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NOVAS CARAS
Neste mês, tivemos o início das aulas das atividades extracurriculares,
dentre elas a Agência Júnior. Lembramos que em breve teremos a
participação de nossos estudantes que irão colorir ainda mais as
nossas páginas, contribuindo com diferentes olhares e perspectivas.
Estamos felizes por esta nova fase que se inicia e esperamos trazer
ainda mais conteúdo e informação de qualidade.
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PALAVRA
É DELAS!

Nota do Editor

xxxPercebeu algo diferente nessa edição? O mês da mulher
chegou e o Guia Planck abriu esse espaço especial para as
mulheres da Equipe Planck contarem um pouco de suas jornadas,
histórias sobre o Dia da Mulher e sobre grandes personalidades
que transbordam força e poder feminino. Eu sou a Carolina da
Equipe de Comunicação e fui convidada pelo professor Leonardo
Lobo para dar vida à nota do editor desta edição, convite esse que
me deixou surpresa e lisonjeada, por isso, desde já, agradeço a sua
companhia, querido(a) leitor(a).
xxxÉ notável a presença de faces femininas por todo o Colégio
Planck, e essa edição do Guia Planck tem o intuito de abordar um
pouco mais sobre as personalidades que correspondem a alguns
dos rostos tão conhecidos por nós. No dia a dia da Família Planck,
convivemos

com

mulheres

compreensivas,

dedicadas

e,

sobretudo, apaixonadas pelo o que fazem. Mas isso tudo é o que
vemos superficialmente. Por trás de tais imagens, existem seres
humanos que batalharam muito para chegar onde estão e, sem
dúvida, nos inspiram e nos incentivam a prosseguir buscando por
nossos sonhos. Na reportagem com a Diretora Pedagógica, Helen
Caroline, conhecemos mais sobre sua visão profissional na área da
educação e suas expectativas para 2021.
xxxFoi um prazer fazer parte dessa edição mais que especial e
dividir espaço com diversas mulheres talentosas e suas histórias.
Espero que você aproveite o conteúdo deste Guia Planck tanto
quanto eu! Grande abraço a todos.
Carolina Faria
Estagiária de Comunicação.
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ACONTECEU NO
PLANCK
O Mês de fevereiro no colégio planck foi recheado de atividades e novidades. confira tudo que
aconteceu neste Mês!

Reunião de apresentação dos nossos Projetos Internacionais

Nova decoração na Sala de Leitura

Inscrição nas Atividades Extracurriculares
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Palestra com a Neuropsicologa Dejenane Pereira

Ínicio das Atividades Extracurriculares
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Mark Lennihan/AP

É PRECISO SER DESTEMIDA
E ENCARAR O TOURO. Por Profª Marcia Miriam
xxxCriada
pela
agência
McCann para o State Street
Global Advisors, a destemida
garota que enfrentou o touro
de Wall Street ganhou prêmio
em 2017 e também ganhou
destaque ao ocupar espaço em
frente a principal sede da Bolsa
de Valores de Nova Iorque, no
8 de março do mesmo ano.
Esse acontecimento registrou
passos marcantes da situação
da mulher em toda sua história
mundial.
xxxO
universo
masculino
metaforizado

metaforizado pelo símbolo do
animal conjetura a ideia do
patriarca como ser dominante
no mercado de trabalho.
Diante dessa interpretação
semiótica,
percebe-se
a
motivação da campanha para
chamar a atenção do mundo ao
desempenho, luta e dificuldade
para aumentar a presença
feminina no mundo dos
negócios.
xxxA garotinha em bronze,
além de atração turística
despertou novo olhar para o
que

que há anos mulheres têm se
esforçado para alcançar - seu
lugar de protagonista, fato que
tem se despertado nos últimos
anos.
xxxA antropologia aponta que
mulheres ocuparam espaços
domésticos enquanto homens
saíam à caça, durante a
sociedade primitiva, fazendo
nascer aí a ideia do guerreiro
patriarcal. Fato difundido até a
Idade Média, pois ganhar
poder numa era medieval
poderia levar uma mulher ao
mesmo fim que Joana D’Arc.
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mesmo fim que Joana D’Arc.
xxxCom a Revolução Francesa, pensamentos
filosóficos sobre diretos das mulheres foram
adotados a partir do lema liberdade, igualdade e
fraternidade, bem representado pela imagem da
mulher com garrote, segurando a Bandeira da
França, com seus seios à mostra.
xxxNo século XIX, com a evolução industrial,
mulheres se organizaram em fábricas e sindicatos
em luta por melhores salários e condições de
trabalho. O resultado dessa luta todos sabemos.
xxxNa década de 70, surgiu o feminismo, com
influência marcante da obra “O segundo sexo”, de
Simone de Beauvoir.
xxxAtualmente, mesmo com essas lutas
disseminadas por cantos do globo, ainda há de se
destacar a violência contra a mulher, que decorre
ainda mais em países onde a submissão feminina é
gritante. A violência contra a mulher tem gerado o
feminicídio, ou seja, o homicídio em decorrência
da discriminação de gênero.
xxxArmar-se de todas as formas, extensões e
influências culturais diferentes, faz nascer cada
vez mais forte um movimento feminista que busca
atingir especificamente o público que é o centro
de toda a problemática da luta pelos direitos das
mulheres: o homem.
xxxObviamente, generalizar a imagem do homem
seria destrutível para os versos de Vinícius de
Moraes “Oh! Como és linda, mulher que passas (...)
Por que não voltas mulher que passas? Por que
não enches a minha vida?”
xxxGeneralizar seria esquecer que a “Amélia” de
Ataulfo Alves e Mario Lago perdeu lugar para a
voz de Chico Buarque que sensivelmente capta a
feminilidade como em Pedaço de mim. O discurso
do músico dá voz ao malandro, aos operários e dá
voz a quem não tem.
xxxNesse mesmo viés da Arte, convém citar Meryl
Streep, indicada 21 vezes ao Oscar e 30 ao Globo
de Ouro, Hattie McDaniel, primeira mulher negra
a receber Oscar, em “O vento levou...”, e claro
Fernanda Montenegro, única mulher brasileira
indicada ao Oscar pela sua atuação em “Central do
Brasil”. Nesse universo da sétima arte, é difícil se
conter

conter e não mencionar personagens marcantes
como Ilsa Lund, de Casablanca, Scarlett O’Hara,
de E o Vento Levou…, Dorothy Gale, de O
Mágico de Oz, Princesa Leia, da franquia Star
Wars e outras milhares que marcaram as telonas
como as atrizes Greta Garbo, Audrey Hepburn,
Elizabeth Taylor e, hoje, a lindíssima Scarlett
Johansson, a Viúva Negra.
xxxDesde então, mulheres têm ganhado espaço
para inserir a ideia de direitos iguais, na
Literatura, por exemplo. Ouso citar Clarice
Lispector, Ana Cristina Cesar, Hilda Hilst, Lygia
Fagundes Telles, Jane Austen, Carolina Maria de
Jesus, Chimamanda Nigozi Adchie entre tantas
vozes que ecoam em nossos ouvidos nos fazendo
enxergar a forma brilhante de uma verdadeira
mulher. Sua essência e sua verdadeira
sensualidade depositadas em sua luta diária.
Trago também mulheres do sertão, Sinhá Vitória,
Diadorim, mulheres da enxada, lavadeiras que
viraram história na boca de algum escritor e que
por suas experiências nos tornaram ainda mais
mulheres. “Nos unimos e descobrimos que juntas
somos mais fortes”, como afirma Chimamanda.
xxxEmpoderadas como a Mulher- Maravilha que
nasceu dentro do universo do poder de seu pai,
Zeus? Não! Mas aquelas que no dia-a-dia erguem
as barreiras do preconceito e se posicionam
diante do touro, ainda que feroz ele venha atacálas.
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LIDERANÇA
FEMININA
xxxEm comemoração ao Dia das
Mulheres, não poderíamos deixar de
exaltar uma grande liderança feminina
dentro do Colégio Planck. Para isso,
conversamos com nossa Diretora
Pedagógica, Helen Caroline, que nos
contou um pouco de sua trajetória e o
orgulho que tem de fazer parte da
Família Planck.
GP - Quem é a Helen? Conte-nos um pouco sobre
sua história, onde nasceu, estudou, até os dias
atuais.
HC - Sou uma Pedagoga apaixonada pelo Ensino
Aprendizagem, natural de São José dos Campos,
formada em Pedagogia pela Universidade
Federal de São Carlos e Pós Graduada em
Psicopedagogia e Neurociência.
GP - Porque escolheu seguir na área da
Educação?
HC - Minha escolha pela área da educação veio
do
encantamento
com
desenvolvimento
humano.
Minha
primeira
experiência
educacional me alcançou ainda quando cursava o
Ensino Médio. Através de um projeto voluntário
de alfabetização em comunidades carentes,
descobri o que queria fazer por toda a minha
vida, ter a oportunidade de acompanhar o
processo de aprendizagem, ver a transformação
do conhecimento em valores adquiridas através

conhecimento em valores adquiridos através das
experiências vividas.
GP - Aqui no Colégio Planck temos bastante
líderes femininas. Como é para você, ser uma
mulher tão importante em um Colégio de Alto
Desempenho?
HC - Sim, aqui no Planck temos em sua maioria
líderes femininas, profissionais com experiências
magníficas. Fazer parte desse time é uma grande
honra. Como mulher e como profissional da
educação, estar inserida em um ambiente onde
encontro crescimento profissional, pessoal e
acima de tudo respeito, faz com que cada dia seja
único. Quando trabalhamos com o que amamos,
tudo fica mais fácil.
GP - O que mais te marcou nessa sua trajetória
dentro do Colégio Planck? Quais foram os
maiores aprendizados?
HC - Cresci em valores com o Colégio
Planck.apesar de
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Apesar de já ter experiência na área da educação,
aqui vi um modo de ensinar diferenciado. A
preocupação não somente na formação
acadêmica, mas em proporcionar ao estudante a
reflexão sobre o seu papel no mundo. Acredito
fielmente no objetivo de contribuirmos com a
formação de um cidadão diferenciado, ético,
competente, autônomo, relevante e global. Esse
deve ser o objetivo da formação educacional e
social.
GP - Você teria alguma mensagem especial para a
Família Planck?
HC - A mensagem que deixo para nossa Família
Planck é que vivemos um 2020 totalmente atípico.

Nos
adaptamos,
nos
reinventamos,
transformamos, estamos em um processo
contínuo de evolução.
Agora em 2021, termos nossos estudantes no
ambiente escolar foi uma grande conquista. Aos
que permanecem remoto, estamos atentos para
mantê-los próximos e ansiosos a espera do dia
que estaremos todos juntos.
Deixo aqui meu obrigada por compartilhar esses
momentos conosco, obrigada pela parceria.
Nenhum trabalho seria possível sem ela.
Estarmos juntos diariamente, seja presencial ou a
distância, nos traz o sentimento de gratidão.
Conte sempre conosco.

FIQUE POR DENTRO DO
MUNDO DE CONHECIMENTO
QUE OFERECEMOS EM
NOSSO COLÉGIO

PALAVRA DA
COORDENADORA

Olá Família Planck!
Este mês retomamos as aulas
extracurriculares, e o núcleo de
idiomas voltou a todo vapor!
Reiniciamos,
no
modo
presencial, as aulas de Francês,
Espanhol e Inglês. Nossos
professores se prepararam para
esta volta tão esperada com
muito carinho. São mais de 35
horas semanais de aulas em
algum idioma estrangeiro no
contraturno, incluindo Libras!
Parabéns à nossa 1° turma de
eletiva de Libras!
Como não tivemos inscrições
suficientes para formar uma
turma de Alemão para o EF
neste
primeiro
semestre,
teremos
algumas
sessões
gratuitas para apresentar um
pouco sobre a língua e cultura
para nossos alunos, com a
certeza de que irão se encantar
pelo Alemão e todas as portas
que ele pode abrir no futuro de
nossos estudantes.
Se interessou? Procure a
coordenação
do
Planck
Internacional
e
faça
sua
inscrição!

PALAVRA DO
COORDENADOR

Olá, estudantes! Eu sou o
Professor Fernando Saraiva e
gostaria de falar um pouco sobre
as Olimpíadas do Conhecimento,
que marcaram profundamente
minha
caminhada
como
estudante e são tão empolgantes
e envolventes que me fizeram
continuar trabalhando com elas
mesmo depois da faculdade. A
participação em Olimpíadas do
conhecimento contribui para o
desenvolvimento de uma série
de habilidades, tais como
criatividade, pensamento crítico,
resiliência e perseverança. Além
disso, proporciona aos alunos
oportunidades de amizades,
experiência, prêmios, viagens,
enriquecimento do currículo,
dentre
outras
coisas.
O
Programa Planck de Preparação
Olímpica (P3O) oferece a
preparação e todo o suporte
necessário
para
que
os
estudantes
participem
das
Olimpíadas do Conhecimento. O
Programa conta semanalmente
com aulas de matemática, física,
química,
astronomia,
humanidades,
robótica
e
programação.
Participe você também! :)

PALAVRA DO
COORDENADOR

Olá, pessoal! Aqui é o
Professor André Guadalupe e
também sou coordenador do
Núcleo Planck de Tecnologia.
No Núcleo Planck de Tecnologia
temos 4 atividades: Startup &
Empreendedorismo,
uma
disciplina onde ampliamos o
conhecimento
de
nossos
estudantes
acerca
de
ferramentas e metodologias de
modelagem de negócios e
capacitamos a criarem uma
empresa. A Agência Júnior de
Comunicação & Marketing tem
como principal objetivo que os
estudantes
vivenciem
o
ambiente de uma agência de
comunicação
e
marketing,
aprendendo técnicas e formatos
para transmitir informação, além
de participarem da produção do
Guia Planck. Na disciplina de
Mídias Sociais, os estudantes
aprendem
e
aplicam
os
principais
conceitos
do
marketing digital, além do uso
consciente das redes sociais.
O Aluno Tutor Google for
Education é uma certificação da
Google para que os estudantes
tornem-se
referência
nas
ferramentas do Google.

PALAVRA DO
COORDENADOR

Olá Família Planck!
Eu sou o Professor Leonardo
Lobo e desta vez estou com
vocês para apresentar um pouco
do Núcleo Planck de Esportes.
Nosso Núcleo é composto por 8
atividades,
sendo
elas:
Handebol, Futebol de Salão,
Basquete, Judô, Tênis de Mesa,
Xadrez, Volei e Yoga.
O que nos move é a promoção
de uma Vida Ativa, com
experiências esportivas de alta
qualidade, sem deixar de lado o
desenvolvimento
das
habilidades esportivas de cada
modalidade.

Nas atividades
extracurriculares do Núcleo
Planck de Esportes temos como
intuito o desenvolvimento
esportivo e a participação em
eventos, torneios e festivais.
As atividades ofertadas podem
ser mistas (meninos e meninas)
e/ou múltiplos anos letivos,
dependendo das características
da atividade, de forma que
sempre respeite as diferenças e
expectativas de aprendizagem,
sendo ofertadas 2 horas
semanais.

PALAVRA DA
COORDENADORA

Olá, estudantes! Eu sou a
Coordenadora Monalisa Franco
e gostaria de falar um pouco
sobre o Núcleo Planck de Artes.
Vista como uma linguagem
potencial que promove reflexão,
cultura e sensibilidade, o Colégio
Planck, por meio do Núcleo de
Artes,
proporciona
aos
estudantes a oportunidade de
desenvolver e cultivar seus
talentos mediante experiência
inovadora
e
criativa.
As
modalidades do Núcleo de Artes
concentram-se
no
autoaperfeiçoamento,
desenvolvendo
habilidades
sociais, cooperação, trabalho em
equipe
e
liderança.
Os
estudantes envolvidos têm a
oportunidade ao longo do ano
letivo para realizar ou exibir sua
criatividade.
As modalidades do Núcleo de
Artes são: Desenho, Pintura,
Escultura, Sapateado, Street
Dance, Teatro, Bateria, Violão,
Guitarra e Contrabaixo, Piano e
Teclado.
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INTERNATIONAL
CORNER by
20 DE MARÇO
Dia Internacional
da Francofonia

Journée et semaine de la langue française et de la Francophonie:
L’amour partagé d’une langue à travers le monde entier!
xxxLundi,
nous
célébrerons
la
journée
internationale de la femme, mais saviez-vous que
le mois de mars est aussi le mois de la
francophonie ? Plus précisément, le 20 mars est le
jour international de la Francophonie. Ce jour-là,
les 300 millions de francophones (les personnes
qui parlent le français) sur les 5 continents fêtent
leur langue, synonyme de partage et de diversité.
Et comme un jour ne suffit pas, il y a même la
semaine de la langue française et de la
Francophonie ! Du 13 au 21 mars, auront lieu de
nombreux événements : des concours divers de
littérature, de poésie, d’écriture, d’illustrations, de
chansons ; des expositions ; des ateliers, des films
et même des dictées !
xxxLe Jour International de la francophonie sera
placé cette année sous le thème de « Femmes
francophones, femmes résilientes » et L’OIF
(l’organisation internationale de la Francophonie)
organise un concours d’arts visuels sur ce thème.
Pour y participer, toute personne majeure,
résidant dans un pays francophone, peut envoyer,
avant le 15 mars, ses photos, dessins, peintures ou
compositions graphiques sur ce thème. Des
écoles, des associations comme l’Alliance
Française proposeront aussi des activités sur le
thème, notamment des rencontres avec des
écrivaines francophones ou des expositions
d’artistes féminines.
xxxPour sa 26ème édition, la semaine de la langue

française et de la Francophonie, quant à elle,
mettra à l'honneur le thème de l'air. Des articles,
des ateliers et des jeux seront donc consacrés à
cette thématique.
Covid oblige, cette année, toutes ces
manifestations seront virtuelles.
Et vous ? Aimez-vous la langue française ?
Aimeriez-vous l’apprendre ? Partagez avec nous
votre expérience du français !
Cécile.
Tradução:
Segunda-feira, vamos comemorar o Dia Internacional da Mulher, mas
você sabia que março também é o mês da francofonia? Mais
precisamente, 20 de março é o dia internacional da Francofonia.
Neste dia, os 300 milhões de francófonos (pessoas que falam francês)
nos 5 continentes celebram a sua língua, sinónimo de partilha e
diversidade. E como um dia não chega, temos a semana da língua
francesa e da francofonia! De 13 a 21 de março, diversos eventos
acontecerão: diversos concursos de literatura, poesia, redação,
ilustração, canto; exposições; workshops, filmes e até ditados!
O Dia Internacional da Francofonia será colocado este ano sob o
tema "Mulheres francófonas, mulheres resilientes" e a OIF (a
Organização Internacional da Francofonia) está organizando um
concurso de artes visuais sobre este tema. Para participar, qualquer
adulto, residente em país de língua francesa, pode enviar, até 15 de
março, suas fotos, desenhos, pinturas ou composições gráficas sobre
o tema. Escolas e associações como a Alliance Française também
oferecerão atividades sobre o tema, em particular encontros com
escritores francófonos ou exposições de mulheres artistas.
Por sua 26ª edição, a semana da Língua Francesa e da Francofonia,
por sua vez, vai homenagear o tema do ar. Artigos, workshops e jogos
serão, portanto, dedicados a este tema.
A Covid exige, neste ano, que todos esses eventos sejam virtuais.
E você ? Você gosta da língua francesa? Você gostaria de aprender?
Compartilhe conosco sua experiência de francês!
Professora Cécile.
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DICAS DE FILMES, DOCUMENTÁRIO E CANAIS
clique na imagem para acessar o vídeo na plataforma correspondente
Utilize o celular na horizontal para melhor visualização

14 Anos

Mulher
Maravilha
10 Anos

19

10 Anos
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Adoráveis Mulheres
10 Anos

12 Anos

Livre

"“There is no limit to what we, as
women, can accomplish."
Michelle Obama

Saiba mais em
www.colegioplanck.com.br

