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Editorial

E

ducação e futuro andam de mãos dadas.
Um é a medida do outro. É na escola e em parceria com a família que o futuro
tem início. Nós, a Escola Alvacir Vite Rossi (AVR), acreditamos na educação e damos a devida importância à
qualidade do ensino.
Nesta edição, apresentamos
o trabalho desenvolvido há
mais de 30 anos para estudantes que têm o desejo de
ingressar nas escolas militares de Brasília, tendo em vista que estudo e disciplina são
alguns dos valores trabalhados para se alcançar o sucesso
desejado. É com muito prazer
que também mostramos um
pouco do nosso cotidiano e
as atividades realizadas durante o ano de 2017. Para isso,
contamos com a participação
ativa de nossos alunos, o que
sempre enriquece a construção da nossa revista.

A dedicação da comunidade
e da equipe faz grande diferença no processo de aprendizagem, na transmissão dos
valores e no desenvolvimento dos projetos.
Com essas ações, é nítido
perceber o crescimento de
nossos estudantes, a satisfação dos familiares e que cada
momento vivido nessa escola é marcante para uma vida
toda. Temos a certeza de que
esses pequenos cidadãos terão um futuro promissor.
É com muita satisfação que
convidamos você, caro leitor,
para embarcar neste mundo
letrado e acompanhar a história da Escola Alvacir Vite
Rossi.
Divirta-se!
Ítala Carneiro Lemos
Diretora Pedagógica
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Reunião de início do ano letivo
É sempre muito bom rever os
pais e/ou responsáveis de nossos alunos. Falamos um pouco
do nosso trabalho e apresentamos as metas. Ficamos felizes
pelas sugestões apresentadas e
observações recebidas a respeito do trabalho que realizamos.
São momentos como esses
que nos impulsionam a acreditar e querer cada vez mais buscar a transformação por meio
da educação.
Equipe Pedagógica

Celebração Ecumênica
de Ação de Graças Início do ano
Todos os nossos esforços
ganham mais sentido quando
lhes emprestamos a dimensão
do Divino. Sem o amor e a caridade que Deus nos recomenda em seus mandamentos, os
sacrifícios serão em vão, o trabalho parecerá incompleto e
qualquer conquista ficará vazia
de significado.
Conscientes disso, nos reunimos no primeiro bimestre para,
juntos, glorificarmos a Deus e
agradecermos pelo o privilégio que nos foi concedido de
iniciarmos mais um ano letivo.
A celebração foi presidida pelo
padre Fabrício e pelo pastor
André Rocha.
Equipe Pedagógica
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Concursos para as Escolas
Militares de Brasília
Nossa escola é pioneira na
preparação de alunos para os
colégios militares de Brasília
(Colégio Militar de Brasília, D.
Pedro II e Tiradentes). Todos
os anos, no mês de abril, homenageamos os alunos que ingressaram nessas instituições
no ano anterior.

Durante todo o ano, acompanhamos o preparo de cada um
para alcançar seus objetivos.
Uma receita que exige estudo,
esforço e dedicação. No fim, a
vitória é dedicada, adicionalmente, aos pais e professores,
que têm papel fundamental no
incentivo às crianças.

Fala dos alunos
“Durante todo o ano, realizamos exercícios
voltados para os colégios militares. Penso
que esse ritmo pode parecer intenso, mas
tem contribuído para o meu desenvolvimento escolar. Por isso, estou confiante
em realizar o concurso do CMB e, quando
estiver lá, vivendo uma nova etapa, estarei
bem preparada e lembrarei com saudade
desses momentos de estudo. ”
Marina Machado, 5º ano C

“Muito estudo e dedicação é o que resume
minha vida neste momento. O CMB é um
concurso em que várias pessoas tentam
passar. Se eu não conseguir, serei só mais
uma, mas o que importa é que me esforcei.
Mas acho que com a atenção dos professores
e nossas aulas, a maioria dos alunos que
passarem serão do Alvacir Vite Rossi.”
Isabela Novais, 5º ano C

Parabéns a todos! E que a
conquista de cada aluno sirva
de exemplo e incentivo para os
muitos que ainda virão.

“Para passar no Colégio Militar de
Brasília, estou me esforçando bastante,
prestando atenção às aulas e explicações
dos professores, além de realizar todos os
deveres de casa e de sala. ”
Gabriel Carrijo, 5º ano D

“O aprendizado é intenso, a dedicação é
total, e temos consciência de que todo esse
esforço e dedicação valerão a pena em busca
da realização dessa grande vitória.”
Milena Golembiouski, 5º ano D

BRADO DA ESCOLA
Pensando em criar um brado
que externasse os valores que a
escola busca fortalecer, os alunos foram motivados a trabalhar em grupo para que cada
turma sugerisse um brado para
ser escolhido como tema da escola. Dentre os apresentados,
o vencedor foi do 6º C, desenvolvido pelas alunas Maria Elis
da Silva, Maria Fernanda Petra,
Laura Santini, Marcelle Golembiouski, Maria Eduarda Alves,
Anne Chrystine de Oliveira e
Valentina de Orem, todas orientadas pelo Professor Eduardo,
de geografia.
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“E a escola como é?
como é que é!
É raça! É força
e união!
Alvacir Vite Rossi,
excelência em Educação.
Disciplina e respeito,
foco é a missão!
Gentileza, lealdade e,
é claro, honestidade.
Aqui é show de bola!
Escola!”

AVR N o t í c i a s

Alfabetização

o
n
a
º
1

Venha fazer parte desta família!
A alfabetização proporciona
ao aluno desenvolver um método de aprendizado da sua
língua, permitindo, assim, uma
interação social. O processo de
alfabetização na Escola Alvacir
Vite Rossi é desenvolvido utilizando o método tradicional,
iniciado a partir do estudo das
vogais, encontros vocálicos e
dos padrões silábicos.
A partir do momento em que
são introduzidos os primeiros
padrões silábicos, há um gran-

de incentivo ao início da leitura
de pequenas palavras. Assim,
gradativamente, o aluno é estimulado a iniciar a construção
de frases e de pequenos textos
com estrutura. Nesse processo,
é sempre importante valorizar a
organização lógica de ideias e a
criatividade.
As atividades realizadas no
cotidiano têm como motivação
o uso de parlendas, cantigas,
cruzadinhas e caça-palavras.
Todos esses trabalhos envolvem

o exercício da caligrafia em letra cursiva, além da produção
de desenhos feitos pelos alunos
dentro do que é proposto.
Iniciamos o ano com uma simples vogal e finalizamos com
lindas produções de texto!
Professoras Megumi e Rita
de Cássia

INFORMATIVO INTERNO DA ESCOLA ALVACIR VITE ROSSI – FEVEREIRO DE 2018 – ANO VII Nº1

3

Projeto
valores

GENTILEZA

PERSEVERANÇA

RESPEITO

RESPONSABILIDADE

JUSTIÇA

LEALDADE

DISCIPLINA

HONESTIDADE

HUMILDADE

SOLIDARIEDADE

Comprometida com a educação de valores, nossa
escola vem ao longo dos anos buscando desenvolver
e aperfeiçoar seu Projeto Valores. Não há aula, nem
dia, nem horário previamente estabelecidos. Buscamos não desperdiçar oportunidades de chamar a
atenção dos alunos para os dez valores apontados
pela escola: honestidade, humildade, disciplina,
justiça, respeito, responsabilidade, gentileza, solidariedade, lealdade e perseverança. Pensando nisso, a
escola decidiu envolvê-los em várias campanhas de
arrecadação de materiais, agasalhos e brinquedos
para ajudar instituições carentes, levando-os a se
sensibilizar com as condições do próximo.
Coordenação Pedagógica Ens. Fundamental I e II

Campanha do brinquedo faça uma criança feliz.

Despertando a solidariedade
e a responsabilidade social.

Instituto Dom Orione
Arrecadação de produtos de higiene pessoal

Instituto Dom Orione

Campanha do agasalho
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Instituto Dom Orione
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Atividades
Extracurriculares
Peça Teatral no
Clube do Exército
No mês de maio, um grupo de alunos
do 6º ao 9º ano assistiu ao espetáculo
Game Over, no auditório do Clube do
Exército. Alternando entre drama e comédia, a peça levantou uma série de reflexões sobre usos da tecnologia e sobre
comportamentos sociais.
Foi mais uma iniciativa da escola, com
o intuito de promover o desenvolvimento
da aprendizagem, a inserção cultural, a
formação do pensamento crítico, a interação social e o entretenimento, tendo a arte
como base.
Prof. Márcio Zélio

Conhecendo os Escoteiros
Nossos alunos tiveram a oportunidade de interagir com crianças, adolescentes e jovens do Movimento Escoteiro em atividades educativas, de forma divertida e atraente. A ação faz parte do Projeto Educação Escoteira, que ocorre no mês de maio em todo o Brasil. Agradecemos ao Grupo Escoteiro Grande
Colorado pela oportunidade dada à nossa escola que, comprometida com a educação de nossos alunos,
alegra-se por seus bons ensinamentos e exemplos apresentados. Com isso, esperamos que os estudantes entendam o Espírito Escoteiro e estejam SEMPRE ALERTAS PARA SERVIR!
Equipe Pedagógica
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Todo dia é dia
de cidadania
De maio a junho de 2017, nossa escola participou do 9º Concurso de Desenho e Redação
promovido pelo Ministério da
Transparência, Fiscalização e
Controladoria-Geral da União
(CGU). Esse concurso teve
como tema Cidadania, da consciência à prática: “Todo dia é
dia de cidadania” e seu objetivo foi despertar, no estudante,
o interesse por temas relacionados ao controle social, ética e cidadania por incentivo à reflexão
e ao debate desses assuntos nos
ambientes educacionais. Os alunos do 1º ao 5º ano participaram
com desenhos e os do 6º ao 9º
ano concorreram com redações.

Durante as aulas, diferentes metodologias foram usadas
para motivar os alunos. As atividades compreenderam a articulação teórica e prática que
permitiu uma exploração dos
valores, conhecimentos e habilidades de cada estudante, além
da reflexão e análise com construção de novas capacidades.
A partir de suas conclusões,
os estudantes produziram desenhos que aproximaram a comunidade escolar e permitiram a
adoção de atitudes transformadoras, além de expor suas ideias
de forma criativa e atual, diminuindo a distância entre discurso e prática.

Momento
Literário

Com esse projeto, as crianças perceberam que ser cidadão é ter consciência de que
é um sujeito de direitos, mas
que também pressupõe deveres, sendo consciente das suas
responsabilidades
enquanto
parte integrante de um grande
e complexo organismo, que é a
COLETIVIDADE.”
Texto: Prof. Maria Elizabete
Silva Sá, Língua Portuguesa.
Projeto realizado com as turmas do 1º ao 9º ano.

AVR
A aula de Momento Literário
trabalha as questões de respeito às
diferenças de diversidade cultural
com o objetivo de os alunos aprenderem um pouco mais sobre o respeito ao próximo.
A professora Josilaine se caracteriza como a personagem do livro que
é trabalhado e conta belas histórias.
Coordenação Pedagógica Ens.
Fundamental I
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Despertando o
civismo e a cidadania
Solenidades cívicas
As solenidades cívicas são
momentos especiais em nossa
escola. Elas têm a finalidade de
render homenagem aos Símbolos Nacionais, buscando despertar e desenvolver o sentimento
cívico e patriótico nos estudantes, bem como homenagear os
alunos que se destacam em atividades escolares.

7 de Setembro
O desfile cívico de 7 de setembro (Independência do Brasil)
é realizado para relembrar essa
data importante, que simboliza
a autonomia conquistada e a
determinação do brasileiro, resgatando a história e ressaltando
o quanto foi e continua sendo
importante.
Esse momento demonstra,
também, o amor à pátria, pois
desenvolve nas pessoas um sentimento de respeito à nação brasileira e destacam-se as lições de
respeito à bandeira e à formação
do cidadão.
				
				
Professores Marco Alexandro e
Emanuelli
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Orientação
Educacional
Hábitos de estudo
Anualmente é trabalhado o projeto Hábitos e Atitudes, que auxilia o aluno a ter um bom desempenho escolar, enfatizando que para aprender é preciso motivação, rotina, disciplina, curiosidade e
organização.
Neste ano, alguns alunos do 5º ano, motivados pelo concurso do CMB e outros colégios militares,
fizeram uma participação especial no vídeo institucional, dando dicas para se obter o sucesso escolar.

Alimentação Saudável
O consumo de alimentos saudáveis é importante para a saúde, auxiliando no bom desempenho dos
alunos. O Serviço de Orientação Educacional (SOE), em parceria com as professoras Emanuelli, Megumi e Rita de Cássia, realizou o Projeto Alimentação Saudável, incentivando bons hábitos alimentares.
Contando com a parceria das famílias, o trabalho foi um sucesso!
Orientadora Educacional
Michele Kohn
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Prevenção
ao bullying
Com o objetivo de alertar e orientar as crianças
sobre o prejuízo de atitudes agressivas, foi trabalhada a Coleção Bullying, da editora Todolivro.
Neste ano, contamos com o apoio do Batalhão
Escolar, que designou o Sargento Mendes para
conversar com os alunos sobre Convivência Escolar, Cyberbullying e os Cuidados que devemos
ter com a vida virtual. A atividade é parte de um
esforço constante da escola para tratar desse assunto muito sério.
Orientadora Educacional
Michele Kohn

Entenda mais sobre o
Cyberbullying
Cyberbullying é um tipo de violência praticada
contra alguém através da internet ou de outras
tecnologias relacionadas. Praticar cyberbullying
significa usar o espaço virtual para intimidar e
hostilizar uma pessoa (colega de escola, professores, ou mesmo desconhecidos), difamando, insultando ou atacando covardemente.
Etimologicamente, o termo é formado a partir
da junção das palavras cyber, de origem inglesa
e que é associada a todo o tipo de comunicação
virtual usando mídias digitais, como a internet,
e bullying, que é o ato de intimidar ou humilhar
uma pessoa. Assim, a pessoa que comete esse
tipo de ato é conhecida como cyberbully.
Quando o bullying é presencial, a pessoa é agredida psicologicamente, por meio de apelidos pejorativos, constrangimentos ou, ainda, agressões
físicas.
O cyberbullying é mais fácil para os agressores,
porque podem fazê-lo de forma anônima em redes sociais, e-mails ou torpedos com conteúdos
ofensivos e caluniosos.
Alunas: Ana Clara Machado e Ingrid Marinho

Carta de Elogio
Através da carta de elogio, nossa escola valoriza os alunos
que se destacam pelo bom comportamento em sala de aula e
pelo interesse nos estudos, constituindo-se em exemplo aos
demais estudantes.
Equipe Pedagógica
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Recreio Dirigido
Brincando e aprendendo
Vemos com alegria o interesse das crianças pelos brinquedos deixados à disposição
no recreio. Brinquedos Pedagógicos estimulam a criatividade, o raciocínio e divertem ao
mesmo tempo em que educam. Se oferecemos
apenas brinquedos eletrônicos e tecnológicos,
que praticamente brincam sozinhos, a criança
torna-se intermediadora ou assistente.
No recreio, o aluno também tem à sua disposição jogos de tabuleiro, totó, futebol de
botão e tênis de mesa, entre outras brincadeiras. Algumas atividades são organizadas e
têm a sua utilização orientada por estudantes
voluntários, coordenadores e professores de
educação física. Essas brincadeiras são oportunidades ricas para experimentar e desenvolver atributos importantes para o convívio
social saudável.
Equipe de Coordenação
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Conhecendo Brasília saída de campo
“Nosso passeio aos pontos turísticos de Brasília é uma tradição da escola, tendo como objetivo principal unir a teoria à prática.”
Professora Denise Miranda

Maquetes: O relevo do
Distrito Federal
As terras do Distrito Federal têm um aspecto animado, alegre, pitoresco e
encantador... Seu solo é
composto de chapadas,
serras, serrotes, colinas,
cordilheiras, vales, planaltos, planícies e várzeas (...)
4º ano A, B, C e D
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Conhecendo
as plantas
Aprender na prática é muito mais divertido.
“Quando vamos à escola, temos a certeza de que aprenderemos bastante durante as aulas teóricas.
No caso do 3º ano e 4º ano, a aula foi mais que uma explicação, mas o reconhecimento de perto dessas
lindas flores. De acordo com depoimentos dos alunos, a satisfação em pegar, sentir o cheiro e entender
um pouco mais de cada detalhe trouxe uma grande vontade de aprender cada vez mais sobre plantas.”
Professoras: Pedrina, Michelly e Denise

4º ano

3º ano

Projeto Cartas e Meios de
Comunicação
“Foi maravilhosa cada etapa realizada desse projeto. Nele, concluímos que os alunos compreenderam
o que é uma carta, bem como sua importância na história dos meios de comunicação. E agora temos
certeza de que eles também sabem como escrever uma carta de verdade! ”
Professoras: Pedrina e Michelly 3º ano
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Fazendo
Arte
“A Galeria de Arte Alvacir Vite Rossi disponibiliza, a
cada semestre, o resultado das atividades que são confeccionadas e trabalhadas durante as aulas de Artes. O objetivo é apresentar e destacar o potencial e a criatividade
dos alunos, estabelecendo um diálogo entre a teoria e a
prática.”
Professor de Artes: Márcio Zélio

Trabalhando Sucatas
“Atividades de reciclagem são sempre interessantes, especialmente quando você pode transformar seu lixo em algo útil.
Foi o que fizeram os alunos, com a criação de
um porta-lápis com sucatas.
Criatividade nota miiiiiiiiiiiiil!”
Artes 2º ano A B C e D
Professora Denise Miranda
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Sistema solar e biomas
no Brasil
Se há um tema maravilhoso
para elaborar trabalhos em maquetes, chama-se Sistema Solar.
Não por acaso, foi a escolha
para o 5º ano. Aproveitando a
criatividade dos alunos, houve
uma proposta de atividade em
grupo com todas as turmas. Ao
fim, uma exposição no intervalo
das aulas (matutino e vesperti-

no) serviu para que todos pudessem admirar e contemplar
os trabalhos.
Os alunos ficaram entusiasmados com a oportunidade de
demonstrar todo o seu potencial e aprimoraram suas formas
de trabalhar em equipe. Para os
alunos do 7º ano matutino, foi
proposta também uma ativida-

de em maquetes, e eles não deixaram a desejar: ilustraram, por
meio de seus trabalhos, características do nosso bioma. Parabéns a todos os envolvidos! Fica
a certeza de que juntos podemos
criar oportunidades para que os
alunos aproveitem seu potencial.
Prof. José Eduardo
Trabalho: 5º ano
(Sistema Solar)
Trabalho: 7º ano
(Biomas no Brasil)

Ética e Honestidade
Projeto realizado com as turmas do 6° ano, tendo como
objetivo trabalhar a disciplina
consciente. Todos os alunos da
escola puderam pegar um chocolate e pagar por ele, sem fiscalização. E, como esperado, eles
deixaram a quantia sugerida em
troca do produto, dando exemplo de honestidade.
Prof. José Eduardo
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Por um mundo melhor,
que tal reciclar?
“Para melhorar o meio ambiente e, consequentemente, a qualidade de vida das pessoas, todos precisamos conhecer as questões
relacionadas ao lixo. É necessário tomarmos atitudes que reduzam
esse volume e favoreçam o tratamento adequado. Nesse sentido, os
alunos do 6º ano utilizaram materiais que seriam descartados como
ponto de partida para a criação de brinquedos, utensílios domésticos e até mesmo enfeites.”
Professora de Ciências
Carla Rodrigues

Educação Financeira
A ideia foi promover uma aula mais
dinâmica, trabalhando de forma lúdica
e simples.
A engenhoca representa o fluxo do
dinheiro de uma família, sendo que
cada torneira tem a função de mostrar
como é gasto o dinheiro que se ganha.
Através disso, percebemos que a
Educação Financeira é importante para
aprimorar o conhecimento dos alunos,
tendo como objetivo construir a sustentabilidade financeira, aprendendo com
os 4 Gs: GERAR/GASTAR/GUARDAR/GANHAR dinheiro.
Educação Financeira 1°, 2º e 3 º anos
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Projeto
Xadrez

AVR

Tendo como objetivos facilitar a aprendizagem a partir do
desenvolvimento das habilidades promovidas pela prática do xadrez (como raciocínio,
concentração e planejamento),
promover o lazer e estimular a
socialização entre os nossos alunos, iniciamos no ano de 2016,
o Projeto Xadrez AVR, que
disponibilizou espaço próprio
para a atividade, com monitoria

na sala de xadrez, durante o recreio, e organização de torneios.
Em razão do sucesso, neste ano
foram inseridas aulas de xadrez
quinzenais para o 5º ano, integradas com a carga horária de
Educação Física.
Outra novidade foi a participação dos alunos em etapas do
Festival Interescolar de Xadrez.
Os festivais são uma festa, um
congraçamento entre estudan-

tes de várias escolas e proporcionam troca de experiências e
vivência de emoções. De uma
maneira descontraída e divertida, muitos atributos são desenvolvidos. Agradecemos aos pais
pelo incentivo, apoio e confiança.
Professor Claudio Azevedo

1º Aberto de
Xadrex AVR
No mês de outubro, realizamos o 1º
Festival de Xadrez da Escola, denominado o “1º Aberto de Xadrez AVR”
modalidade de xadrez que todos os
participantes se enfrentam, independente de idade e sexo. Foi um momento de congraçamento e diversão
entre os participantes e seus familiares. A atividade somou forças com o
Projeto de Xadrez da escola que busca facilitar a aprendizagem a partir
do desenvolvimento das habilidades
promovidas pela prática do xadrez
(raciocínio, concentração e planejamento), além de promover o lazer e
estimular a socialização entre os nossos alunos.
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Espaço
Musical

AVR

A escola trouxe, neste ano, o projeto denominado Espaço Musical AVR,
que funcionou, experimentalmente,
para alunos do 3º e 4º anos. O projeto
se constituiu, em sua primeira fase, de
aulas de iniciação musical (flauta doce)
e canto coral. Planejamos desenvolver
o trabalho de maneira continuada, ano
após ano, a fim de proporcionar o maior
aproveitamento de cada aluno, conforme sua aptidão e dedicação.
É sabido que a música traz benefícios
à criança e que trabalha múltiplas habilidades: estimula a parte motora, a audição, o raciocínio, além de noções de proporção e ritmo, emoções e sensibilidade.

Equipe do projeto:
Professor Claudio Azevedo
Professor Carlos Azevedo e
Professor Willian Silva
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Olimpíadas de
matemática
A participação em Olimpíadas Nacionais de Conhecimento é uma atividade relevante e favorece
ao aluno o aprofundamento, a aprendizagem e a
aplicação de conceitos em diversas disciplinas.
Outro benefício é que essas atividades criam um
clima de competição saudável e desafiadora, e motivam os alunos para o estudo.

Neste ano, participamos das seguintes atividades:
- Olimpíada Canguru de Matemática Brasil/2017.
- Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas
Públicas.
- Olimpíada de Matemática do Distrito Federal.

Canguru de Matemática
Brasil /2017
O Mundo
da Matemática
Será que há uma fórmula
pronta para aprender matemática? Difícil dar uma receita exata, mas um dos segredos talvez
seja gostar dos números, tendo
em vista que a matemática está
presente em nosso cotidiano.
Neste ano, fizemos um tour
por Brasília e levamos a experiência para a sala de aula. Afinal, uma aula mais dinâmica faz
toda a diferença.
A matemática é emocionante:
brinque com números, motive-se e observe o seu processo de
evolução
Professora Mona
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Olimpíada Brasileira de Matemática das
E s c o l a s P ú b l i c a s ( O B M E P ) e 1a- O l i m p í a d a
de Matemática do Distrito Federal (OMDF)
Até o ano de 2016, a OBMEP era destinada apenas às escolas públicas e, a partir deste ano, as escolas
privadas também puderam participar. Outra novidade foi a criação da Olimpíada de Matemática do
Distrito Federal (OMDF).
A realização das olimpíadas atende diretamente a dois objetivos: incentivar o ensino da matemática
e descobrir talentos entre estudantes das redes pública e privada.
Parabenizamos a todos os alunos que realizaram as provas, esperando que esta experiência tenha
contribuído para o desenvolvimento de todos.
Equipe de Matemática

OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS
PÚBLICAS E PRIVADAS
(OBMEP)
A nossa escola participou, pela primeira vez este ano, da OBMEP com 86 alunos, desses, nove passaram para a segunda fase e, no fim, quatro foram premiados com Menção Honrosa. Os resultados superaram nossas expectativas. Parabenizamos a todos que acreditaram e se empenharam para alcançarmos
esse brilhante resultado.
Alunos premiados:
- Pedro Lucas, 9º ano
- Bernardo, 7º ano
- Rafael, 7º ano
- Daniel Assunção, 6º ano

OLIMPÍADA DE MATEMÁTICA DO DISTRITO FEDERAL
(OMDF)
Resultado: dentre os nove alunos classificados para a 2ª fase, foram premiados os seguintes:
Nível 1 (Alunos do 6º e 7º Anos)
- Bernardo Vasconcelos – Prata - 9º colocado
- Mariana Veloso - Bronze - 23º colocado
- Daniel Assunção - Bronze - 26º colocado
- Allan Haniel - Menção Honrosa - 32º colocado
Nível 2 (Alunos do 8º e 9º Anos)
- Pedro Lucas – Bronze - 27º colocado
As medalhas foram entregues pelo Governador do DF Rodrigo Rolemberg, em solenidade realizada em
dezembro de 2017.
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Festa da
Família
“A festa da família ocorre duas vezes por ano e tem como objetivo estreitar os laços entre família e
escola. Alunos e professores preparam tudo com muito carinho e ficam ansiosos com as apresentações
e lembrancinhas. Cada detalhe é pensado, cada passo acertado e a música fica na ponta da língua. Durante as apresentações, sentimos a emoção de cada família nas lágrimas escorrendo e no sorriso estampado. Esses momentos são muito importantes para celebrar e reviver o amor. Professores, alunos e pais
têm a oportunidade de aprender e confraternizar. ”
Noelle Amaral
Coordenadora Pedagógica

“A festa da família representa a mobilização, o esforço e a dedicação de todos
os professores e demais funcionários da
escola em prol de um momento único e
marcante para nossos alunos e seus familiares.”
Professora Pedrina

“A Festa da Família é um momento agradável, cheio de alegria e companheirismo.
Obrigada a todos que fizeram parte desse
evento.”
Professora Josilaine

“A Festa da família é uma operação em
que se adiciona uma parcela de trabalho
em equipe, uma parcela de dedicação das
crianças e obtém-se como soma ou total a
mais pura emoção!
Professora Michelly
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“A Festa da Família é importante,
porque garante um momento de lazer e convívio entre as famílias e a
escola, além de oportunizar que as
crianças se expressem e prestem
homenagens a seus familiares. ”
Professora Lisiane

“É nesse momento que a união faz a diferença!
Uma manhã descontraída, cheia de cor e música
alegre. Parceria: escola e família.”
Professora Denise
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Comemorações
Internas
Proporcionamos um momento de descontração aos nossos alunos, principalmente,
em datas comemorativas.
É um tempo planejado, organizado e também muito prazeroso para as crianças, professores e funcionários.
Equipe Pedagógica
Dia da criança - 12 de outubro

Festa Junina

Carnaval

Festa Junina
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Formatura
2017
Um ano de conquistas!
A conclusão do Ensino Fundamental I é muito importante
para os alunos, familiares, professores e funcionários. Alguns
alunos permanecem em nossa Escola e outros viverão um ano
de descobertas nas Escolas Militares de Brasília. Ao celebrarmos o final desta caminhada, ficamos satisfeitos com os resultados e valores trabalhados com cada aluno.
Parabéns a todos!
Ítala Carneiro Lemos
Diretora Pedagógica

Agradecimentos
A Deus
“Deus, obrigada por nos abençoar e nos dar força todos os dias para superarmos os obstáculos.
O senhor sempre está ao nosso lado nos momentos mais difíceis e é companheiro para a vida toda.
Obrigada por este ano letivo”.
Laura Villa verde
Aos Pais
Quando nascemos, ganhamos anjos em nossas vidas. Esses anjos nos acompanham, orientam e
nos guiam por todo o tempo. Graças a esses anjos, mamãe e papai, é que estamos aqui vencendo
e conquistando com brilho esta etapa das nossas vidas, a eles, devemos agradecer, pois trilhar
caminhos em suas companhias é o que nos torna capazes de realizar nossos sonhos.
Sofia Queiroz Ribeiro
Aos Mestres e Funcionários
“Gostaria de agradecer primeiramente aos professores, pela sua dedicação, paciência e esforço.
Aos funcionários, por sempre nos atender naquilo que precisamos. Aos coordenadores, Claudio
e Leandra, por nos apoiar, incentivar e orientar. Agradeço também à direção, por estar presente
sempre e nos proporcionar momentos divertidos”.
Kim Liv di Ozza Oliveira Cardoso O Cruz
Aos Amigos
“Amigos, estamos concluindo mais uma fase e ainda há muito que caminharmos, mas com
fé em Deus e coragem chegaremos longe! Compartilhamos muitos choros, broncas, mas o mais
importante: diversão e alegria. Neste ano, conhecemos muitos colegas e aprendemos uns com os
outros. Sucesso para todos nós! Obrigada, queridos amigos.”
Maria Eduarda B. M Candra
INFORMATIVO INTERNO DA ESCOLA ALVACIR VITE ROSSI – FEVEREIRO DE 2018 – ANO VII Nº1

23

Celebração Ecumênica
de Final de Ano
Em 20 de novembro, a escola realizou uma Celebração Ecumênica de Ação de Graças, presidida pelo
Padre Fabrício e pelo Pastor André Rocha, para agradecer pelo ano letivo. A celebração aconteceu nos
turnos matutino e vespertino, com a participação dos alunos, familiares e amigos. Na ocasião, também
foram prestadas homenagens às famílias, aos professores e à escola. A emoção tomou conta de todos
no momento da despedida do nono ano. Muitos alunos estudaram em nossa escola desde o primeiro
ano e, neste ano, despedem-se para seguir rumo ao Ensino Médio. Desejamos que levem o melhor nos
seus corações.
Todos ficaram admirados com a participação do coral e da orquestra de flautas do Espaço Musical
AVR, que como projeto experimental, tiveram aulas de música e canto durante o ano de 2017.
Equipe AVR
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Homenagem aos professores
1 o- a o 4 o- a n o
Ter bons professores é essencial nessa etapa escolar, porque eles acabam fazendo parte da nossa infância e ficam marcados para
sempre. Cada um com sua maneira de ensinar, traz novidades, conteúdos diferentes e
diversas formas de nos transmitir o que ainda não sabemos com aulas muito agradáveis.
Os professores da nossa escola se importam conosco, são gentis, carinhosos, pacientes, demonstram respeito e nos ajudam em
tudo...
Enfim, obrigado, professores, por estarem
de mãos dadas conosco nessa caminhada de
conhecimento e sabedoria!
Turmas do 2º ano A, B, C e D
Profª Lisiane

5 o- a o 9 o- a n o
“Professor é uma função que não pode ser
comparada a nenhuma outra. Afinal, é ele
que nos ensina grande parte daquilo que
sabemos hoje. Não importa a matéria, mas
sim o ensino que nos transmitem.
Na Escola Alvacir, os professores são incríveis, cada um com o seu jeito e seu modo
de ser. Nas aulas, aprendemos bastante e
nos divertimos muito. Eles nos fazem felizes, até mesmo quando nos repreendem,
pois sabemos que só querem o nosso bem.

Agradecimento
9 o- A n o
Gostaríamos de agradecer à direção,
coordenadores, funcionários e professores, em especial ao Professor Alvacir
Vite Rossi.
Cada minuto que vivemos nesta escola ficará marcado em nossos corações.
Sentiremos saudades!
Com carinho, 9º ano.

Os professores são responsáveis pelo nosso crescimento, por isso devemos valorizá-los! Obrigada por tudo, professores. Amamos vocês, mesmo quando passam muito
dever!!!!”
Thainá Lana
7º Ano A

#somostodoscampeões
#melhornonoano
#partiuensinomédio
#obrigadoportudoavr
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Tem Novidade no
ano de 2018
Plataforma Sala Virtual
Projeto Piloto

Pensando na qualidade do estudo
dos alunos, criamos a Plataforma
Virtual de algumas disciplinas.
A ferramenta proporcionará aos
estudantes mais uma oportunidade de aprimorar e relembrar o
que foi estudado em sala. O aluno poderá interagir virtualmente
com o professor, esclarecer dúvidas e aprender cada vez mais.

Google Classroom

A Escola Alvacir, sempre preocupada com a excelência em ensino, tem a certeza de que esse
projeto será um sucesso.
Coordenador Claudio Azevedo

BAIXE O APP
A Escola AVR proporciona à
comunidade um novo aplicativo,
que facilita a comunicação rápida
entre família e escola.
Disoponível na

Disoponível na

App Store

