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Alunos do Centro Educacional José de Paiva Netto, da Legião da Boa Vontade, participaram
nesta quinta-feira, 12, do Festival das Escolas 2015*. O evento,promovido pela Coca-Cola, foi
realizado       no Olaria Atlético Clube com o objetivode unir os jovens em torno dos Jogos
Olímpicos Rio 2016, mostrando a eles aimportância de ter uma vida ativa.A competição entre
as escolas realizada de forma saudável foi marcada poratividades esportivas, artísticas e
pedagógicas. Ao final, os participantes quecumprissem todos os critérios exigidos no
regulamento ganhariam a oportunidade de conduzir a Tocha Olímpica durante o Revezamento
da Tochados Jogos Olímpicos Rio 2016.

A aluna da LBV Andrea Luiza Firmino Evangelista, de 14 anos, foi uma dasjovens selecionadas
(ao todo foram escolhidos 21) para conduzir a   Tocha Olímpica, no dia 5 de agosto de 2016,
no estádio do Maracanã.

A participação da LBV no Festival das Escolas 2015 começou em agosto desteano. Os alunos
participaram de várias etapas até chegarem a final, que ocorreu nesta quinta-feira.

  

Esporte aliado à Educação

  

Em suas inúmeras iniciativas socioeducacionais, a LBV incentiva a prática deatividades
esportivas e reconhece o esporte como importante aliado   daeducação. Dessa forma, nas
quadras poliesportivas ou em áreas livres de suasunidades de atendimento a Instituição
também desenvolve apenas as habilidades individuais, que obedecem a critérios que visam
aprimorar acoordenação motora e cognitiva do grupo. Os benefícios vão além do campo físico.

Por enxergar seus atendidos como Seres Espírito-Biopsicossociais, a LBV reforça a
importância de fundamentar o desenvolvimento do público infantojuvenil com base nos valores
da Espiritualidade Ecumênica. Eles aprendem que vencer é bom - e é o objetivo primordial de
qualquer disputa esportiva -, mas é importante manter o espírito esportivo,respeitando
adversários, árbitros e as regras do jogo.

No Rio de Janeiro/RJ, o Centro Educacional José de Paiva Netto, da Legião da Boa Vontade,
está localizado na Av. Dom Hélder Câmara, 3.059 —   DelCastilho. Para outras informações
acesse www.lbv.org/blog .

O Festival das Escolas acontece desde 2010 no Paraná e São Paulo. Em 2014, passou a ser
organizado também em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, e agora em todo Brasil.
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