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A Diretoria de Ensino Região Leste 5, inaugura o
seu Boletim Informativo,
ferramenta semanal que
auxiliará na comunicação
entre a Diretoria e suas
Unidades Escolares, trazendo orientações, notícias e
informações relacionadas
aos procedimentos que
estejam
ocorrendo
na
semana correspondente à
publicação do Boletim.

No ano de 2015, a Nissan

deu início à campanha “A força do
Atrevimento” que teve por objetivo
selecionar candidatos para serem
condutores da Tocha Olimpica ou
da Tocha Paralímpica Rio 2016 , à
partir de ações ou histórias de vida
“atrevidas”, de pessoas de todo o país.
A Profª de Educação Física, Cátia
Alves da Silva, hoje atuando como
vice-diretora da E.E. Amadeu Amaral
enviou sua historia de atrevimento e
foi selecionada para um dos
momentos mais emocionantes dos
Jogos: o revezamento da tocha!
Ela conduzirá a “Tocha Olímpica”, no dia 03 de agosto de 2016,
aproximadamente às 17h40 no município de Belford Roxo, no Rio de
Janeiro.
Leia a história da Profª Cátia:

Sed da Diretoria Leste 5

“Meu nome é Cátia Alves da Silva tenho 50 anos, sou professora de
Educação Física, formada pela Universidade de Mogi das Cruzes.
Mesmo antes de entrar para a faculdade tinha um sonho: assistir
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uma Olimpíada na Grécia! Com a minha formação universitária, a
ideia foi se fortalecendo, porém, minhas condições financeiras não
me permitiram tal realização.
Em 2004 estava lecionando na Escola Estadual Horácio Lafer, ano
em que foi realizada a Olimpíada na Grécia. Motivada pelo evento,
tive a ideia de realizar em parceria com meus colegas professores a
nossa “Olimpíada Escolar”. Pondo mãos à obra, organizamos as
salas por países, providenciamos a Tocha Olímpica e todo o aparato
necessário para a cerimônia de abertura de um evento olímpico. Tive
o cuidado de sincronizar o horário local, com o horário da abertura
oficial na Grécia. O bairro se mobilizou com bandeiras brancas nas
janelas , uma festa linda e completa! Eu, tomada por grande emoção,
fiquei na sala de vídeo realizando a gravação da abertura da festa
olímpica grega, para que os alunos pudessem assistir
posteriormente. Naquele momento, fui às lágrimas, pois seria a
realização de meu sonho... Mas a festa da escola foi tão linda, que
nada deixou a desejar!
Terminada a Olimpíada, demos início às Paralimpiadas, com a
participação dos alunos da “Sala de Recursos”. Mais uma
conquista, com uma festa linda! Posteriormente fomos presenteados
pelo Capitão da Polícia Militar da época, com um passeio no Horto
florestal e no Canil da Polícia Militar, para todos os alunos público
alvo da educação especial da Região Norte. Foi um dia maravilho
para todos os envolvidos! Essa história foi enviada para um
concurso de condutores da Tocha Olímpica realizado pela Nissan
com o nome #quem se atreve#, me atrevi e no dia 03/08/2016 serei
uma das condutoras da Tocha Olímpica na Cidade do Rio de
Janeiro.
A emoção e dedicação de todo meu trabalho na educação, estará
presente nesse momento, pois como professora realizei meu sonho!
Como filha, rendo homenagens a meu pai Sr. Benedito Alves da
Silva, que foi um corredor meio-fundista com participação na
Corrida de São Silvestre, e agradeço à minha mãe, D. Nair Sylvestre
da Silva, pela excelente criação, carinho e dedicação durante todos
os dias de minha vida, minha companheira em todos os
sentidos.Cheguei até aqui, apoiada pelo alicerce sólido, que sempre
existiu em nossa família. Obrigada por tudo, e que DEUS abençoe
nossa caminhada juntas!
Meu amado sobrinho Gustavo Cardoso de Castro foi para o outro
plano em 10/12/2015, também será homenageado, nesse momento
tão especial da minha vida.Devo a todos essa realização!!!
Agradeço a DEUS por ter conduzido meus passos.

