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Aberto ao público, evento do Colégio Anglo-Americano
reúne feiras, exposições e oﬁcinas
Entre as atrações da #Expoanglo está uma exposição sobre Inteligência Tecnológica
Rodrigo Berthone
29/09/2017 - 04:30

Uma das atividades do evento é a Oficina do Empreendedor, na qual alunos expõem e vendem itens criados durante as
aulas Foto: Brenno Carvalho / Agência O Globo

RIO — Uma programação diversificada e gratuita tomará conta do Colégio
Anglo-Americano amanhã. Com direito a feiras, exposições e oficinas para toda
a família, a décima edição da #Expoanglo será a primeira aberta ao público
externo, e celebra o resultado do trabalho feito em sala de aula com os alunos
da escola bilíngue.
Das 10h às 11h, o público poderá conferir as ideias que nasceram no projeto
Oficina do Empreendedor. Durante o ano letivo, alunos de até 12 anos foram

incentivados a desenvolver um produto, desde a concepção do design até a
montagem dos itens. O objetivo do projeto, que incentiva os jovens a criarem
uma empresa fictícia, é trabalhar a vivência e as habilidades empreendedoras
de cada estudante. Durante o evento, o público poderá comprar itens criados
pelos alunos.

— As crianças têm de exercer o poder de convencimento para comercializar
suas invenções. Quando reproduzem desafios típicos do mundo corporativo,
elas desenvolvem habilidades como iniciativa, determinação, comunicação,
autonomia e negociação — diz André Andrade, responsável pelo marketing do
colégio.
De acordo com ele, todos os produtos desenvolvidos estão relacionados ao
turismo sustentável, principal tema da Unesco em 2017.

Na ocasião, também será realizada a Feira das Mães Empreendedoras, na qual
estarão à venda produtos de artesanato e guloseimas feitos por mães de alunos.

Outro ponto alto será a Exposição sobre Inteligência Tecnológica, das 11h ao
meio-dia. Em parceria com a i9group, empresa que ensina treinamento e
inovação a estudantes, a mostra reúne projetos de jogos, robótica, automação e
prototipação 3D.

— O público poderá, entre outras opções, comandar um robô através de
comandos de robótica, além de operar, com o uso dos óculos de realidade
virtual, maquetes de automação utilizando o (jogo) Minecraft — adianta
Andrade.

No Espaço Maker, alunos ensinarão a construir hand spinners. A atividade é
direcionada a crianças de 7 a 12 anos e necessita de inscrição. Já a oficina
Culinária Kids estimulará os pequenos a botarem a mão na massa de maneira
segura. Os participantes ganharão certificados de minichefs.

Das 11h ao meio-dia, também haverá espaço para narração de histórias. Além
de ouvir, quem quiser também poderá ocupar o posto de narrador. A oficina
contará com uma campanha de doação e troca de livros.

No mesmo horário, a nutricionista Ariane Bomgosto ministrará a palestra
“Nutrição comportamental para crianças”, destinada aos pais.

Para participar das atividades da #Expoanglo é necessário se inscrever pelo site
angloamericano.edu.br. A escola sugere que cada visitante leve um quilo de
alimento não perecível, para beneficiar instituições de caridade acolhidas por
seu programa de responsabilidade social, o Anglo Vida.
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