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EDITORIAL

Retorno às aulas:
2º Semestre
O recesso de julho é importante
para renovar os ânimos e a disposição
de todos. É uma grande alegria rever
nossas crianças e adolescentes. O
retorno às aulas gera sempre a
expectativa da finalização do processo
de ensino e aprendizagem em busca do
melhor resultado. Afinal, são sonhos,
emoções e novas descobertas a cada
dia, enfim, muito aprendizado.
Nessa perspectiva da finalização
de um processo, pensamos no final do
ano, em quantas coisas fizemos ou
deixamos de fazer, nos sonhos
idealizados a partir de 1° de janeiro.
Teremos muita alegria em estar ao seu
lado, sempre auxiliando, incentivando e
orientando seus caminhos na busca do
conhecimento. Antecipamos nossos
votos de Feliz Natal e um 2015 de
grandes e novas realizações! Obrigada
pela parceria.
Direção Pedagógica.

“É

11 de agosto: Dia do
Estudante

fundamental que o estudante
adquira uma compreensão e
uma percepção nítida dos
valores. Aprender a ter um
sentido bem definido do belo e
do moralmente bom é essencial”.
(Albert Einstein)

www.alvacirvrossi.com.br
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Festa da Família ‐ II

HOMENAGEM

Mensagem Especial
Um dos propósitos da EAVR, é o
resgate do sentimento de patriotismo no
corpo discente. O patriota é aquele que
ama seu país e procura servilo da
melhor forma possível. Durante as
comemorações do dia da pátria, o aluno
exercita o aprendizado do valor ao
civismo e o despertar da cidadania.
Na
oportunidade,
foram
homenageados os alunos que mais se
destacaram nos Concursos Simulados
da Escola. Também aconteceram
diversas apresentações referentes às
datas cívicas do nosso calendário. Os
alunos, sob o comando de diretores,
professores e funcionários, prestaram
homenagens à Polícia
Militar, ao
Corpo de Bombeiros e às três Armas:
Exército, Marinha e Aeronáutica.
Apresentações artísticas e de dança,
também
fizeram
parte
das
comemorações
ao
dia
da
Independência
do
Brasil.

"Pai você é show de bola!"

Comemorar a Família é fortalecer
laços de amor e comunhão. É
resgatar valores, proporcionando
alegrias. “Família, família...Todos
temos, dela viemos. Nela nascemos,
então crescemos. Para uns, a família
é só o pai, para outros, só a mãe;
muitos só têm o avô...Mas é família:
sinônimo
de
calor”!
E a Festa da Família II teve como
tema: “Pai você é show de bola”, com
muita diversão nas oficinas de
bijuterias, confecção de brinquedos
com material reciclado  essa com o
objetivo de resgatar os “brinquedos da
infância” , telefone sem fio, batebate,
Projeto "Conhecendo
Brasília"
andar
na
lata.

Expediente
Escola Alvacir Vite Rossi
SHCGN 710  Asa Norte  Brasília (DF)
CEP: 70750730

Diretor Mantenedor
Prof. Alvacir V. Rossi

Tel .: Secretaria (61) 33478486
Tesouraria

32743861

Jornal AVR Notícias
Diretora Pedagógica / Editora-chefe
Maria Teresa M. Lucas Brant

Coordenação Pedagógica Fund. I
Cristiane Patriarca

Coordenação Pedagógica Fund. II
Noelle Amaral

Orientação Educacional
Itala Lemos

Redação /Arte/ Edição e Diagramação
Evandro B. Rocha

Impresso na Gráfica Distrital ltda
(61) 35523456

www.alvacirvrossi.com.br

Nossa Cantina
É um grande privilégio ter uma
cantina como a nossa. Além de
oferecer
alimentos
naturais
e
saudáveis, o atendimento dispensado
pela dona Ana e suas assistentes é
nota
dez.
Muito dedicadas, elas são
responsáveis pelos cuidados no
preparo dos alimentos e elaboração do
cardápio. Em espaço amplo e arejado,
alunos e funcionários podem desfrutar,
na maior tranquilidade, de uma
comidinha caseira, ou de um saboroso
lanche.

“As bolas de papel na cabeça, os
inúmeros diários para corrigir, as
críticas, as noites mal dormidas...
Tudo isso não foi o suficiente
para fazêlo desistir do seu maior
sonho: Tornar possíveis os
sonhos
do
mundo.
Que bom que essa sua vocação
tem despertado a de muitos.
Parece injusto desejarlhe um
feliz dia dos professores, quando
em seu dia a dia tantas
dificuldades
aparecem.
A rotina é dura, mas você ainda
persiste; ainda assim, você
consegue olhar os olhos de todos
os outros e fazêlos felizes
também.
Seu mundo é alegre, você é
feliz, pois na sua matemática de
vida, dividir é sempre a melhor
solução. Você é grande e nobre,
pois o seu ofício árduo
8 delapida
marçoo
seu coração a cada dia,
diadando
da
lhe muito prazer emmulher
ensinar.
Homenagens, frases poéticas,
certamente farão parte do seu dia
a dia, mas quero de forma
especial, relembrar o importante
papel do seu ofício".
( autor desconhecido)

Parabéns professores !!! Sucesso!
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2

Novembro de 2014

AVR Notícias

ENTREVISTA

AVR – O que significa para
você, fazer parte da Seleção de
Ginástica do GDF?
ME – É muito bom. A gente treina
bastante, viaja para participar das
competições, fica conhecendo outros
atletas e faz muitas amizades. É bem
legal,
eu
gosto
muito!

Maria Eduarda de Oliveira Lima Pereira, 4º ano
A ginástica acrobática é um esporte
que integra dança, ginástica artística
e elementos acrobáticos; estes
últimos, de origem chinesa, exigem
uma interação entre os praticantes
que não é encontrada em nenhum
outro
esporte.
É a menos conhecida das disciplinas
da ginástica, até por não ser
modalidade olímpica. Talvez seja
esse, um dos principais motivos de
incentivar
sua
inserção
nos
programas de educação física
escolares.
No Brasil, essa modalidade é
pouco desenvolvida; existem poucos
atletas e as condições para sua
prática
são
invariavelmente
inadequadas. Faltam projetos que
estimulem e que criem condições
para que seja difundida e assimilada
como conteúdo educativo no âmbito
escolar.
Aqui conversamos com nossa aluna
do 4º ano fundamental I, Maria
Eduarda. Com 9 anos de idade ela
pratica ginástica acrobática desde os
seis, e sonha sempre em conquistar o
lugar mais alto do pódio em grandes
competições.
Com ritmo de treinamento intenso 
4 horas por semana, inclusive aos
sábados , ela conta com o apoio da
família e de seus treinadores para
conseguir
seus
objetivos.
www.alvacirvrossi.com.br

A atleta já participou de competições
em Brasília e coleciona várias
medalhas de torneios nacionais
disputados pelo Brasil afora.

Por que você escolheu
ginástica acrobática?

AVR –

a

ME – Antes de pensar em fazer

ginástica acrobática, eu gostava de
dançar, e a minha irmã, Vitória Maria,
já praticava essa modalidade desde
os 4 anos. De certa forma, ela foi uma
inspiração para eu decidir pela
ginástica.

AVR – A sua irmã pratica a

ginástica até hoje?

ME – Não. Depois de nove anos

praticando esse esporte, ela disputou
vários torneios também e conseguiu
conquistar um monte de medalhas,
mas mesmo assim, resolveu parar.

AVR – Você consegue
conciliar os treinos com os
estudos sem prejudicar seu
rendimento e sem se sentir
cansada?
ME – Sim, consigo fazer tudo o que

preciso no meu dia e ainda treinar, é o
que amo fazer e não me canso.Sei
que ainda preciso melhorar em todos
os sentidos, mas um dia vou chegar
lá.

AVR – Fala um pouco dos
torneios que já participou e das
medalhas que conquistou.
ME – Olha, eu participei em 2013 do X

Torneio de Ginástica Acrobática em
Guarulhos – São Paulo, onde fiquei
em 1º lugar da categoria préInfantil
nas provas: Dupla Mista e Trio
Feminino; e participei do Campeonato
Brasileiro disputado no DF este ano,
onde fiquei em 3º lugar, mas tenho
muitas medalhas que ganhei em
outros
torneios
também.

AVR – Você pretende ser atleta
profissional um dia?
ME – Eu pretendo. Quero evoluir
bastante até poder disputar as
olimpíadas. Por enquanto esse é um
dos meus sonhos a serem
alcançados.
AVR – O

que você diria para
quem deseja ser um atleta de
ginástica acrobática?
ME – O que eu diria? Bem, tem que
ser muito dedicado. Tem que se
matricular numa escolinha; começa
na equipe 1, depois vai para a equipe
2, até a equipe 3, onde estou. Aqui no
DF, nós temos os melhores
professores do Brasil, mas tem que
ter muita força de vontade, muita
disciplina e tem que treinar bastante
se quiser ser um bom atleta. É isso.
Distribuição gratuita

3

Novembro de 2014

AVR Notícias

Formatura 5ºano Fund. I

Viagem de Formatura 9ºano
Fundamental II
"De tudo ficaram três coisas:
a certeza de que estamos
começando, a certeza de que é
preciso continuar, a certeza de que
podemos ser interrompidos antes de
terminar.
Façamos da
interrupção um caminho novo; da
queda, um passo de dança; do medo,
uma escada; do sonho, uma ponte;
da procura, um encontro". (Fernando
Sabino).
Parafraseando
Fernando
Sabino, a viagem para Pirenópolis foi
um encontro muito desejado pelos
alunos do 9° ano.
A programação foi feita para
que eles pudessem, além de
desfrutar do lazer oferecido pela
Pousada dos Pirineus Resort,
conhecer a história política e
sociocultural da cidade.
Foram
momentos
importantes e enriquecedores; com a
festa denominada,
“Fantasia”, a
diversão ficou completa.

A conclusão de mais uma etapa, nos
dá a certeza de vitória e de conquista.
Sabemos que cada final representa um
novo começo, cheio de esperança e
expectativas.
O passeio dos formandos aconteceu
dia 09/10 no Hotel Fazenda Pró Saúde.
Esse dia tão esperado por eles foi de
muitas atividades, diversão e lazer. A
turma pôde curtir trilha ecológica,
pesque pague, parque aquático,
playground, passeio a cavalo, além das
acomodações aconchegantes e comida
da
melhor
qualidade.

CONCURSO DO CMB
O nosso hino retrata muito bem
o espírito de luta e empreendedorismo
em prol do saber agregar valores, saber
identificar oportunidades e transformá
los em resultado positivo: “Nesta luta
em prol da educação, de Vitórias
cobrimos o caminho, lealdade, amor,
perseverança, Garança, Garança, teu
nome é fonte de esperança. Fortaleza
de jovens estudantes, esta escola foi
da firmeza,
Luz
um curso hoje Velocidade
é fundamental,
disciplina e trabalho, Garança, Garança,
teu destino é força e bonança".
Em especial ao concurso do
Colégio Militar de Brasília, este ano,
temos 133 inscritos para concorrer a
vaga para o sexto ano e 20 para o
ensino médio. Acreditamos no sucesso
dos nossos educandos. No último dia
21/09,
foi realizada a prova de
matemática, onde alcançamos êxito.
Aguardamos a prova de português que
será aplicada no dia 16/11/2014.
Sucesso
a
todos!

Semana da Criança
Toda criança tem direito de ser feliz,
de ser valorizada, respeitada e amada.
É preciso que elas saibam disso!
Esse dia foi comemorado em nossa
escola com atividades recreativas e
culturais. Criança encanta, brinca e se
diverte.
Durante a semana da criança, o
objetivo das atividades foi o de
estimular a participação de todos;
incentivando
o
combate
à
discriminação, o brincar no coletivo e a
prática
de
bons
hábitos.
E para reforçar o espírito de
confraternização e respeito ao próximo,
tivemos também o lanche coletivo;
momento em que cada criança testou
seu paladar com as mais variadas
receitas. As mamães capricharam!
Tudo
estava
uma
delícia!!

Projeto Museu‐Escola
Criado em 2001, o projeto Museu
Escola já atendeu cerca de 60 mil
estudantes. O programa objetiva
difundir entre alunos do
ensino
fundamental I ao 3º ano do ensino
médio, de escolas públicas e privadas
do Distrito Federal e entorno, as
atividades e a história do STJ  Superior
Tribunal de Justiça.
No museu da casa, os estudantes
aprendem a importância de preservar a
memória do país e, a relevância dos
valores e atitudes necessários ao pleno
exercício da cidadania. Durante a
visitação, que é gratuita, os alunos do
8º ano,
receberam o “Guia do
Estudante”: um roteiro da programação
de visita ao museu, que pode ser
aproveitado para aprofundamento dos
temas abordados em sala de aula.

Visite nossa página no facebook : facebook.com/alvacirviterossi
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