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Os alunos que estão participando do Britisth English Olympics (BEO) –  olimpíada internacional que será 
realizada em Londres de 28 de março ao dia 16 de abril – terão vários desafios a cumprir e, por isso, desde o 
ano passado quando a Escola FourC foi convidada a participar, os alunos estão trabalhando. 

Uma das tarefas dos alunos que participarão da 
BEO é responder a pergunta: “What opportunities 
exist in your school or town for Young people to 
shape their world?” (Que oportunidades existem 
em sua escola ou cidade para que os jovens possam 
moldar/modelar o seu mundo?). Para responder 
a essa pergunta, os alunos devem escolher uma 
Instituição existente para jovens e propor algum 
trabalho que possa enriquecer – modelando seu 
mundo - as atividades da instituição. 

Os alunos da BEO escolheram o Projeto Colmeia por ser uma 
das instituições que trabalha com jovens e também porque essa 
instituição já é uma das que estão na lista de ajuda das doações 
anuais feitas através dos bazares que a FourC realiza durante o ano. 
Os alunos foram ao Projeto no dia 25 de fevereiro e colaboraram 
participando de discussões e dinâmicas com os jovens sobre os 
temas: redes sociais, drogas e mercado de trabalho.

Alunos interagiram com os jovens do Projeto

Que oportunidades existem em sua cidade para 
que os jovens possam modelar o seu mundo?

Desafios Colméia
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Que oportunidades existem em sua cidade para 
que os jovens possam modelar o seu mundo?

BEO

“Foi uma experiência muito interessante e tivemos contato 

com jovens que convivem em uma realidade diferente da 

nossa. Levamos um pouco de informação sobre nossa cidade 

e o mundo dos jovens aqui. Apresentamos vídeos e materiais 

sobre diversos temas e nós interagimos junto com os jovens do 

Projeto”. Antonio e Taís Carvalho, alunos do BEO.

Os alunos do BEO terão 7 tarefas a serem cumpridas em Londres. 
Seis delas com preparação antecedente e um desafio a ser revelado lá. 
Os alunos estão se preparando para demonstrarem as suas melhores 
habilidades e talentos. E terão que apresentar as tarefas para todos 
os presentes sob a análise de jurados e participantes das escolas do 
mundo inteiro que também estarão enfrentando o desafio.


