calendário da P1 já foi liberado e as 
provas começam no dia 12 de março. Para 
muitos, a P1 não tem tanta importância, 
mas na verdade, esta primeira avaliação vai 
te ajudar a avaliar como você deve direcio-
nar seus estudos. 
 
 Os alunos que acabam ficando em re-
cuperação no final do ano percebem que os 
pontos que deixaram de ganhar no início do 

ano seriam suficientes para evitar a recupe-
ração final. 
 
 A dica do Jornal do Bonfim é que os 
alunos comecem as revisões dos conteúdos 
logo assim que o calendário seja divulgado, 
dessa forma é possível ter pelo menos duas 
semanas de planejamento. 

 Outra dica é não faltar a P1. A segun-

da chamada acontece neste bimestre entre 
dois feriados e ninguém vai querer ficar 
pensando em provas nesses dias de des-
canso. 

 Boa prova para todos! 

 Confira o calendários de provas no site 
do Bonfim.  

  

 O Clube do Livro é uma 
das novidades da Biblioteca 
Profª Maria Rita. 
 
 A galera que fizer a car-
teirinha poderá, além de pe-
gar livros e renovar quando 
quiser, também vai participar 
de várias promoções, sorteios 
e atividades super especiais. 
 
 No último dia 2 de mar-
ço, os alunos do Médio parti-
ciparam de um evento de 
inauguração durante o re-
creio. 

 O professor Isaque, em 
posse de seu violão, tocou 
várias músicas. 
 
 A turma soltou a voz e 
cantou diversas canções de 
sucesso. 
 
 Fique de olho, pois a 
qualquer momento pode 
acontecer outro evento, e 
você que é aluno do colégio 
também pode sugerir temas e 
atividades, basta falar com a 
profª Rafaela na biblioteca. 

Já fez a sua inscrição para o Clube 
do Livro? 

Projeto Lixo Eletrônico descarta mais 
de 20kg de pilhas  

 No dia 26 de janeiro, 
aconteceu o descarte 
consciente de parte dos 
lixos eletrônicos recolhidos 
durante o projeto que 
aconteceu em 2017. 
  
 Foram descartados 
mais de 20 kg de pilhas 
usadas que se forem joga-
das no lixo comum certa-
mente contaminariam o 
meio ambiente.  
  
 O Nova Iguaçu 

Shopping é um shopping 
que se preocupa com o 
planeta e em sua própria 
construção vários setores 
do shopping tem algum 
item sustentável. 
  
 Quem já esteve no 
banheiro do Nova Iguaçu 
Shopping sabe que os 
mictórios são secos e que 
a secagem das mãos é a 
valor.  

 O planeta agradece! 

  

 O Blog dos 

Professores é 

um espaço  

criado para que  

professores e  

alunos possam 

ampliar seus  

conhecimentos 

adquiridos em 

sala de aula  

através de novos  

textos para refle-

xões, opiniões e críticas.  

 Para acessar basta entre no site do Bonfim e conferir as 

postagens publicadas pelos professores. 

Já acessou o Portal 
Dom Bosco?  

 
Lá você tem conteúdos,  

livros e vídeos sobre 
vários assuntos de sala 

de aula. 
 

Confira e aprenda mais! 

 As turmas do turno 
da tarde curtiram um su-
per baile de máscaras 
carnavalescas no dia 9/2.  

 Os alunos capricha-
ram na criatividade e 
brincaram bastante ao 
som das tradicionais mar-
chinhas infantis. 

 As turmas do Fun-
damental I assistiram ain-
da a uma peça de fanto-
ches que contou a histó-
ria do Carnaval da Flores-
ta. 

Baile de  
Máscaras do  

Fundamental I 



Turmas do 9º ano e Médio participam de Aulão 
do Preparatório do Bonfim 
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 Confira 
a Paródia 
Que tiro foi 
esse - Pri-
meiro aulão 
do Prepara-
tório Bonfim 2018 aces-
sando o QR Code. 

  

 Os alunos do 9º 
ano e do Médio do Bon-
fim participaram de um 
Aulão do Preparatório 
do Bonfim para abrir o 
ano com chave-de-ouro. 

 O tema da aula foi 
a música “Que tiro foi 
esse?” de Jojo Maront-
tinni. Na aula, os profes-
sores de Geografia, His-
tória, Língua Portuguesa 
e Química discutiram os 
temas que envolvem a 

música que fez sucesso 
no início deste ano. 

 Para encerrar a au-
la, os professores canta-
ram uma paródia da 
música que mostrou o 
talento musical de nos-
sos professores! 

 Confira todas as 
informações sobre o 
Preparatório do Bonfim 
no site do colégio. 

Paródia  
Que tiro foi esse? 

 

A Rádio Bonfim  

vai voltar com tudo em 

breve e a cada teremos 

muitas notícias  

sobre o Bonfim e  

sobre fatos do mundo. 

 

Ouça a Rádio  

Bonfim no site ou no  

aplicativo do  

colégio que está disponí-

vel nas lojas da  

IOS e do Android. 

CONFIRA OS  
ÚLTIMOS  

VÍDEOS NO  
CANAL DO  
BONFIM 

Mais 

Oficina de Experimentos de Química 
 No dia 2/3, acon-

teceu a aula inaugural 

da nova oficina do Co-

légio Bonfim – experi-

mentos químicos.  A 

professora Caroline Ro-

drigues deu início ao 

projeto, que tem como 

proposta dar vida ao 

que se aprende em sala 

de aula, permitindo que 

o aluno coloque a mão 

na massa e comprove o 

que antes era visto 

apenas por meio de 

equações e imagens 

nos livros. 

 A oficina terá iní-

cio no dia 9/3, horário 

13:50 às 15:30 (Sexta-

Feira), aceitando alunos 

de 13 a 18 anos de ida-

de. 

COMO PARTICIPAR: 

1. Fazer inscrição, tra-

zendo autorização assi-

nada pelo responsável. 

2. Pagar a taxa de con-

tribuição anual de 

R$30,00, confirmando o 

interesse. 

3. Realizar as tarefas e 

cumprir as regras de 

convivência do espaço, 

utilizando os equipa-

mentos de segurança. 

4. Providenciar os itens 

necessários para reali-

zar o seu experimento. 

EPI (Equipamento de 

proteção individual): 

– Jaleco branco de al-

godão, meia manga. 

– Óculos de segurança. 

– Tênis. 

– Calça Jeans. 

Para mais informações 

e inscrição, compareça 

à secretaria do Colégio 

Bonfim. 

 



Educadom é a grande novidade deste ano 
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 O Educadom é outra grande 

novidade deste ano no Colégio 

Bonfim. Ele é uma plataforma de 

aprendizado com diversos recursos 

para auxiliar os alunos a estuda-

rem com mais qualidade. 

 O Educadom é integrado ao 

material didático e por isso, tudo o 

que os alunos aprendem em sala 

de aula, pode ser exercitado na 

plataforma. 

 Essa tecnologia só é vista 

em colégios localizados no Rio de 

Janeiro e está disponível para que 

os alunos do Bonfim cheguem 

mais longe. 

 Aconteceu na tarde desta sexta-
feira, 9, a prova final da seleção dos 
novos alunos que farão parte da Oficina 
de Leitura do Colégio Bonfim. 

 Dos 34 inscritos, 25 chegaram a 
etapa final que trouxe como tema da 
Redação os “Meios de comunicação e 

sua importância para a opinião públi-
ca.” 

 Durante a semana, os alunos rea-
lizaram as provas práticas de Rádio e 
TV. Já os alunos que concorrem ao car-
go do Jornal do Bonfim e Biblioteca le-
varam para casa uma atividade de pro-

dução jornalística que deverá ser entre-
gue na segunda-feira, 12/3. 

 Os resultados serão divulgados 
até o dia 16 de março nas redes sociais 
e site do colégio. 

App do Bonfim 

 
O aplicativo da  

Oficina traz  

todas as  

notícias das 

nossa atividades 

e também do 

dia a dia do  

colégio. 
Por 
Bryan Nery 

 

 No dia 1/2, foi 
realizado no auditó-
rio do colégio, um 
curso de Primeiros 
Socorros para pro-
fessores da Educa-
ção Infantil. O curso 
foi aberto a todos os 
funcionários e con-
tou também com a 
participação do setor 
de apoio e de pro-
fessores 
do Fundamental, 
Médio e Técnico do 
colégio.  
 
 O objetivo do 
curso foi capacitá-
los quanto aos prin-
cípios básicos de 
atendimento, qualifi-
cando-os a saber 
agir em caso de 
emergência.  
 
 Primeiros so-
corros são definidos 
como quaisquer cui-
dados de emergên-
cia tomados a uma 
pessoa que tenha 
sofrido um acidente 
ou mal súbito, até 
que chegue atendi-
mento especializado 
e definitivo ao aci-
dentado. 

Professores  
participam de 

curso de  
Primeiros  
Socorros 

Ofic ina de Leitura:  A lunos  real izam 
últ ima etapa da se let iva  

P
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 Quando nos ca-

dastramos 

em sites como as redes 

sociais, somos respon-

sáveis pelos dados que 

disponibilizamos nesses espaços. Navegar na 

internet com responsabilidade é um dever de 

todos. E nunca é demais receber dicas e orien-

tações sobre como utilizar esses recursos.  

 Navegar pela internet é como caminhar 

na rua, temos as leis de trânsito, as normas e 

os cuidados com a sinalização. Apesar da inter-

net parecer um local onde "tudo é possível", 

também temos que seguir certas regras e cuida-

dos.  

 A seguir, vamos conhecer um pouco mais 

sobre os perigos que esses ambientes podem 

oferecer. 

 

Afinal, de que perigos estamos falando? 

 

Exposição - nas redes sociais é comum postar-

mos fotos e dados pessoais, tais como o ende-

reço de nossa casa, local onde estudamos, tele-

fones, etc. Este tipo de ação pode parecer ino-

fensiva, afinal, quem se importaria com a expo-

sição desses dados? Infelizmente, temos pesso-

as que podem utilizá-los para os mais diferentes 

fins. Por isso, é muito importante analisarmos o 

tipo de informação que postamos nas redes 

sociais e refletirmos se toda esta exposição é 

realmente necessária. 

 

Privacidade - na maioria das redes sociais é 

possível determinar quem pode visualizar e ter 

acesso a dados pessoais. Se isso for possível, o 

mais indicado é autorizarmos somente nossos 

amigos, familiares e conhecidos - pessoas em 

que realmente confiamos. Hoje, existe uma cer-

ta competição entre os jovens e adolescentes 

sobre quem possui mais amigos ou mais segui-

dores nesses espaços. Antes de adicionar qual-

quer contato é recomendado analisar sua ori-

gem, o motivo pelo qual a pessoa está te adicio-

nando e quais as relações com o seu perfil.  

 

Uso da imagem - o uso indevido da imagem 

de outra pessoa é ilegal e quem fotografa e pu-

blica as imagens de outra pessoa sem autoriza-

ção pode sobre grandes problemas com a justi-

ça. Criar memes, xingar, criar mentiras mesmo 

com a intenção de brincar é crime. Então, é só 

pensar: Será que eu gostaria de passar por is-

so? 

 

Você não é invisível - engana-se quem pensa 

que pode ficar invisível na internet, mesmo cri-

ando um fake (perfil falso) não é muito difícil 

descobrir o autor da postagem. Um celular, um 

tablet ou um computador têm um registro de 

identidade único e um técnico de informática 

consegue descobrir a origem da postagem. 

 

E VOCE, USA A INTERNET COM RESPON-

SABILIDADE? 

Perigos e consequências do mau uso das redes sociais 

2664-1128 

DESCONTOS PARA ALUNOS 


