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Diversão e comidas típicas marcam a
festa junina deste ano, que teve como
tema os Jogos Olímpicos e as Olimpíadas
do Conhecimento.

Com exposição de obras de diversas
livrarias da cidade, feira tem como
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Atividades esportivas e provas de
perguntas e respostas desaﬁam alunos
dos Ensinos Fundamental II e Médio.
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Olimpíadas do Conhecimento

TRABALHANDO COM PROFISSÕES
Os alunos dos Primeiros Anos ﬁzeram uma pesquisa com seus
familiares sobre proﬁssões. No caderno, anotaram suas descobertas e
trouxeram objetos necessários para o cumprimento dessa função. Foi
uma atividade divertida e enriquecedora. Os alunos, além de aprenderem
sobre diferentes proﬁssões, compararam semelhanças e diferenças entre
elas e reconheceram a importância que todas têm.
Débora, Carla e Mariana, professoras do Primeiro Ano
PRODUÇÃO DOS ALUNOS DA TURMA A
Médico – trabalha no consultório e em hospitais. Ele cuida de
pacientes para tratar as doenças e melhorar a saúde das pessoas. Ele
utiliza medicamentos e aparelhos como o aparelho de pressão e o
estetoscópio. - Eduarda Gaspar Pittella Nascimento
Policial Militar – promover a segurança; atender ocorrências. Marcello Baldutti Lucas
Jornaleiro – trabalha na banca de jornal, vende jornais e revistas.
- Gabriela Beghini Pilato
Advogada – ajuda as pessoas a resolver problemas. Usa
computador e livros. - João Rocha Magalhães
Professora – utiliza livro, quadro, computador e caneta.
Motorista – utiliza carro. - Rafael do Carmo Silva Braga
Técnico em laticínios – ferramenta de trabalho: carro, jaleco,
calça, bota e touca. - Lucas Levada Cabido
Bancário – trabalha recebendo e entregando dinheiro e
ajudando muitas pessoas no banco. - Luísa Silva Cândido
Corretora – aluga imóveis, faz vistoria e administra. Professor de
Educação Física – leciona aulas para crianças do Ensino
Fundamental e Infantil. - Flora Souza Tavares do Nascimento
Assistente Social – atender as pessoas para ajudá-las. Técnico
em Informática – Conserta computadores. - João Paulo Mayer
Duarte Alves
Contadora – trabalha com contabilidade; gosta de matemática;
trabalha com números, computador. Ser organizado, honesto e ler
bastante. - João Victor Kneipp do Nascimento Valle.

PRODUÇÃO DOS ALUNOS DA TURMA C
Dentista – Cuidar dos dentes e do sorriso das pessoas. / Técnico
de manutenção – Fiscalizar equipe e empresas na Petrobras. - Lara
Parizi
Médica – Ela cuida dos doentes com carinho, orienta hábitos
saudáveis e é dedicada. - Maria Antônia
Mecânico – Conserta carros. - Vinicius Chagas
Bancário – Abre contas, cuida do dinheiro das pessoas e
empresta para aqueles que precisam - Maria Luísa Guedes
Professor de natação – Ensina as pessoas a nadar usando
pranchas e macarrões. A piscina é grande e aquecida - Artur Daibert
Pedagoga – Trabalha em equipe, desenvolve projetos,
acompanha a qualidade do ensino. / Representante de laboratórios
– Divulga e atualiza os médicos em relação aos produtos. - Ian de
Araujo
Advogada – Trabalha com leis e soluções de conﬂitos.- Luca
Educadora – Sua proﬁssão é olhar as crianças na escola. - Pedro
Paulo Geronimo
Engenheira – Faz projetos e decora ambientes. Tira medidas,
desenha o ambiente, veriﬁca os móveis que cabem lá, escolhe tintas,
papel de parede e deixa tudo muito lindo. - Felipe Spinelli
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CLARA E A OLIMPÍADA DE 2016
A professora de Educação Física, Elza Polastri, contou para as turmas
da Educação Infantil e para as do Primeiro Ano do Ensino Fundamental I a
história de Clara, uma menina que, o treinar para as Olimpíadas de 2016,
“encontra a sua maneira de praticar diversos esportes, seja envolvendo
sua família, como no levantamento de mãe, ou criando suas próprias
modalidades, como o arremesso de boneca e o basquete de meia. ”
Após a história, os alunos foram à quadra do Colégio para dar a
famosa volta com a “tocha olímpica”.

PRAIA, CAMPO OU CIDADE?
A criança é capaz de aprender aquilo que faz sentido para ela, e
aprender com prazer faz parte da Educação Infantil. E foi assim que as
turmas do Segundo Período aprenderam de forma interativa sobre os
meios rural e urbano.
As professoras Alexsandra, Aline e Thaís trabalharam esta temática
de uma maneira bem lúdica e divertida. Elas desenvolveram o tema,
utilizando diversos recursos. Um deles foi a música, “Praia, campo ou
cidade?”, de Rita Rameh e de Luiz Waak. Por meio da música, as crianças
aprenderam sobre os diferentes modos de vida e ﬁcaram tão envolvidas
com o tema, que a música fez parte da apresentação das turmas na
Festa Junina do Colégio.
Para concluir este trabalho sobre os diferentes modos de vida, os
alunos realizaram uma produção de artes para mostrar estes meios.
Através de escrita dirigida, recorte, colagem e desenho, eles
representaram os diferentes meios que estudaram ao longo do
bimestre.
Aline Agostinho, professora do Segundo Período

FEIRA DO LIVRO

INCENTIVO A LEITURA

A Feira do Livro aconteceu nos dias 5, 6 e 7 de maio na Quadra II do
Colégio e teve a ﬁnalidade de incentivar à leitura e de mostrar aos alunos o
que existe de mais atual no mercado editorial.
Para a realização do evento, várias livrarias da cidade montaram seus
stands, onde todos puderam manusear os livros e apreciar as obras.
Na minha opinião, a Feira é importante porque estimula a leitura e
também expõe títulos que, muitas vezes, não são conhecidos por nós.
Eu gostei da Feira porque adoro ler e penso que a leitura é fundamental
para “ativar” a imaginação e para ampliar o vocabulário.
Lorraine Arreguiy Ferreira, Oitavo Ano B
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PROJETO LIGTH
Todos nós já vivenciamos momentos desagradáveis no nosso dia a
dia. Uma resposta ali, outra aqui, parece não ter tanta importância, mas
pode machucar ou ofender muita gente.
Tudo isso se resume em uma palavra: educação. Muitas pessoas não
têm essa palavra em mente. Parece até que nunca ouviram falar dela. Foi
a partir daí que surgiu o “Projeto Ligth”, com a intenção de tentarmos
melhorar o jeito de tratarmos uns aos outros.

O Projeto funciona assim: cada dia, temos uma missão, a qual indicará
o que devemos fazer. No ﬁnal de cada dia, marcamos as que foram
cumpridas; como, por exemplo, limpar a arquibancada, ajudar a quem
precisa e muito mais.
Depois da criação do Projeto, mudamos o modo de tratar as pessoas e
passamos a ter mais respeito, compaixão e solidariedade.
Laura Quiroz e Maria Fernanda Bara, Sétimo Ano A

A VISITA DE BIA BEDRAN
No dia 31 de maio de 2016, o Colégio do Carmo recebeu a ilustre
visita de Bia Bedran.
Nós adoramos as histórias do Palhaço Biduim, que adorava seu
chapéu e amava cantar, e a história do Pescador, o Anel e o Rei; que
mostrou como a fé do pescador se sobressaiu sobre a maldade do rei.
Também, as músicas foram animadas, e os outros personagens
apresentados pela autora, muito bons.

O encontro foi divertido, alegre, engraçado, interativo e de um
grande estímulo à leitura. Também foi inspirador para as crianças que
pensam em escrever livros.
Davi Lessa e Lucas Gouvêa, Quinto Ano B

SOMA DAS MEDIDAS DOS ÂNGULOS INTERNOS DE UM TRIÂNGULO
“Em qualquer triângulo, a soma das medidas de seus ângulos
internos é 180º”
Na aula de Matemática, o professor Alexandre Azalim pediu às turmas
do Sexto Ano para fazer um desenho de um triângulo em uma folha de
ofício, usando uma régua. Depois, os alunos desenharam os ângulos
internos, usando um compasso. Após, coloriram e recortaram os ângulos
internos. Em seguida, colaram, no caderno, os ângulos e formaram um
ângulo de 180º, que é um ângulo raso.
Aprendemos com essa atividade que “A soma das medidas dos
ângulos internos de um triângulo é igual a 180º”
Kauane Tanagino da Cruz
Eu achei muito legal saber que a soma dos ângulos internos de
qualquer triângulo é igual a 180º. Antes de eu mesma tentar fazer, achava
que isso fosse totalmente impossível! Quando eu ﬁz, achei muito
interessante!
Letícia Brandão Fellet
A atividade foi muito interessante! No início, eu não acreditei e, por
isso, construí um triângulo com medidas totalmente diferentes. Mas,
após fazer a atividade, percebi que realmente estava correto!
João Victor Penido Garcia
Usando a régua, construímos um triângulo qualquer. Depois, com um
compasso, marcamos os ângulos internos do triângulo e colorimos a
região angular. Recortamos e separamos os ângulos internos. Por ﬁm,
agrupamos os ângulos internos, formando, assim, um ângulo de 180º, ou
seja, um ângulo raso.
Caetano Aguiar Villela
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MISSA DA FAMÍLIA

COROAÇÃO DE MARIA, NOSSA MÃE QUERIDA
No dia 21 de maio, o Colégio do Carmo reuniu
os alunos em uma Celebração Eucarística, na
Catedral Metropolitana de Juiz de Fora, para um
momento de Ação de Graça.

Nós, alunos do Quarto Ano, ﬁcamos
responsáveis por coroar Nossa Senhora em
seu mês. Foi um momento tão especial
que resolvemos registrá-lo através de
poesia.

TURMA A

TURMA B
Oh, Maria
Maria, o nosso maior sonho
É sermos irmãos de Jesus.
E você nos recebeu
E nos deu sua luz.
Cantamos e a louvamos.
E, através da coroação,
Nossa turma a perfumou
E a cobriu de muito amor.

No dia 21 de maio,
Fomos felizes à Catedral,
Para coroar nossa amada Mãe!
Que momento especial!

Aos seus pés, deixamos
Lindas palmas e rosas,
Agradecendo sempre
O seu carinho e cuidado.

Rosas e palmas singelas ofertamos
Para demonstrar nossa paixão.
Com você, nossa vida é mais bela.
Entregamos-lhe nosso amor e gratidão.
Em seu manto sagrado,
Guardai-nos, ó Mãe Querida!
E que seu escapulário
Nos proteja por toda vida.

Colocamos em você o escapulário.
Depois, seu manto sagrado,
Seguido pelo belo véu,
E, por ﬁm, sua coroa.
Oh, Santa Mãe do Senhor!

Com este puro véu
E a bela coroa enfeitada,
Homenageamos nossa Mãe do Céu,
Tão querida e amada!

Foi um momento glorioso,
Em que exaltamos
Nossa Santa e Bendita Rainha.
Continue nos protegendo
E guiando nossas vidas!

OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA
Os alunos do Ensino
Fundamental II e os do Ensino
Médio participaram, no dia 17 de
junho, da 38ª OLIMPÍADA
BRASILEIRA DE MATEMÁTICA.
Para a Segunda Fase, foram
classiﬁcados os seguintes alunos:

Caio Castro Barros
Eduardo Salzer Simas
Iago S. M. Damato de Araújo
Isabella Salgado
Maria Eduarda Eiterer Moreira
Nina Aguiar Ferreira

Parabéns
a todos os
participantes!
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OLIMPÍADAS DO CONHECIMENTO
No dia 27 de junho, tivemos, durante o turno da manhã, a Abertura
das Olimpíadas do Conhecimento, que envolveu partidas esportivas e
atividades de perguntas e de respostas.
Participaram os alunos do Ensino Fundamental II e os do Ensino
Médio. As equipes representaram os seguintes países: África do Sul, Itália,
França, Alemanha, Japão, China, Estados Unidos, Rússia, Portugal e Brasil.
Após a entrada das equipes, houve o hasteamento das bandeiras: do
Brasil, de Minas Gerais, de Juiz de Fora e do Colégio do Carmo. Em seguida,
cantamos o Hino Nacional e, após, os alunos do Nono Ano, Júlia Mostaro e
Gustavo Ganimi, representando todos os estudantes do Colégio, ﬁzeram o
juramento dos jogos.
Os alunos Vitória Queiroz, do Segundo Ano, e Matheus Pipa, do
Primeiro Ano, desﬁlaram com a tocha olímpica e acenderam a pira, o que
marcou o início das Olimpíadas do Conhecimento no Colégio Nossa
Senhora do Carmo.
Nos dias 28 e 29, ocorreram as atividades de conhecimento com
cinco equipes: vermelha, preta, amarela, verde e azul. No primeiro dia de
competição, tivemos duas baterias de perguntas: uma de conhecimentos
gerais e outra de conhecimentos olímpicos. No segundo dia, as baterias
foram somente de conhecimentos gerais, mas envolveram perguntas de
várias matérias estudadas durante o Primeiro Semestre.
No dia 12 de julho, houve o Encerramento das Olimpíadas do
Conhecimento com um grande e gostoso lanche comunitário.
Lara Mota, Oitavo Ano A, e Thiago Cesário Campos, Sexto Ano B

ENCONTRO COM A AUTORA DO LIVRO DE HISTÓRIA

No dia 26 de abril, esteve, em nossa escola, a professora Patrícia
Ramos Braick, autora da coleção de livros didáticos de História "Estudar
História: das origens do homem à era digital", da Editora Moderna. A
coleção, adotada no Ensino Fundamental II, passou por reformulações e
foi o tema da conversa entre a autora e as professoras Rita Almeida e
Lidiane Suhet.
Em conversa agradável, Patrícia foi apresentando as alterações feitas,
sempre disposta a ouvir as críticas das professoras do Colégio. A nova
edição apresenta várias melhorias, preservando o bom texto já
característico.
Rita Almeida, professora de História
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NOVENA E SOLENIDADE DE NOSSA SENHORA
No Colégio Nossa Senhora do Carmo, houve, de 7 a 15 de julho, no
Anﬁteatro Irmã Clotilde, às 19h, uma Novena em Honra a Nossa
Senhora do Carmo, a qual teve a presença de vários celebrantes que
explanaram sobre o tema da noite, sempre relacionado à ﬁgura doce e
terna de Maria. Também, os alunos do Colégio, os professores e as mães
prestaram homenagens a Maria, através da Coroação, de cantos, de
orações...
E, para ﬁnalizar esses tão valiosos dias de oração, no dia 16 de julho,
aconteceu a Solenidade de Nossa Senhora do Carmo, em que houve a
imposição do escapulário.
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COROAÇÃO EM HOMENAGEM A MARIA
Durante todo o mês de maio, o Colégio
Nossa Senhora do Carmo homenageou a
Virgem Maria através da Coroação.
Foram muitos momentos comoventes,
conduzidos, sobretudo, pelas crianças, que,
através de seus gestos e de seus cantos,
puderam expressar todo seu amor e seu
carinho à amada Mãe de Jesus.
A cada turma participante, os olhares

atentos dos pais também emitiam vibrações
amorosas, não só para seus ﬁlhos, mas também
para Nossa Senhora. Momentos de emoção, de
alegria, de agradecimento...
Os alunos do Terceiro Ano produziram
textos sobre este momento tão especial,
demonstrando gratidão pela proteção recebida
por esta Mãe tão querida. Abaixo, seguem
alguns fragmentos:

Eu, na hora da Coroação, me senti muito
orgulhoso. E ela signiﬁcou muito para
mim e para minha família.
Breno Mateus Frossard

A minha Coroação foi um momento
especial, pois coroamos a nossa mãe
querida, que nos ama, nos protege. Senti
um amor imenso ao coroá-la. Jamais
esquecerei esse momento, pois foi
inesquecível!
Luiza Friaça

A Coroação representa amor, paz,
tranquilidade.
Maria Luiza Pereira
No momento da Coroação, eu senti foi
amor por Nossa Senhora do Carmo. O
amor de Maria, mãe de Jesus, não acaba
nunca.
Letícia Gomes
Eu adorei coroar Nossa Senhora. A
Coroação me fez reﬂetir sobre muitas
coisas e aprendi um pouco mais sobre
Nossa Senhora.
Amanda Vianna
Na minha Coroação, parecia que eu
estava no céu e era um anjo, coroando
Maria. Os meus colegas também eram
anjos.
Camilla Silva
A Coroação foi sensacional! Parecia que
eu estava no céu com Maria, Jesus e Deus.
Gabriela do Nascimento
Eu ﬁquei orgulhoso de mim mesmo,
porque Maria merece ser coroada. Maria é
muito boa.
Diogo Rocha
Eu adorei muito a Coroação. Eu me
emocionei e realmente foi um momento
muito bonito.
João Pedro Bento
Eu senti muita felicidade no dia da
Coroação. Ela signiﬁca respeito, amor,
paz, alegria, e eu amei aquele momento!
Eu amo Nossa Senhora do Carmo. Ela me
dá conﬁança e discernimento para saber
o que é certo e o que é errado!
Isadora Pires
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A Coroação foi muito legal! Eu adorei
participar desse momento de oração a
Nossa Senhora. Eu tenho certeza de que,
para mim e para meus colegas, foi
inesquecível!
Maria Elisa Oliveira
A Coroação foi muito legal. No início, me
deu um pouco de vergonha, mas, depois,
passou. Maria estava do meu lado. Então,
ela me deu forças.
Ana Flávia Casteliani
Foi emocionante esse momento de
celebração a Maria. Foi muito lindo,
porque minha professora disse que todos
estávamos coroando Maria, pois não foi
só quem colocou a coroa que corou.
Todos coroaram Maria com o coração!
Ana Clara Barros
Nossa devoção a Maria é sempre
especial. Ela foi escolhida por Deus-Pai
para ser a mãe de Jesus e também nossa
mãe.
Ela é modelo de todas as virtudes:
piedade, pureza, humildade, paciência,
fortaleza e, sobretudo, do ardente amor a
Deus!
Em louvor a Nossa Senhora, tivemos, no
mês de maio, mês dedicado às mães, a
honra de coroá-la; ela que recebe o título
glorioso de Rainha.
No dia 31 de maio, nós, alunos do Nono
Ano, celebramos esse momento tão
importante, coroando Maria, saudando-a,
louvando-a e reconhecendo a sua
maternidade divina. Foi um momento
emocionante de fé e de gratidão.
Anayse Nunes, Nono Ano

MÊS DE MAIO

CAMPANHA DO AGASALHO
Noite fria. Vento forte. Você, na sua casa, depois de um banho gostoso,
coloca suas roupas quentinhas. Ao se deitar, sua cama tem cobertas para
esquentar. Enquanto isso, na mesma noite fria e no mesmo vento forte,
algumas pessoas não têm nem mesmo um ﬁno casaco para se aquecer.
Pensando nisso, foi criada a Campanha do Agasalho. Roupas e
cobertores foram doados, e 583 peças já foram entregues ao Instituto
João Emílio no último dia 24 de junho.
Com esse gesto, aquecemos uma pessoa e o seu coração!
Laura Mauler, Quinto Ano B

AULAS PRÁTICAS DE QUÍMICA

LABORATÓRIO

Aprender com a prática torna a matéria mais fácil de ser absorvida. A
prova disso é a aula realizada no Laboratório de Ciências com as turmas do
Primeiro Ano do Ensino Médio, durante as aulas de Química.
O professor Felipe nos mostrou uma ótima experiência: a do teste de
chama.
A realização dessa atividade facilitou a compreensão do modelo
Rutherford-Bohr; a matéria estudada pelos alunos. Por meio do teste,
conseguimos ver a mudança de cor na chama e o porquê de isso acontecer.
Analisamos cada substância colocada no fogo e as cores emitidas no
processo.
Foi muito interessante assistir de perto ao experimento que estudamos
no livro didático. A aula foi muito boa, e aprendemos mais sobre a matéria de
uma forma fácil.
Bruna Cabral Ferreira, Primeiro Ano B - Ensino Médio

Nós, do Segundo Ano do Ensino Médio, fomos ao Laboratório de Ciências
acompanhados pelo professor Felipe, para que pudéssemos aprender sobre
a determinação do teor de álcool na gasolina.
Partindo de uma explicação sobre o etanol e sua polaridade, realizamos
o teste da proveta, utilizando uma solução de cloreto de sódio. Após ver o
resultado, ﬁzemos cálculos para a determinação da porcentagem de etanol
na gasolina, tendo em vista a quantidade máxima permitida (de 25%, com
1% de margem de erro).
Dessa forma, pudemos interagir com diversas partes do conteúdo por
meio de uma abordagem prática, a qual nos permitiu vislumbrar o lado da
Química que mais se aproxima do nosso cotidiano.
Amanda Shuet, Segundo Ano - Ensino Médio
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REUTILIZAR E BRINCAR
Aprendemos, nas aulas de Português, a fazer um texto instrucional e,
nas aulas de Ciências, estudamos sobre a importância de reutilizar e
reciclar objetos que seriam jogados no lixo.
Depois, na produção de um texto instrucional, nós usamos só
materiais reciclados para ensinar as pessoas a fazer brinquedos.
Foi muito legal confeccionar um brinquedo e trazer para o Colégio!
Soﬁa Sá, Segundo Ano A
VAI E VEM

PÉS DE LATA

A PORQUINHA ARCO-ÍRIS

Você vai precisar de:
2 garrafas pet;
2 ﬁos de barbante;
4 argolas de plástico;
tesoura;
durex colorido.

Você vai precisar de:
2 latas vazias do mesmo tamanho;
um rolo de barbante;
um abridor de lata.

Você vai precisar de:
uma garrafa pet;
ﬁta adesiva;
cola comum:
cola com glitter;
uma folha de EVA;
dois olhinhos esbugalhados;
uma ﬂor;
uma ﬁta.

Passo a passo:
1. Separe 2 garrafas pet. Corte com a
tesoura metade de cada uma delas.
2. Use a parte de cima das garrafas para
fazer o “vai e vem”. Encaixe uma na outra,
deixando os gargalos para fora.
3. Separe os 2 ﬁos de barbante e passe-os
dentro das garrafas. Em seguida, amarre
cada ponta do barbante em uma argola de
plástico.
4. Para decorar o “vai e vem”, cole durex
colorido nas garrafas.

Passo a passo:
1. Com o abridor de lata, faça dois furinhos
na parte de baixo de cada lata. Um furo de
cada lado.
2. Meça o barbante da altura da cintura ao
chão, dobrado, e recorte. Um barbante
para cada lado.
3. Passe cada ponta do barbante em um
furo e dê um nó.
4. Agora, suba com um pé em cada lata,
estique o barbante e saia andando.

Matheus Corrêa, Segundo Ano B

Gustavo Duarte, Segundo Ano A

VISITA DA SUPERIORA PROVINCIAL
No dia 22 de junho, a Irmã Maria
Imaculada Resende Pereira, Superiora
Provincial, visitou o nosso Colégio e
participou conosco de um momento de
oração e de acolhimento.
Neste dia, a Irmã Sônia Maria Estevam,
nossa diretora, falou sobre a história da Irmã
Imaculada na Congregação das Irmãs

10

Carmelitas da Divina Providência. Logo após,
a Irmã Imaculada conversou com os alunos, e
tivemos um momento para conhecê-la um
pouco mais.
Ficamos muito contentes em receber
uma pessoa tão inspiradora e que representa
tão bem os ideais Carmelitas.
Adriane Andrade, Primeiro Ano B Ensino Médio

Passo a passo:
1. Corte a garrafa plástica ao meio e
encaixe as partes.
2. Cole as partes com ﬁta adesiva.
3. Decore o porquinho com os demais
materiais. Use a sua imaginação!
Maria Paula Leal, Segundo Ano C

ARRAIÁ DE TODOS OS POVOS
No dia 25 de junho, aconteceu um evento muito divertido: a Festa
Junina. Neste ano, foi adotado um tema que se relaciona aos Jogos
Olímpicos e, também, às Olimpíadas do Conhecimento: ““Arraiá de
Todos os Povos”.
No dia da Festa, houve as tradicionais barraquinhas, com comidas
típicas e brincadeiras, como a pescaria, e as turmas, da Educação
Infantil ao Ensino Médio, apresentaram danças alegres e animadas. Não
faltou, no ﬁnal da festa, o tão esperado Quadrilhão, em que todos
puderam participar e se divertir.
Com certeza, essa festa foi um momento especial, voltado não
somente para os alunos, mas também para toda a Família Carmelita!
Gabriela de Santana, Oitavo Ano A
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PARTILHA: MATERNAL III
“O heroísmo pode salvar um povo em circunstâncias
difíceis; mas é apenas a acumulação diária de pequenas
virtudes que determina a sua grandeza.”
Gustave Le Bom

A escola é um espaço social privilegiado na construção do
conhecimento humano. Não há como crescer no cognitivo se não houver
a relação entre as pessoas. É na relação que os valores se tornam
relevantes.
Desde a Educação Infantil, os verdadeiros valores precisam ser
abordados no sentido da construção da personalidade da criança. Eles se
constroem com o outro, nas ações do dia a dia, e nós, educadores,
precisamos assumir esse compromisso com o coração e com ação;
planejando atividades para reﬂetir junto à criança, sobre o
comportamento humano, agindo em prol do bem comum, descobrindo a
amizade, o respeito e a partilha.
O Maternal também já aprendeu a importância de saber partilhar
Luciana Almeida, professora do Maternal III

INFLUÊNCIAS AFRICANAS E INDÍGENAS
Após estudarem sobre os indígenas e os africanos, o Quinto
Ano A registrou algumas impressões sobre o trabalho
desenvolvido, as quais seguem:
Meu grupo ﬁcou com o tema “Incorporação de
palavras indígenas e africanas na Língua Portuguesa”.
Pesquisamos, conversamos sobre o tema, vimos imagens
e, na hora de montar o cartaz, escolhemos as melhores.
No dia 17 de maio, apresentamos o cartaz para
compartilharmos com a turma o que descobrimos. Essa
experiência foi bem legal, pois conhecemos novas
palavras e descobrimos que algumas são de origem
indígena e africana.
Luísa Bassi Vieira

Fazendo o trabalho de Português sobre arte indígena e
africana, aprendemos muito com os nossos colegas e
entendemos melhor o que estávamos estudando.
Maria Eduarda de Almeida

Aprendemos que a cultura indígena e a africana são
muito comuns no dia a dia, como, por exemplo, o funk, que
é uma batida africana, e o caxixi, que é um instrumento
tipo um chocalho.
Soﬁa Helena Pinto
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MOMENTO CULTURAL

PRIMEIRO PERÍODO
No dia 15 de abril, o Primeiro Período A apresentou, no Anﬁteatro
Irmã Clotilde, o Momento Cultural, cujo tema foi baseado no livro de
David Wojtowycs: “Qual é a cor do amor?”, que relata sobre a dúvida de
um elefantinho sobre a cor do amor.
Na tarde do dia 29 de abril, a turma do Primeiro Período B
apresentou, na Quadra I, o seu Momento Cultural, cujo tema foi baseado
nos nomes próprios.
A professora da turma, Silvania Bastos, conduziu os alunos durante a
apresentação. Estes recitaram os versinhos que ﬁzeram com seus
nomes, os quais eram compostos de rimas e de musicalidade. E como
declamaram direitinho!

O SIM DE MARIA
“Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em
mim segundo a tua Palavra”.
Lc 1, 38.
O Momento Religioso do turno da manhã, no dia 3 de maio, teve
como tema o SIM de Maria em resposta ao chamado de Deus, através do
anjo do Senhor, para que ela aceitasse conceber Jesus.
Após a emocionante encenação do encontro de José com Maria, e
dessa com o anjo Gabriel, que teve a participação dos alunos Luiza
Ribeiro, Gabriel Spinelli e Ian Martins, vários estudantes, vestidos de anjo,
formaram um grande círculo, ofertaram ﬂores e coroaram Maria.
Luiz Otávio Gonçalves, Arthur Horta e Ana Íris também participaram
com o professor de Ensino Religioso, Ângelo Reis, durante a
apresentação musical.
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ABRIGO SANTA HELENA
Em virtude das doações recebidas, o presidente do Abrigo Santa
Helena, Antônio Carlos da Silva Estevão, enviou ao Colégio uma carta, da
qual transcrevemos, abaixo, um fragmento, em agradecimento aos
cobertores e às caixas de leite enviados à Instituição. Para a doação, foi
utilizada a renda da Festa Junina 2016.
“E isso só é possível, porque pessoas (...) nos estimulam, nos apoiam,
nos dão meios, modos e maneiras e ainda nos mostram que o caminho
para vencer todas essas barreiras é praticar a solidariedade. Portanto,
ﬁcamos muito gratos pela expressiva doação feita ao Abrigo Santa
Helena de Juiz de Fora, o que nos permitirá um alívio muito grande em
nossos gastos e servirá de estrela guia para as nossas ambições de dar
aos nossos desabrigados melhores condições de permanência, de vida e
de dignidade.
Muito obrigado.
Saudações cordiais,
Antônio Carlos da Silva Estevão”
O Colégio Nossa Senhora do Carmo aproveita para também
agradecer às famílias e aos amigos pela participação na Festa Junina e
pelas doações de prendas e de tortas.

AMOR, AMIZADE, FRATERNIDADE
“A vida é a arte do encontro...” já dizia o poeta... E quantos encontros
preciosos o Colégio do Carmo nos proporciona. Encontros estes que nos
levam a trilhar o caminho do Amor, da Amizade, da Fraternidade.
Partindo-se da vontade individual de ajudar o próximo, podem surgir
grandes projetos.
Um desses encontros, muito proveitoso, aconteceu na tarde do dia
11 de abril entre um grupo de mães, a professora de Ensino Religioso,
Soraya Nader, e a coordenadora da Associação de Assistência Social João
Emílio, Elaine.
Assim, uma semente começou a germinar. Desejamos que cresça e
dê muitos frutos. Aﬁnal, “nenhum de nós é tão bom quanto todos nós
juntos.”
Mães do Segundo Ano, Ensino Fundamental I
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CARTA DE AGRADECIMENTO

MASSINHA DE MODELAR
No dia 25 de maio, os alunos do Primeiro Ano do
Ensino Médio realizaram um trabalho manual na aula de
Biologia do professor Wesley Vieira. A proposta era
construir modelos representativos da célula eucarionte,
animal e vegetal, e procarionte, com todas as suas
estruturas de um jeito dinâmico e descontraído, utilizando
apenas a massinha e a criatividade dos alunos.
Primeiramente, os alunos se dividiram em duplas e,
com o conhecimento sobre a matéria e com o auxílio do
professor, desenvolveram as três células propostas em
duas aulas.
Além de terem uma aula com uma dinâmica diferente,
os alunos se divertiram, se empenharam e ﬁcou claro o
resultado positivo da atividade.
Isabella Salgado, Primeiro Ano B

DOAR FAZ BEM
Os alunos do Carmo se sensibilizaram com a diﬁculdade passada
por uma criança que precisava de uma cadeira de rodas especial e,
então, se prontiﬁcaram a conseguir doações para poder realizar essa
ajuda tão importante.
No dia 9 de junho, quinta-feira, uma representante do Instituto
Vitória veio ao Colégio receber o dinheiro arrecadado para a compra da
“cadeira especial”. O valor doado foi de R$ 1322,00.
Com isso, esperamos que essa ajuda esteja criando dias melhores
para quem necessita da cadeira, que possa seguir sua vida e seus
sonhos.
Maria Eduarda Santiago, Quinto Ano B
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