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O Planejamento 2011 da AORE/Recife começa a sair do papel. Inauguramos nessa sexta-feira 11 Fev 2011 o DIA ESCOLA CÍVICA.
O Dia Escola Cívica consiste num projeto cívico-sócio-ambiental em que a AORE visita, na primeira sexta-feira de cada mês, uma
escola (pública ou privada) e realiza com todos os alunos o hasteamento da Bandeira Nacional com o canto do Hino Nacional. No
evento, os Of R/2 presentes falam sobre a importância do respeito a esses Símbolos Nacionais, distribuem a letra do hino, falam
sobre erros que normalmente se cometem no canto, sobre a postura devida durante a execução, entre outros aspectos; também é
distribuída a letra do Hino de Pernambuco. Após o hasteamento, a AORE doa uma muda de uma árvore frutífera para ser plantada no
terreno da escola. A AORE/Recife acredita que desenvolver nos brasileiros, pricipalmente em idade de formação, o sentimento de
nacionalidade, civismo, amor à pátria e respeito ao meio ambiente, dentre outros valores, é fundamental para a construção uma
nação digna, ética, justa, próspera e soberana.
Realizamos este primeiro Dia Escola Cívica no Colégio Dom Bosco, no bairro de Casa Amarela, e tivemos a valiosíssima participação
do Ten R/2 Aroldo, oriundo da Turma de 1995 de Infantaria do NPOR/1º BIS - Manaus, que, hoje residente em Recife, filiou-se à nossa
Associação e contribui assiduamente para a realizações dos nossos ideiais.
O Ten R/2 Aroldo é responsável pela PREPARA Cursos Profissionalizantes nos estados de PE/AL/PB e esteve presente conosco ao
evento, trajando o uniforme de Of R/2 (popular 'verdinho'). Após as atividades cívicas, junto com o gerente comercial da PREPARA,
ele sorteou 04 cursos MEU SUCESSO PROFISSIONAL entre os alunos da turma de oitava série, e ofereceu 05 desses cursos para a
que a diretoria do colégio premiasse os professores mais assíduos e pontuais. Além disso, a Escola PREPARA promoveu um
Concurso Cultural, deixando 110 redações para serem feitas com os alunos sobre o tema: Por um Mundo Sustentável – A Relação do
Homem com o Meio Ambiente. As melhores redações estarão concorrendo semanalmente a 01 Playstation 2. Por fim, 1.000 cupons
foram deixados para que fosse sorteado um aparelho celular entre os alunos.
A AORE doou ainda uma aceroleira para ser plantada no terreno da escola.
Este foi o primeiro de muitos Dias Escola Cívica que virão. Além de uma injeção de patriotismo, civismo e ambientalismo, uma
contribuição para a Educação no Brasil.
Ao Ten Aroldo Leda nossos agradecimentos por se associar aos Legítimos Herdeiros dos Heróis de Casa Forte em torno de tão
nobres ideais. Que a sua atitude sirva de exemplo!
Pátria! Brasil!
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VEJA AS FOTOS NO NOSSO ÁLBUM. Clique aqui
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