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MMaarrssaallaa  llìì,,  1155  GGeennnnaaiioo  22002200  

  

  

AAll  DDoocceennttii  ddii  SSccuuoollaa  PPrriimmaarriiaa        LLLL..  SSSS..    

AAii  GGeenniittoorrii  ddeeggllii  aalluunnnnii                            LLLL..  SSSS..    

AAll  PPeerrssoonnaallee  AATTAA                                                LLLL..  SSSS..    

    

AAll  SSiittoo  wweebb  ddeellllaa  ssccuuoollaa  

  

OOggggeettttoo::  

      OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  mmaanniiffeessttaazziioonnee  PP..OO..NN..    ““JJ  lloovvee  CCuullttuurraall  HHeerriittaaggee””  ddeell  1166  ggeennnnaaiioo  22002200..  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  

GGllii  aalluunnnnii  ddeeii  vvaarrii  llaabboorraattoorrii  sseegguuiirraannnnoo  aattttiivviittàà  ddiivveerrssiiffiiccaattee  ccoossìì  ddii  sseegguuiittoo  iinnddiiccaattee::    

  

        MMootthhiiaa  22  ee  

RRiiggeenneerriiaammooccii  22::    

oorraarriioo  ssccoollaassttiiccoo  ddaallllee  oorree  99,,1155  aallllee  oorree  1122,,3300..  

GGllii  aalluunnnnii  aaccccoommppaaggnnaattii  ddaallllee  TTuuttoorr  DDii  GGiirroollaammoo  ee  TToobbiiaa  ssii  rreecchheerraannnnoo  aa  ppiieeddii  aa  PPiiaazzzzaa  ddeellllaa  VViittttoorriiaa..    

IInn  sseegguuiittoo  ccoonn  iill  ttrreenniinnoo  ssii  ssppoosstteerraannnnoo  pprreessssoo  LLaarrggoo  SS..  GGiirroollaammoo  ppeerr  aassssiisstteerree  aallllaa  MMaanniiffeessttaazziioonnee  aarrttiissttiiccoo--ccuullttuurraallee..  

SSeemmpprree,,  ccoonn  iill  ttrreenniinnoo,,  ddooppoo  ssii  rreecchheerraannnnoo  aa  PPiiaazzzzaa  PPiizzzzoo  ddoovvee  ssii  iinnaauugguurreerraannnnoo  ii  pprrooddoottttii  rreeaalliizzzzaattii  ddaaggllii  aalluunnnnii  ddeell  

MMaazzzziinnii..  SSuucccceessssiivvaammeennttee  ssii  rreecchheerraannnnoo  ccoonn  iill  ttrreenniinnoo  aa  SSaappppuussii    ddoovvee  iinnttoorrnnoo  aallllee  oorree  1122,,0000  aassssiisstteerraannnnoo  aall  llaanncciioo  ddeeii  

sseemmii  ee  aallll’’iinnaauugguurraazziioonnee  ddeell  mmuurraallee::  ““IIll  mmaarree  ddeeii  ppooppoollii””  aallllaa  pprreesseennzzaa  ddeeii  ggeenniittoorrii..  

  

AALLLLAA  FFIINNEE  DDEELLLL’’IINNNNAAUUGGUURRAAZZIIOONNEE  II  GGEENNIITTOORRII  PPRREELLEEVVEERRAANNNNOO  GGLLII  AALLUUNNNNII  DDEEII  LLAABBOORRAATTOORRII  MMOOTTHHIIAA  22  EE  

RRIIGGEENNEERRIIAAMMOOCCII  22  aallllee  oorree  1122,,3300  cciirrccaa  aall  LLiicceeoo  ““PPaassccaassiinnoo””  ddii  VViiaa  FFaallccoonnee....    

MMootthhiiaa  33  ee  

        MMootthhiiaa  gguuiiddee  bbooookk::    

oorree  1133..1155  TTuuttoorr,,    eessppeerrttii  eedd  aalluunnnnii  ddeeii  llaabboorraattoorrii  ppaarrtteecciippeerraannnnoo    aall  bbrruunncchh  nneellllaa  sseeddee  ddii  vviiaa  FFaallccoonnee  ddeell  LLiicceeoo  

““PPaassccaassiinnoo””..  

  MMootthhiiaa  11::    

oorree  1144..4455  pprreessssoo  LLiicceeoo  ““PPaassccaassiinnoo””  aapprree  llaa  mmaanniiffeessttaazziioonnee  ccoonn  ccaannttii  ::  IINNNNOO  NNaazziioonnaallee  eedd  EEuurrooppeeoo..  

AAllllee  oorree  1155,,0000  aallllaa  mmaanniiffeessttaazziioonnee  ffiinnaallee  ppoottrraannnnoo  ppaarrtteecciippaarree  ttuuttttii  ggllii  aalluunnnnii  ddeeii  llaabboorraattoorrii  ccoonn  ii  rriissppeettttiivvii  ggeenniittoorrii,,  iinn  

aauullaa  mmaaggnnaa  ddeell  ““PPaassccaassiinnoo””..    

  

NNeelllloo  ssppaazziioo  tteemmppoorraallee  ddeellllaa  mmaanniiffeessttaazziioonnee  ssaarraannnnoo  pprrooiieettttaattii    ppeerr  iill  22°°  cciirrccoolloo  ddooppoo  uunnaa  bbrreevvee  iinnttrroodduuzziioonnee  

ddeellllee  ccoooorrddiinnaattrriiccii  ddeell  pprrooggeettttoo  AAnnttoonniieettttaa  DDii  GGiirroollaammoo  ee  SSaannddrraa  TToobbiiaa  ,,  dduuee  vviiddeeoo  ddeell  llaabboorraattoorrii  MMootthhiiaa  22  ee  MMootthhiiaa  33  

ee  llaa  vveerrssiioonnee  ddiiggiittaallee  ddeellllaa  gguuiiddaa  eellaabboorraattaa  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeell  llaabboorraattoorriioo  ''MMootthhiiaa  gguuiiddeebbooookk    ffoorrmm  kkiiddss  ttoo  kkiiddss''..  

AAllllee  oorree  1155  aallllaa  mmaanniiffeessttaazziioonnee  ffiinnaallee  ppoottrraannnnoo  ppaarrtteecciippaarree  ttuuttttii  ggllii  aalluunnnnii  ddeeii  llaabboorraattoorrii  ccoonn  ii  rriissppeettttiivvii  

ggeenniittoorrii,,  iinn  aauullaa  mmaaggnnaa  ddeell  ““PPaassccaassiinnoo””..    

DDoocceennttii  ee  ggeenniittoorrii  ddeeggllii  aalluunnnnii  ssoonnoo  iinnvviittaattii  aa  ppaarrtteecciippaarree  aallllaa  ssuuddddeettttaa  mmaanniiffeessttaazziioonnee..  

  

  
        DDIIRRIIGGEENNTTEE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  RREEGGGGEENNTTEE  

DDootttt..  DDoommeenniiccoo  PPOOCCOORROOBBBBAA  
FFiirrmmaa  aauuttooggrraaffaa  aa  mmeezzzzoo  ssttaammppaa  aaii  sseennssii  

ddeellll’’aarrtt..  33,,cc..22  ddeell  DD..LL..  3399//9933  
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