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Estudantes autografaram seus livros 
durante o evento. Pg. 6 e 7
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hegamos ao fim de mais um período de Ctransformações significativas por meio do 
aprendizado que cada estudante vivenciou durante 

o ano letivo. Neste exemplar, apresentamos alguns projetos 
pedagógicos e eventos desenvolvidos no terceiro trimestre 
que buscam aliar o conhecimento à responsabilidade social 
e ambiental. 

Com o tema Casa Comum, Nossa responsabilidade a  XVII 
Mostra Cultural foi destaque por tratar da importância da 
preservação do meio ambiente por meio dos trabalhos 
desenvolvidos pelos estudantes. De maneira inovadora e 
criativa, os subtemas foram abordados dentro de uma 
proposta interdisciplinar. Diante desse contexto, tivemos o 
musical da Educação Infantil, a Noite do Oscar, os 
espetáculos do Centro Esportivo e as apresentações do Pas 
no Palco, relatados nesta edição.

Atitudes de solidariedade foram demostradas por meio 
do projeto Mãos Unidas que arrecadou e entregou 
donativos às instituições que amparam famílias carentes. 
Agradecemos a todos que contribuíram para que essa ação 
fosse bem sucedida. Ressaltamos também, a Formação 
Lassalista – Projeto de Vida e o I Encontro de Convivência da 
Pajula, trabalhos que levaram os participantes a refletirem 
sobre o futuro. 

O Colégio tem buscado fechar parcerias para atender com 
excelência a Comunidade Educativa, garantindo aos pais 
mais tranquilidade e comodidade. A partir de 2017, a Casa 
Thomas Jefferson e a Escola de Programação e Robótica 
7Mind oferecerão seus cursos dentro do nosso espaço.

Agradecemos aos pais pela confiança no nosso trabalho e 
por ter caminhado conosco no ano de 2016; aos estudantes 
que superaram e venceram cada novo desafio e por serem 
protagonistas da nossa Instituição. Estamos prontos para 
juntos continuarmos com a parceria de sucesso entre 
Família e Escola no ano de 2017.

Que a celebração do nascimento de Jesus Cristo renove 
nossa esperança de um mundo novo e nos dê o alento 
necessário para que continuemos a nossa trajetória até que 
Ele volte.

Boas Festas!

Por Ir. Valdemiro Titton Colégio firmou parceria com 

Casa Thomas Jefferson 

e 7Mind
 com grande satisfação que o Colégio La Salle Águas 

ÉClaras anuncia a parceria com a Casa Thomas 
Jefferson e a empresa de programação e robótica 

7Mind para o ano de 2017.
A Escola de Inglês Casa Thomas Jefferson é um entro 

Binacional sem fins lucrativos, que atua na cidade desde 
1963 e possui vasta experiência no ensino da língua 
inglesa para crianças, jovens e adultos. 

A empresa 7Mind é uma rede de franquias com 
renome no ensino de raciocínio lógico para crianças e 
jovens por meio do desenvolvimento de games, 
programação de computadores e robótica.

A proposta é oferecer aos estudantes estes cursos de 
especialização de qualidade sem que tenham que se 
deslocar do Colégio, garantindo aos pais mais 
tranquilidade. A adesão é facultativa e o contrato será 
firmado diretamente com as empresas, que 
disponibilizarão os mesmos cursos oferecidos em suas 
unidades.

Essa é mais uma iniciativa de sucesso que busca 
atender com excelência a Comunidade Educativa.

Reunião com equipe da
Casa Thomas Jefferson

Reunião com a equipe
da 7Mind
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SERVIÇO DE
ANIMAÇÃO PASTORAL

esde o início das primeiras Escolas Lassalistas, São DJoão Batista de La Salle preocupou‐se com a 
Formação Integral e Integradora dos Educadores e 

Estudantes. Buscando ser fiéis aos seus princípios, a equipe 
do Serviço de Animação Pastoral realizou em outubro um 
encontro formativo com os estudantes da 3ª Série do 
Ensino Médio, sob a mediação do Coordenador Provincial 
de Pastoral da Rede La Salle, Ir. Éder Polido. 

O diálogo proposto para reflexão versou em torno do 
tema: Projeto de Vida – Qual é a tua Obra?. Por meio desse 
incentivo inicial, os estudantes foram provocados a 

refletirem sobre suas vivências cotidianas e a fazerem 
escolhas conscientes e livres. Durante o encontro, foram 
esclarecidos de que a vida não se improvisa e que todos nós 
precisamos ter um projeto de vida.  Na ocasião também se 
conversou sobre temas como escolha vocacional, processo 
de autoconhecimento e Vocação de São João Batista de La 
Salle. 

Neste mesmo dia e local, as coordenações pedagógicas 
também tiveram a oportunidade de reavaliar suas práticas 
educacionais e refletirem sobre novas formas de se pensar 
e contribuir com a Proposta Educativa Lassalista. 

Edson Lima, Coordenador do Serviço de 
Animação Pastoral

Formação Lassalista ‐ Projeto de VidaFormação Lassalista ‐ Projeto de VidaFormação Lassalista ‐ Projeto de Vida

I Encontro de Convivência Pajula I Encontro de Convivência Pajula I Encontro de Convivência Pajula 

Irmão Éder Polido com os 
estudantes do Ensino Médio

om o intuito de reforçar o convívio e os laços afetivos Centre os participantes dos grupos de jovens, o 
Serviço de Animação Pastoral realizou em Outubro, 

o I Encontro de Convivência Pajula (Pastoral da Juventude 
Lassalista). Foi dado início ao Encontro com um caloroso 
momento de acolhida e animação. Logo após, os 
integrantes puderam participar de uma importante e 
significativa roda de conversa sobre o tema: “Misericórdia e 
Fraternidade no meu Projeto de Vida”, com o Sr. Júnior 

César. Para enriquecer e dinamizar o evento, foram feitas 
apresentações de trabalhos em grupos com a temática: Ser 
Cristão Hoje ‐  A face de Cristo se encontra também nos 
irmãos e irmãs que sofrem (Documento de Aparecida 407‐
430). Desta forma, foi incentivado o crescimento pessoal e 
em grupo dos nossos adolescentes e jovens em todas as 
suas dimensões e potencialidades. Acreditamos que, a 
partir dessa experiência, eles sejam capazes de crescer 
integralmente na Fé, Fraternidade e Serviço. 

Equipe de Coordenação Pedagógica

Momento de oração Roda de Conversa com o 
Sr. Júnior César
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Musical Sítio do Picapau AmareloMusical Sítio do Picapau AmareloMusical Sítio do Picapau Amarelo

Dança com a música do
personagem Saci Pererê.

Professores em cena 
dão vida à história

 Musical da Educação Infantil e 1º ano do Ensino OFundamental I é sempre um dos momentos mais 
aguardados pelas crianças e suas famílias. É um 

projeto que visa trabalhar habilidades e valores com os 
estudantes e proporcionar a eles a vivência das artes. Neste 
ano, o tema foi a clássica obra do escritor Monteiro Lobato, 
Sítio do Picapau Amarelo. Foram dois dias e quatro sessões de 
um espetáculo que marcou a vida de todos os que 
participaram.

O público acompanhou a saga de Narizinho, Pedrinho, Saci 
e Visconde de Sabugosa para fazerem a boneca Emília falar. 
No meio do caminho, tiveram que enfrentar a bruxa Cuca. 
Mas no final tudo deu certo graças à ajuda de Dona Benta e 
Tia Nastácia. Enquanto os professores encenavam, as 
crianças abrilhantavam a noite com suas danças, 

caracterizadas com as personagens principais. 
Ao final da peça, o grande ícone da literatura brasileira foi 

homenageado por sua importância, criatividade e relevância 
nas diversas gerações que impactou com esta obra. A emoção 
tomou conta das famílias. Todas puderam cantar juntas as 
canções e relembrar a infância.

O principal objetivo do projeto é estimular em nossos 
estudantes suas habilidades artísticas, motoras e cognitivas. 
Além disso, gerar a consciência da responsabilidade e 
fraternidade entre as crianças, uma vez que elas precisam 
ajudar umas às outras e cumprir com o compromisso 
assumido. 

Dessa forma, realizamos mais um evento da Educação 
Infantil para toda a comunidade educativa, fortalecendo 
nossa parceria entre família e escola.

Equipe de Comunicação

EDUCAÇÃO
INFANTIL

Caracterizados, estudantes encantaram
 a platéia com performance



PROJETO
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 projeto Mãos Unidas integra‐se com a dimensão Osocial e humana da Proposta Pedagógica Lassalista. 
A primeira nos remete à responsabilidade e ao 

compromisso com o próximo e o mundo. E a segunda 
compreende o conjunto de valores criativos, atitudinais e 
vivenciais, que nos ajudam a ampliar e crescer em todos os 
níveis e potencialidades. Diante dessa realidade, o projeto 
propõe numa perspectiva interdisciplinar a vivência de 
experiências cidadãs e socioeducativas.

No dia 27 de outubro os estudantes do 1º ano do Ensino 
Fundamental I receberam, no espaço do Colégio, a visita da 
Creche Santo Aníbal. Durante os turnos da manhã e tarde, 
90 crianças dessa Organização tiveram a oportunidade de 
conviver e participar de atividades lúdicas e educativas.  

O Ensino Fundamental I realizou as entregas das doações 
em duas instituições distintas. No dia 17 de outubro foi a 
vez do asilo Lar dos Velhinhos Maria Madalena receber a 
presença e o carinho dos educandos lassalistas. 

Aproximadamente 32 crianças do 5º ano C entregaram 
pequenos kits higiênicos e doações do projeto. O dia 31 de 
outubro marcou os 24 estudantes do 2º ano G, que 
aprenderam com as crianças da Creche Formiguinhas a 
importância do cuidado e afeto. 

O Ensino Fundamental II e Médio levaram muita 
solidariedade e amor à instituição Casa de Paternidade, na 
Cidade Estrutural. A ação contou com o envolvimento de 88 
discentes e o acompanhamento da Equipe Pedagógica. 
Houve também a partilha de um lanche e a entrega dos 
donativos para as crianças e adolescentes da comunidade. 

Por fim, acreditamos que a Educação que sonhamos e 
construímos, é processo participativo que desenvolve a 
capacidade de empatia entre os seres humanos. Nesse 
sentido, o Projeto Mãos Unidas não representa apenas um 
trabalho solidário e social. Ele carrega consigo nossos 
valores e os sinais concretos de que podemos fazer a 
diferença na vida de outras pessoas.

Irmão Samuel Castro.

Projeto Mãos Unidas arrecadou donativos para doação Projeto Mãos Unidas arrecadou donativos para doação Projeto Mãos Unidas arrecadou donativos para doação 

Estudantes do 1º ano com
crianças da Creche Santo Aníbal 

Turmas do Ensino Fundamental II
e Médio em creche da Estrutural 

Estudantes do Ensino Fundamental I
em visita ao Asilo Lar dos Velhinhos. 
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No dia 24 de setembro realizamos a abertura das 
atividades da XVII Mostra Cultural com um dia de 
exposições e apresentações. Neste ano, o tema foi Casa 
Comum, Nossa Responsabilidade, alinhado à Campanha da 
Fraternidade 2016, tratando de temáticas como 
sustentabilidade e meio ambiente. Durante o evento, os 
estudantes da Educação Infantil e Ensino Fundamental I 
receberam o livro Imagens e Palavras: Fantasia e Criação, 
feito por eles, onde puderam autografar seus trabalhos. Os 
grupos do Ensino Fundamental II desenvolveram trabalhos 
e fizeram comidas com ideias de reutilização de alimentos e 
oficinas de reciclagem.

Todos os anos esse trabalho é feito de forma 
interdisciplinar, englobando diversos projetos pedagógicos 
e culturais, o que gera nos estudantes a conscientização 
sobre o tema de relevância mundial que está em pauta 
naquele período. Cada segmento recebe um subtema e 
promove pesquisas, debates, ações de preservação e 
vivências.

A equipe da Educação Infantil, por exemplo, trabalhou o 
tema Sítio do Picapau Amarelo e a Sustentabilidade com as 
crianças. Foram desenvolvidos trabalhos de pintura, 
reciclagem e criação, além da participação das crianças no 
Musical. É uma oportunidade para se sentirem parte 
importante do processo educativo uma vez que as danças e 
caracterização transforma‐os nos personagens que tanto 
admiram.

No Ensino Fundamental I, a temática Brasília Mais Verde 

abordou conceitos sobre a nossa cidade, bem como o clima 
e vegetação típicos. No dia, foram distribuídos picolés com 
os sabores de frutos do cerrado. Também contaram com a 
participação e interação das famílias por meio do blog. 
Junto com os professores de artes, fizeram uma exposição 
no pátio do Bloco B com maquetes dos principais pontos 
turísticos da Capital Federal. A arte cênica foi desenvolvida 
com as turmas do Integral, que apresentaram as peças As 
aventuras de João e Maria e A Partilha, e emocionaram o 
público. O encerramento das atividades aconteceu com a 
representação do V Auto de Natal ‐ A Casa.

O Ensino Fundamental II trabalhou com o subtema 
Entendimento Global. Dentro da proposta estavam a Noite 
do Oscar, que premia curtas‐metragens desenvolvidos 
pelos estudantes do 9º ano, e as apresentações teatrais que 
desta vez tiveram os clássicos Sonho de uma Noite de Verão 
e Hamlet de Willian Shakespeare como inspiração.

O Ensino Médio entra no projeto da Mostra Cultural com 
as peças teatrais do PAS no Palco, escritas a partir das obras 
cobradas no Programa de Avaliação Seriada da 
Universidade de Brasília (UnB). É uma oportunidade de 
absorverem o conteúdo de forma lúdica.

A educação e cultura precisam caminhar juntas para 
desenvolver a pluralidade e diversidade cultural na 
sociedade. Dessa forma, o projeto visa enriquecer o 
conhecimento dos estudantes, trazendo para as suas 
realidades a vivência sociocultural.

ESPECIAL

Equipe de Comunicação

Espaço do Ensino Fundamental II

XVII Mostra Cultural XVII Mostra Cultural XVII Mostra Cultural 
Projeto englobou tema da Campanha da Fraternidade, com foco no Meio 

Ambiente e Sustentabilidade



Campanha da Fraternidade 2016 ‐Campanha da Fraternidade 2016 ‐
Casa comum, Nossa Responsabilidade Casa comum, Nossa Responsabilidade 

Campanha da Fraternidade 2016 ‐
Casa comum, Nossa Responsabilidade 

“Quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça 
qual riacho que não seca” (Am 5,24).

Esse foi o versículo que inspirou o processo de criação 
do cartaz dessa Campanha da Fraternidade Ecumênica.

Assumir a responsabilidade com a Casa Comum exige 
uma profunda mudança no estilo de vida e nos valores 
que orientam nossa ação. Nosso modelo de sociedade 
está baseado no consumo e na aparência. Para suprir 
essas necessidades, sacrificamos a Casa Comum, que é o 
espaço em que habitamos.

Nem sempre estamos atentos para atitudes simples, 
por exemplo, o descarte correto do lixo, ligar nossas 
casas às redes de esgoto, cuidar da água, entre outras. A 
falta desses cuidados fere a Criação, de forma que, no 
lugar de flores, jardins e frutos diversos vemos esgoto a 
céu aberto, rios poluídos e monoculturas. A diversidade 
da criação de Deus desaparece.

A terra alegre fica triste. No entanto, a fé em Jesus 
Cristo nos anima a assumirmos o cuidado com a Casa 
Comum como resposta ao amor incondicional que Deus 
oferece a cada um e cada uma de nós. Assumir esse 
compromisso reacende a esperança de um novo céu e 
uma nova terra onde habitam a justiça e o direito.

Queremos que as mudanças dos paradigmas e valores 
que nos orientam nessa sociedade de consumo 
transformem o rio poluído em água cristalina e habitado 
por muitos peixes, a terra seca em uma terra renovada e 
abundante. Com essa transformação, poderemos dançar 
e celebrar a esperança de que o projeto da Casa Comum 
não terá fim, mas continuará por gerações e gerações.

Estudante autografa livro

Família e professoras no dia de autógrafo

*Retirado e adaptado do site: http://campanhas.cnbb.org.br/cf2016/explicacao‐do‐cartaz

Crianças em volta da fogueira na 
noite do Acantonamento.

Grupo apresenta projeto aos visitantes

Exposição de grupo do Fundamental II

Contação de História no espaço da Educação Infantil
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 Serviço de Orientação Educacional (SOE) desenvolveu o projeto de Otransição “O Ensino Fundamental I e II vem aí…Vem que eu te conto!”  para 
auxiliar os estudantes e as famílias nas fases de transição escolar. Para cada 

segmento foram planejadas atividades específicas para propiciar a troca de 
informações e tirar dúvidas. Os estudantes participaram de atividades pedagógicas 
e culturais conjuntas. 

O 1º ano participou de uma contação de história, da conversa sobre a dinâmica da 
série e do intervalo interativo com os estudantes do Bloco B. Conheceram o espaço 
físico e receberam lindas lembranças confeccionadas pelas crianças do 2º ano. Os 
estudantes do 2º, 3º e 4º ano conheceram a rotina do ano seguinte, participaram de 
uma aula experimental e esclareceram dúvidas com as educadoras.  O 6º ano do 
Ensino Fundamental II participou da apresentação do bloco aos do 5º ano.

As orientadoras de cada segmento acompanharam as turmas durante todo 
desenvolvimento do projeto.  Durante a atividades, a troca de informações foi 
fundamental para diminuir a ansiedade e desenvolver a autonomia dos estudantes 
no processo de construção do conhecimento, tanto no campo cognitivo, quanto no 
afetivo. 

SOE realizou Projeto de Transição SOE realizou Projeto de Transição SOE realizou Projeto de Transição 

CULTURA Janne Kelly, professora de Inglês.ENSINO FUNDAMENTAL I

Feira de Inglês ‐ My Favorite BandFeira de Inglês ‐ My Favorite BandFeira de Inglês ‐ My Favorite Band
 utilização de músicas no ensino da Língua Estrangeira Aé uma ferramenta motivadora para os estudantes. 
Neste trimestre realizamos o projeto My favorite 

Band (Minha Banda Favorita) desenvolvido no componente 
curricular de Língua Inglesa, que consistiu em pesquisa sobre  
música, cultura,  culinária,  geografia, política e economia, de 
países em que a língua predominante é o Inglês.

Dessa forma, o ensino é contextualizado permitindo 
novas descobertas de acordo com o interesse dos estudantes 
de forma dinâmica, lúdica e prazerosa. Para encerrar e 
integrar todo o segmento, foram realizadas apresentações, 
karaokê, desfiles e a participação da Banda Bartô Blues, 

oportunizando às famílias  diversão juntamente com seus 
filhos no momento da saída de cada turno.

Além de expor em murais suas bandas prediletas, cada 
estudante finalizou esse momento recebendo uma 
lembrança do colégio, um bóton com a bandeira do país 
estudado por sua turma, abrangendo ainda mais o 
conhecimento e desenvolvimento proposto pela disciplina.

O projeto contou a efetiva colaboração dos pais, que se 
envolveram de maneira fantástica em todas as atividades 
propostas, destacamos também o envolvimento de todos os 
profissionais do Ensino Fundamental I para realização e 
organização do evento. 

Professora do 2º ano recebe 
crianças do 1º ano 

Orientadora Andréa Mascarenhas
em bate‐papo com turmas do 5º ano

Muita animação e diversão na 
Feira de Inglês
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Homenagem aos estudantes

Helenice Araújo, Coordenadora Pedagógica.

Noite do Oscar Noite do Oscar Noite do Oscar 

ENSINO
FUNDAMENTAL II
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uzes, câmeras... e muita criatividade posta em prática Ldurante a realização do Projeto Oscar 2016, das 
turmas de 9º ano. Sob a tutela do professor Fernando 

Gonzales, os alunos produziram 32 curtas‐metragens, de 
vários tipos, todos correlacionadas ao tema da Campanha 
da Fraternidade: Casa Comum, Nossa Responsabilidade. 

Mas, se produzir isso tudo já foi estimulante, a noite de 
festa foi incrível! Sob fortes emoções e uma plateia vibrante, 
foram entregues os prêmios de melhor ator a Aguinaldo da 
Silva Mendes 9º C, melhor atriz à Natália Cristina Pirineus 9º 
B, melhor edição ao filme Lado a Lado e melhor curta 
metragem ao filme Colorido, do grupo composto pelos 
estudantes Rafaela Oliveira, Luiza Pedrosa, Ana Beatriz 
Vasconcelos, Pedro Henrique Zayat, Douglas Padilha, Luana 

Holanda e Andrezza Martins do 9º C.
Durante o semestre, os estudantes foram desafiados a 

desenvolver todo o material, desde o roteiro até a edição 
final, entendendo um pouco mais de como funciona a área 
do cinema. O contato com os mais diversos tipos de arte 
amplia o conhecimento cultural dos discentes e a 
experiência oportuniza a eles a reflexão e o debate de temas 
relevantes com liberdade de expressão. 

Além de todo o glamour do famoso tapete vermelho e da 
imensa alegria de uma noite festiva, fica a certeza de que o 
aprendizado vai muito além dos limites da sala de aula, 
sendo o Projeto Oscar uma grande oportunidade de 
exercitar a produção criativa e, certamente descobrir novos 
talentos.

Estudantes participam da
premiação 

Premiados da noite 
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CENTRO
ESPORTIVO

Liana Dantas, Coordenadora Assistente.

Campeões da Chave B.

Eventos encerraram atividades Eventos encerraram atividades 
do Centro Esportivodo Centro Esportivo  

Eventos encerraram atividades 
do Centro Esportivo 

este semestre as atividades do Centro Esportivo Nforam norteadas na conclusão do trabalho 
desenvolvido nas modalidades, além da 

participação na Mostra Cultural.
O balé encantou‐nos com As Princesas Reais, enfocando 

valores e atitudes que fazem das bailarinas verdadeiras 
princesas.

Tivemos a troca de faixa do Judô, momento em que os 
judocas foram graduados e demonstraram o que 
aprenderam durante o ano.

Com graciosidade e muita alegria A Noite de Gala da 
Ginástica Rítmica: No Ritmo do Brasil foi conduzida pelas 

nossas ginastas que se apresentaram mostrando a 
brasileirice nas belas coreografias.

E o nosso Festival de Natação aconteceu em dois sábados, 
de acordo com o nível das crianças, assim a dinâmica do 
evento foi baseada nas atividades realizadas durante as 
aulas, com grande alegria. 

Concluindo nossos eventos, tivemos o Espetáculo de 
Street Dance ‐ Ela Dança, Eu Danço, que contou com belas 
apresentações.

Agradecemos a todos que contribuíram para que nossas 
atividades extra‐classes fossem repletas de bons momentos 
para nossos estudantes.

Festival de Judô

Noite de Gala da Ginástica Rítmica ‐ No Ritmo do Brasil

Espetáculo de Balé ‐ Sou Princesa, Sou Real. 

Festival de Natação 
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Turmas do 3ª Série

ENSINO
MÉDIO

o mês de outubro, aconteceram as apresentações Ndo projeto PAS no Palco 2016. Ele é desenvolvido 
com os estudantes do Ensino Médio e tem como 

objetivo adaptar as obras propostas no Programa de 
Avaliação Seriada (PAS), da Universidade de Brasília (UnB). 
Coordenado pelas educadoras Andreza Canhete (Arte) e 
Roberta Oliveira (literatura), é colocado em prática com 
encontros semanais e preparação cênica pelo professor de 
teatro Hebert Costa. 

A peça escolhida pelos estudantes da 1º série para ser 
encenada foi Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga. 
“O projeto PAS no palco mudou a minha visão sobre teatro, 
além de apresentar uma obra proposta pelo PAS, o projeto 
mostra todo o processo de se montar uma peça de teatro”, 
disse a estudante Luisa Carrusca ,1ª série D.

O Cortiço, de Aluísio Azevedo, foi apresentado pelas 
turmas de 2º série. “Transformar‐se em um personagem 
envolve um trabalho no qual é preciso esquecer de quem se 

é para deixar algo novo surgir. Traz uma compreensão muito 
mais profunda da obra. A sensação de realização depois do 
projeto pronto é muito gratificante”, relatou Renata Santos, 
da 2ª série A, sobre a experiência.

Os estudantes da 3ª série escolheram a obra de Millôr 
Fernandes e Flávio Rangel, intitulada de Liberdade, 
Liberdade. “O projeto PAS no Palco é uma experiência única, 
na qual pode‐se aprender de forma criativa e verdadeira a 
essência das obras trabalhadas em sala de aula e propostas 
pelo PAS”, declara Lorena Picorone, 3ª série A. 

Nos dias das apresentações, além da animação e 
empenho de nossos atores, também contamos com 
presença de familiares, amigos, ex‐alunos, membros da 
Instituição, dentre outras várias pessoas, que encheram 
nosso teatro para prestigiar os estudantes que 
corresponderam às expectativas e fizeram lindas 
apresentações.  

Andreza Canhete e Roberta Gleice, professoras.

PAS no PalcoPAS no PalcoPAS no Palco

Personagens da 2ª Série 

Encenação das turmas 
da 1ª série

Professores responsáveis 
pelo projeto



Conquistas
PARA A VIDA! PARA A VIDA! PARA A VIDA! 

O estudante do Ensino Médio e atleta de judô 
paralímpico, Lucas Avelar, recentemente participou das 
Paralimpíadas Escolares 2016 em São Paulo. Ele foi um 
dos destaques da modalidade, ficando com a medalha de 
bronze. Atualmente é Bicampeão Nacional das 

Paralimpíadas Escolares e já conquistou 12 medalhas ao 
longo de sua trajetória.

Em fase de decisão e definição da vida acadêmica, 
Lucas sonha em ser advogado para defender as causas 
sociais em prol dos deficientes físicos.

Estudante é um dos destaques nas Paralimpíadas Escolares 2016 Estudante é um dos destaques nas Paralimpíadas Escolares 2016 Estudante é um dos destaques nas Paralimpíadas Escolares 2016 

Recebendo a premiação nas Paralimpíadas Escolares Com o técnico Lucas Costa
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