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Professores viram
alunos da
prevenção contra
incêndios em
escolas

Defesa Civil e Bombeiros
repassaram instruções
sobre uso de extintores
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despejando lixo na
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flagrado terá que pagar
R$ 400
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veja + + esportes  webtv  imagens

Barras tomam
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Alunos aprendem lições importantes de
cidadania e boa convivência
Neste sábado os alunos foram para a rua espalhar o que aprenderam

Da Redação

Canoas  - Que a matemática, o português e a história

são essenciais na escola, ninguém questiona. Só que

um exemplo dado por um personagem carioca dos

anos 80 foi incluído nos ensinamentos do Colégio La

Salle Niterói. O Profeta Gentileza e a famosa frase

pintada em viadutos “Gentileza gera Gentileza”

foram o ponto de partida para lições importantes de

cidadania e boa convivência na escola.

Desde o início do ano trabalhando em poesias,

apresentação de painéis e debates com professores

de religião e sociologia, neste sábado os alunos foram

para a rua espalhar o que aprenderam.

Ao longo do perímetro da sede (ruas Tamoio, Getúlio Vargas e Lajeado) dezenas de jovens

seguravam cartazes, cantavam, sorriam e distribuíam flores e informativos sobre o profeta e como

gestos simples podem mudar o mundo. Foram dois quilômetros com direito a carro de som, rostos

pintados e alegria pelas calçadas.

“Na música da Marisa Monte ela fala que pintaram tudo de cinza, mas nós podemos encher a vida

com as cores que quisermos”, disse a estudante da 8ª série Gabriela Rosa. “A caminhada é o ponto

máximo da Semana do La Salle, mas o trabalho não se encerra aqui. O tema será destaque o ano

inteiro na escola”, ressaltaram a supervisora educativa Joice Bruhn e o diretor Elio Luís Liesenfeld.

O colégio possui 580 alunos entre 3 e 17 anos.
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