O Projeto Dia Escola Cívica continua levando civismo e patriotismo a alunos e professores do ensino fun
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O Dia Escola Cívica é uma ação em que a AORE/Recife visita uma escola da rede pública ou privada para realizar a o hasteamento do Pavilhão Nacional com a canção do Hino Nacional junto com todos os alunos, seguido do plantio de uma árvore frutífera na escola,
promovendo assim o civismo, o patriotismo e o ambientalismo entre estudantes do ensino fundamental.
Ao alcançarem o 6º Dia Escola cívica, os Oficiais R2 têm se surpreendido positivamente com a vontade, vibração e orgulho com que a juventude escolar pernambucana entoa a canção do Hino Nacional Brasileiro e demostra grande sentimento de amor à pátria. Fica
claro que o civismo e o patriotismo já existem dentro daqueles jovens, basta que sejam fomentados, cultivados e exercitados.
No entanto, mesmo existindo uma Lei Federal que obrigue a canção do Hino Nacional Brasileiro nas escolas públicas e particulares, ao menos uma vez por semana por todos os alunos do ensino fundamental, percebemos que muitas escolas não cumprem tal
determinação (Lei nº 5.700, art 39, Parágrafo único). Há escolas que nem sequer mastros possuem, outras em que a diretoria não quer nem saber de 'novidades' que 'interfiram no horário normal das aulas', como se o culto aos símbolos nacionais não tivesse a
mínima importância na formação de todo e qualquer o cidadão.
A AORE/Recife cada vez mais se orgulha por levar à frente esse projeto. Orgulha-se por, através dele, muito além de estar contribuindo para a educação no país, estar fomentando entre os Oficiais R2 e a juventude escolar brasileira o sentimento de afeição pelo
Exército, dedicação ao Brasil e aos valores e símbolos nacionais, além do respeito pela natureza e o elevado espírito cívico, e a mútua colaboração entre o Exército e o meio civil.
Essa é a Reserva Ativa. Alerta e atuante em todos os pontos em que o Oficial R2 pode bem cumprir o seu lema de ser a voz civil do Exército na sociedade, contribuindo para o engradencimento do Brasil.
Vejam as fotos das últimas escolas visitadas, Escola Prof Ernesto Silva (Rio Doce-Olinda/PE) e Colégio Adventista de Água Fria (Água Fria-Recife/PE), onde a AORE teve os maiores exemplos de disciplina e organização por parte dos diretores, professores e alunos.
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aqui

1/1

