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MMaarrssaallaa  llìì,,    1177  AApprriillee  22002200  

  

  

AAii  DDoocceennttii  ddii  44^̂  ee  55^̂  ccllaassssii                                                          LLLL..  SSSS..    

    

AAii  GGeenniittoorrii  ddeeggllii  aalluunnnnii  ppaarrtteecciippaannttii  aall  PPrrooggeettttoo  

““SSppoorrtt  ddii  CCllaassssee  ““                                                                                        LLLL..  SSSS..    

    
AAll  RReeffeerreennttee  ddii  DDiippaarrttiimmeennttoo  EEdd..  FFiissiiccaa  

  DDoocceennttee  LLOOMMBBAARRDDOO  MMaarriiaa  VVaalleerriiaa                    SSSS..  SSSS..  

    

AAll  TTuuttoorr  ssppoorrttiivvoo  PPrrooff..ssssaa  MMIINNAAUUDDOO  RR..                SSSS..  SSSS..  

    

AAll  SSiittoo  wweebb  ddeellllaa  ssccuuoollaa  

  

OOggggeettttoo::  

          PPrrooggeettttoo  ““SSPPOORRTT  DDII  CCLLAASSSSEE  ““  ––  CCaammppaaggnnaa  aa  ssccuuoollaa  ddii  FFaaiirr  PPllaayy..  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

    

  

IInn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  ddeellll’’iimmppoossssiibbiilliittàà  ddii  ssvvoollggeerree  aa  ppiieennoo  llee  aattttiivviittàà  pprreevviissttee  ddaall  ffoorrmmaatt  ddeell  pprrooggeettttoo  
““SSppoorrtt  ddii  ccllaassssee””,,  ssoonnoo  ssttaattii  rriivviissttii  lleeggggeerrmmeennttee  ii  tteerrmmiinnii  ddeell  ccoonntteesstt  ““CCaammppiioonnii  ddii  ffaaiirr  ppllaayy””,,  ccoossìì  ddaa  

ccooiinnvvoollggeerree  iill  mmaaggggiioorr  nnuummeerroo  ppoossssiibbiillee  ddii  bbaammbbiinnii  ee  ffaammiigglliiee..  

  

    AA  ttaall  pprrooppoossiittoo,,  ii  ddoocceennttii  ssoonnoo  iinnvviittaattii  aadd  aapppprrooffoonnddiirree  ttuuttttii  ii  mmaatteerriiaallii  ddeellllaa  ccaammppaaggnnaa  ““CCaammppiioonnii  ddii  

ffaaiirr  ppllaayy””,,  ddiissppoonniibbiillii  oonnlliinnee  ssuull  ssiittoo  ddii  pprrooggeettttoo  ((hhttttpp::////pprrooggeettttoossppoorrttddiiccllaassssee..iitt//,,  nneellllaa  ppaaggiinnaa  DDOOWWNNLLOOAADD))..  

II  tteemmii  ttrraattttaattii  ssoonnoo  mmoollttoo  aattttuuaallii,,  ooggggii  ppiiùù  cchhee  mmaaii::  ii  vvaalloorrii  ddeelllloo  ssppoorrtt  ee  ddeell  ffaaiirr  ppllaayy  ssoonnoo  ffoonnddaammeennttaallii  

aanncchhee  nneellllaa  vviittaa  ddii  ttuuttttii  ii  ggiioorrnnii;;  iill  ggiiooccoo  ccoorrrreettttoo,,  iill  rriissppeettttoo  ddii  ssee  sstteessssii  ee  ddeeggllii  aallttrrii,,  llaa  ffrraatteellllaannzzaa  ee  iill  bbuuoonn  

eesseemmppiioo  ppoossssoonnoo  iinnddiirriizzzzaarree  llee  nnoossttrree  sscceellttee  ee  llee  nnoossttrree  aazziioonnii..  II  bbaammbbiinnii,,  gguuiiddaattii  ddaaggllii  iinnsseeggnnaannttii  ee  ccoonn  iill  

ssuuppppoorrttoo  ddeell  ttuuttoorr  ddeell  pprrooggeettttoo,,  iinn  qquueessttii  ggiioorrnnii  aa  ccaassaa,,  mmaaggaarrii  iinn  ccoommppaaggnniiaa  ddeellllee  lloorroo  ffaammiigglliiee,,  ppoottrraannnnoo  

pprroodduurrrree  uunn  eellaabboorraattoo  ssuuii  tteemmii  cciittaattii  ppaarrtteennddoo  ddaall  ffoorrmmaatt  ddeell    PPoosstteerr--EEllaabboorraattoo  ((cchhee  ppoottrràà  eesssseerree  ssttaammppaattoo,,  
ssee  ppoossssiibbiillee,,  oo  rriipprrooddoottttoo  ssuu  uunn  sseemmpplliiccee  ffoogglliioo  AA44))..  II  nnuuoovvii  sstteepp  ddeell  ccoonntteesstt  ““CCaammppiioonnii  ddii  ffaaiirr  ppllaayy””,,  pprrooppoossttii  

aaggllii  iinnsseeggnnaannttii  ddeellllee  ccllaassssii  nneellll’’aammbbiittoo  ddeell  pprrooggeettttoo  ““SSppoorrtt  ddii  CCllaassssee””,,  ssoonnoo::  

  

11..  PPrroommuuoovveerree  llaa  rriifflleessssiioonnee  ddeeggllii  aalluunnnnii,,  iinncceennttiivvaannddoo  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  eellaabboorraattii  ppeerrssoonnaallii..  GGllii  

iinnsseeggnnaannttii  ddeellllee  ccllaassssii  nneellll’’aammbbiittoo  ddeell  pprrooggeettttoo  ““SSppoorrtt  ddii  CCllaassssee””ee  iill  ttuuttoorr  ppoottrraannnnoo  oorrggaanniizzzzaarree  ddeeii  

mmoommeennttii  ee//oo  ddeeii  ccoonntteennuuttii  vvoollttii  aa  ffaavvoorriirree  llaa  rriifflleessssiioonnee  ssuuii  tteemmii  ttrraattttaattii  ddaall  ppeerrccoorrssoo  vvaalloorriiaallee,,  ddaa  

pprrooppoorrrree  aaggllii  aalluunnnnii  iinn  qquueessttii  ggiioorrnnii  aa  ccaassaa..  AA  ttaall  pprrooppoossiittoo  llee  ddoocceennttii  ddii  ccllaassssee  eedd  iill  ttuuttoorr  iinn  uunnaa  

vviiddeeooccoonnffeerreennzzaa  iinn  ddaattaa  ddaa  ccoonnccoorrddaarrssii  ttrraa  lloorroo  sseennssiibbiilliizzzzeerraannnnoo  ggllii  aalluunnnnii  ssuullllee  lliinneeee  ddeell  pprrooggeettttoo  ee  

ddaarraannnnoo  lloorroo  llee  ccoonnsseeggnnee..  AAll  tteerrmmiinnee  ddeellllee  rriifflleessssiioonnii  ssii  ppoottrraannnnoo  mmoottiivvaarree  ggllii  aalluunnnnii  aa  pprroodduurrrree  uunn  
llaavvoorroo  ppeerrssoonnaallee  ssuull  ffaaiirr  ppllaayy  ee  ii  ssuuooii  vvaalloorrii..  GGllii  iinnsseeggnnaannttii  rraaccccoogglliieerraannnnoo  uunnaa  ffoottoo  ddii  ooggnnii  eellaabboorraattoo    ee  

nnee  sscceegglliieerraannnnoo,,ppooii,,  uunnaa  iinn  rraapppprreesseennttaannzzaa  ddii  cciiaassccuunnaa  ccllaassssee  ppaarrtteecciippaannttee..    
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22..  RRaaccccoogglliieerree  ggllii  eellaabboorraattii  ddii  ccllaassssee  ppeerr  sscceegglliieerree  ll’’eellaabboorraattoo  ddii  ssccuuoollaa..  

  

  GGllii  iinnsseeggnnaannttii  iinnvviieerraannnnoo  llaa  ffoottoo  ddeell  llaavvoorroo  sseelleezziioonnaattoo  ppeerr  rraapppprreesseennttaarree  llaa  pprroopprriiaa  ccllaassssee  aall  

RReeffeerreennttee  ddii  pprrooggeettttoo  ddeellllaa  ssccuuoollaa..  IIll  nnoossttrroo  rreeffeerreennttee  ddii  ssccuuoollaa  èè  iill  ddoocceennttee  VVaalleerriiaa  LLoommbbaarrddoo..  IIll  RReeffeerreennttee  

rraaccccoogglliieerràà  llee  ffoottoo  ddeeii  llaavvoorrii  ddii  ccllaassssee  ee,,  pprreevviiaa  ccoonnddiivviissiioonnee  ccoonn  ii  ccoolllleegghhii,,  eedd  eevveennttuuaallmmeennttee  ccoonn  iill  ssuuppppoorrttoo  

ddeell  ttuuttoorr,,  sscceegglliieerràà  uunn  ssoolloo  eellaabboorraattoo,,  cchhee  rraapppprreesseenntteerràà  llaa  ssccuuoollaa  nneell  ccoonntteesstt  nnaazziioonnaallee  ddii  ““SSppoorrtt  ddii  CCllaassssee””..  

  
33..  CCaarriiccaarree  ll’’eellaabboorraattoo  ddii  ssccuuoollaa..  

    IIll  RReeffeerreennttee  ddii  pprrooggeettttoo  iinnoollttrreerràà  llaa  ffoottoo  ddeellll’’eellaabboorraattoo  sseelleezziioonnaattoo  ppeerr  rraapppprreesseennttaarree  llaa  ssuuaa  ssccuuoollaa..  

LL’’iimmmmaaggiinnee  sscceellttaa  ssaarràà  ccaarriiccaattaa    nneellllaa  PPiiaattttaaffoorrmmaa  iinnffoorrmmaattiiccaa  ddii  pprrooggeettttoo,,  eennttrroo  ee  nnoonn  oollttrree  iill  3300  aapprriillee  

22002200,,  nnuuoovvoo  tteerrmmiinnee  ddii  ssccaaddeennzzaa  ddeell  ccoonntteesstt..  OOggnnii  ssccuuoollaa  mmaannddeerràà  llaa  ffoottoo  ddii  uunn  ssoolloo  eellaabboorraattoo..  

  

QQuuii  ddii  sseegguuiittoo,,  rriippoorrttiiaammoo  aallccuunnii  ddeettttaaggllii  rreellaattiivvii  aallllaa  sseelleezziioonnee  ddeeii  vviinncciittoorrii..  VViinncciittoorrii  pprroovviinncciiaallii  

rriiccoorrddiiaammoo  cchhee  ii  vviinncciittoorrii  aa  lliivveelllloo  pprroovviinncciiaallee,,  uunnoo  ppeerr  pprroovviinncciiaa,,  ssaarraannnnoo  sseelleezziioonnaattii  ddaallll’’OOrrggaanniissmmoo  

RReeggiioonnaallee  ppeerr  lloo  SSppoorrtt  aa  SSccuuoollaa  sseeccoonnddoo  ii  sseegguueennttii  ccrriitteerrii::  ppeerrttiinneennzzaa  aall  tteemmaa,,  eeffffiiccaacciiaa  nneell  ccoommuunniiccaarree  iill  

mmeessssaaggggiioo,,  ccrreeaattiivviittàà  ee  oorriiggiinnaalliittàà..  NNOOVVIITTÀÀ!!  VViinncciittoorrii  nnaazziioonnaallii  ÈÈ  ssttaattaa  iinnttrrooddoottttaa  uunnaa  nnoovviittàà::  iill  ccoonntteesstt  ddii  

““SSppoorrtt  ddii  CCllaassssee””  aavvrràà  aanncchhee  ttrree  vviinncciittoorrii  nnaazziioonnaallii..  GGllii  eellaabboorraattii  pprreemmiiaattii  aa  lliivveelllloo  pprroovviinncciiaallee  ssaarraannnnoo  
rraaccccoollttii  ppeerr  mmaaccrroo--aarreeaa  ggeeooggrraaffiiccaa  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  ((NNoorrdd,,  CCeennttrroo  ee  SSuudd  IIttaalliiaa))..  PPeerr  ooggnnii  aarreeaa  llaa  CCoommmmiissssiioonnee  

tteeccnniiccoo--sscciieennttiiffiiccaa  ddii  ““SSppoorrtt  ddii  CCllaassssee””  iinnddiivviidduueerràà  uunn  vviinncciittoorree  nnaazziioonnaallee..  LLee  ttrree  ssccuuoollee  aauuttrriiccii  ddeeggllii  eellaabboorraattii  

sseelleezziioonnaattii  aavvrraannnnoo  ll’’ooppppoorrttuunniittàà  ddii  oossppiittaarree  uunn  tteessttiimmoonniiaall  ssppoorrttiivvoo,,  cchhee  iinnccoonnttrreerràà  ggllii  aalluunnnnii  

ppeerrssoonnaallmmeennttee,,  ppeerr  pprreemmiiaarrllii  ee  ccoonnddiivviiddeerree  ccoonn  lloorroo  eessppeerriieennzzee  ddii  vviittaa,,  ddii  ssppoorrtt  ee  ddii  ffaaiirr  ppllaayy..    

  

NN..BB..,,  ggllii  ““IInnccoonnttrrii  ccoonn  iill  CCaammppiioonnee””  nneellllee  ssccuuoollee  vviinncciittrriiccii  aa  lliivveelllloo  nnaazziioonnaallee  ssii  tteerrrraannnnoo  aallll’’iinniizziioo  

ddeellll’’aannnnoo  ssccoollaassttiiccoo  22002200//22002211..      

  

SSii  iinnvviittaannoo  ii  ddoocceennttii  ddii  ccllaassssee  iinn  iinnddiirriizzzzoo  aa  ccooiinnvvoollggeerree  ggllii  aalluunnnnii  nneellll’’iinniizziiaattiivvaa  ssoopprraa  aarrggoommeennttaattaa  ee  

aa  ccoonnttaattttaarree  iill  rreeffeerreennttee  ddii  ssccuuoollaa  eedd  iill  ttuuttoorr  ppeerr  llaa  nneecceessssaarriiaa  ccoollllaabboorraazziioonnee..  

VVaalleerriiaa  LLOOMMBBAARRDDOO    --  CCeellll::  33227711550088558877  

TTuuttoorr  RRoossaarriiaa  MMIINNAAUUDDOO::    33228800776655776611  

  

II  ddiisseeggnnii  ((uunnoo  ppeerr  ooggnnii  ccllaassssee  qquuaarrttaa  ee  qquuiinnttaa))    ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  iinnvviiaattii  iinn  ffoottoo  aall  rreeffeerreennttee  

  LLoommbbaarrddoo  VVaalleerriiaa  eennttrroo  iill  2244//0044//22002200  ppeerr  ii  ssuucccceessssiivvii  aaddeemmppiimmeennttii..  

  

  TTaannttoo  ppeerr  ddoovveerree  dd’’uuffffiicciioo..    

  

  

  
        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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