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Com a temática "Biomas
brasileiros e defesa da vida",
os alunos carmelitas encantam
a todos com as suas descobertas
culturais-científicas.
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Alunos do Sexto Ano do Ensino 
Fundamental II realizam atividade para 

desenvolver raciocínio matemático

Alunos do Maternal II se preparam 
para Feira das Ciências com passeio 

pelos jardins
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Alunos da Segunda e da Terceira 
Série do Ensino Médio participam da 

maior feira de profissões do país

Alunos do Terceiro Ano do Ensino 
Fundamental I realizam uma bela 

homenagem aos avós



PIN PAN - Atividade Lúdica de Matemática
Durante o mês de julho, o Sexto Ano realizou, com o professor de 

Matemática, Alexandre Azalim, a atividade do PIN PAN. Com o objetivo de 
desenvolver o raciocínio matemático, a concentração e incentivar a 
descoberta das relações entre múltiplos, o jogo possui algumas regras 
básicas. O professor anuncia os números que terão seus múltiplos 
incluídos no jogo, o aluno deve falar PIN, PAN ou, se o número for múltiplo 
dos dois números anunciados, PIN PAN, no momento em que o múltiplo 
for mencionado na sequência numérica. O último aluno a sobrar é 
nomeado o mais concentrado daquela rodada. 

O encerramento das atividades ocorreu no anfiteatro do Colégio, 
onde aconteceu a rodada final e a premiação dos mais concentrados da 
edição de 2017.

“Eu gostei muito do jogo. Você pode aprender e se divertir ao mesmo 
tempo. Fiquei nervosa, mas, com concentração, consegui ganhar no 
Sexto Ano A”. 

Maria Eduarda Marques Stephani – Sexto Ano A

 “Foi muito legal ganhar o PIN PAN, porque eu queria ver até onde eu 
conseguia chegar. No primeiro dia, foi tranquilo. Já no terceiro dia, foi 
diferente, porque o Alexandre escolheu aleatoriamente a pessoa que iriar 
responder. Quando ganhei da minha turma, eu me senti mais confiante 
contra a outra turma. Porém, fui eliminado por falta de concentração. Para 
mim, o desafio foi compensador e consegui atingir meus objetivos”. 

Lucas Gouvêa de Castro Alves – Sexto Ano B
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Intercâmbio para a Inglaterra
“No mês de julho, alguns alunos e professores do Colégio Nossa 

Senhora do Carmo de Juiz de Fora tiveram a incrível oportunidade de troca 
cultural através de um intercâmbio para a Inglaterra. Foram quinze dias de 
viagem, que nos proporcionaram muita aprendizagem, diversão e 
enriquecimento cultural.

Através da escola inglesa, que é encantadora e muito dinâmica, foi 
possível conviver com pessoas do mundo inteiro. Compartilhamos 
experiências sociais, culturais e pessoais. Conhecemos, também, cidades 
maravilhosas, parques, museus, igrejas...

Foi uma experiência inesquecível, e os amigos e os professores do 
Carmo foram fundamentais para torná-la incrível”.

Laura Pires, Primeira Série do Ensino Médio
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Amistoso contra o Colégio do Carmo
de Viçosa

No mês de julho, os educadores do Carmo de Juiz de Fora e os de Viçosa 
participaram de um jogo amistoso de futsal. Nosso Colégio ganhou com o 
placar final de 10x07. 

A partida aconteceu para comemorar os 100 anos da instituição de 
Viçosa e os 65 anos que o Carmo de Juiz de Fora completará em novembro 
de 2017.

Acolhida do Segundo
Semestre Letivo

A acolhida aos alunos para o Segundo 
Semestre Letivo de 2017 foi conduzida, no 
turno da manhã e no turno da tarde, pela 
Diretora Pedagógica, Irmã Sônia Maria Estevam, 
que recebeu calorosamente os educandos e os 
educadores. No momento, aproveitou também 
para incentivá-los à prática do estudo diário, da 
disciplina e da organização.

Dia do Padre
As turmas do Quarto Ano confeccionaram e enviaram lindos cartões 

para os padres, parabenizando-os pelo seu dia. A data comemorativa, dia 4 
de agosto, foi criada pelo Papa Pio XI, em 1929, quando São João Vianney foi 
proclamado padroeiro dos padres e das demais pessoas que servem aos 
ensinamentos de Deus.

“Eu gostei de participar do cartão para os padres, porque mostra o 
respeito que temos por eles”. 

Letícia Teixeira Lopes Gomes, Quarto Ano B

“Eu gostei muito de dar um presente especial, para uma pessoa 
especial, e também é bom fazer alguém feliz com algo simples, mas do 
fundo do coração”.

Sofia Gonçalves Mancin, Quarto Ano B

“Achei divertido e carinhoso o ato que nós fizemos. Gostei muito do 
carinho do Colégio”.

Laura Brandão da Gama e Silva, Quarto Ano B
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Dia dos Pais
Os pais, no dia 13 de agosto, tiveram uma bela surpresa, preparada 

com todo amor e carinho pelas turmas da Educação Infantil e pelas do 
Ensino Fundamental I: uma linda almofada com a frase “Para alguém 
especial”. Nesse presente, os alunos também puderam expressar suas 
homenagens através de criativos desenhos e de frases.

Os alunos do Ensino Fundamental II e os do Ensino Médio fizeram 
lindos desenhos e escreveram frases que enfeitaram os cartões de Dia 
dos Pais. Eles traduziram, em palavras, sentimentos de carinho, de 
admiração, de respeito...

Fabricando produtos
sustentáveis

“No dia 15 de agosto, os alunos do Segundo Ano do Ensino Médio e a 
professora de Geografia, Mariana Freitas, receberam a visita dos 
graduandos em Engenharia Ambiental e Sanitária, a fim de um melhor 
entendimento sobre os temas que seriam abordados na Feira das 
Ciências.

Vimos, na prática, a confecção da horta vertical, do sabão e da tinta 
ecológica e ouvimos sobre os benefícios ambientais da utilização desses 
produtos. Foi uma experiência inenarrável em descobrir a função e os 
desafios cotidianos do ramo ambiental e sanitário da Engenharia. Unimos 
os temas previamente estudados aos ensinamentos passados durante a 
palestra para obtermos o melhor resultado desejado no trabalho. 

Aprendemos, ainda, que há uma idiossincrasia na Engenharia 
Ambiental e Sanitária que vai muito além da preservação do meio 
ambiente. Há também uma conscientização e uma preocupação social, 
econômica e ecológica integrada ao senso de produzir sem impactar o 
ambiente. A palestra foi fundamental para a concretização dos trabalhos. 
Foi uma manhã de ensinamentos importantíssimos e de conscientização 
das causas ambientais”.

Emilly Amaral, Segundo Ano do Ensino Médio

O sistema músculo-esquelético
“O professor Marcílio Almeida levou as turmas do Oitavo Ano ao 

Laboratório de Ciências para aprendermos mais sobre o sistema 
músculo- esquelético.

Inicialmente, Marcílio pegou o esqueleto de demonstração que 
temos no Laboratório e nos mostrou os ossos do crânio. Depois, as 
vértebras, que são ossos do tipo irregular, e explicou o que a má postura 
pode causar. E, por fim, mostrou os ossos do braço e os da coxa, que são 
longos. Também comentou que o fêmur é o maior osso do nosso corpo.

As aulas no Laboratório sempre enriquecem o nosso aprendizado, por 
isso a turma gosta bastante de ir lá”. 

Gabriel Spinelli, Oitavo Ano A
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Semana da Educação Infantil
Desde 2012, o Dia da Educação Infantil passou a ser comemorado no 

dia 25 de agosto. A data é uma homenagem ao nascimento da fundadora 
da Pastoral da Criança, a médica Zilda Arns, falecida em 2010, em um 
terremoto no Haiti. Para a ministra da Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República na época, Maria do Rosário, a criação da data foi 
importante, pois teve a intenção de estimular debates anuais em todo o 
País sobre os níveis de qualidade da educação infantil brasileira. 

Para que a data fosse comemorada com a devida importância, a 
Educação Infantil preparou uma semana de atividades especiais, as quais 
tiveram a intenção de promover conhecimento, reflexão, diversão...  

No dia 21, as turmas da Educação Infantil assistiram a uma 
apresentação musical, cujo repertório estava repleto de músicas infantis. 
As professoras Luísa Mendonça e Paula Fernandes encantaram as 
crianças ao tocar, respectivamente, violoncelo e teclado. A cada canção, 
ouviam-se palmas e gritos de felicidade por parte dos alunos e dos 
educadores.

No dia 22, houve um intercâmbio de contação de histórias. As 
professoras saíram de suas turmas e foram encantar as crianças de outras 
salas com histórias divertidas e de muito ensinamento. O resultado não 
poderia ter sido melhor!

No dia 23, as turmas da Educação Infantil, em comemoração à 
Semana da Educação Infantil, foram ao Anfiteatro Irmã Clotilde para 
assistir ao Show Musical, o qual foi conduzido pela professora de Música, 
Luísa Mendonça. As professoras e os alunos se divertiram com as 
canções.

No dia 24, a bibliotecária do Colégio, Patrícia Soares, apresentou para 
as turmas da Educação Infantil o livro “Túlio, o mal-humorado”, de Steve 
Smallman e de  Cee Biscoe . A narrativa conta a história de um urso-
pardo, que vive de cara amarrada e é mal-humorado, até encontrar uma 
coelhinha bem determinada que está disposta a salvar todas as estrelas 
cadentes que encontrar. Para isso, precisará de um grande e bom amigo 
como o Túlio para ajudá-la.

Na sexta-feira, dia 25, os alunos do Maternal III prepararam um 
Momento Cultural muito especial. Usando como base o livro infantil “O 
Pequeno Peixe Branco”, do autor Guido Van Genechten, as crianças, com a 
ajuda das professoras, encenaram a história do peixinho branco que, em 
busca de sua mãe, descobre as cores do arco-íris.

Foi um bonito encerramento para uma importante semana que 
promoveu momentos lúdicos e integração ao segmento, o qual é a base 
da vida escolar e o lugar de nascimento de dedicados e brilhantes 
estudantes.

Descobrindo os caminhos com o Material Dourado
Os alunos dos Primeiros Anos tiveram a oportunidade de manusear o 

material dourado, descobrindo as relações entre as peças. Aprenderam que 
uma barrinha é formada por dez cubinhos (dezenas), identificaram que cada 
cubinho representa as unidades e formularam hipóteses e possibilidades 
envolvendo o quadro posicional da unidade e da dezena.
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Uma visita aos jardins do Colégio
- Maternal II

Os alunos do Maternal II se prepararam para a Feira das Ciências de 
uma maneira muito divertida. A fim de descobrir um pouco mais sobre os 
bichinhos de jardim, nossos caçulinhas exploraram os jardins do Colégio. 
Eles visitaram a horta, o parquinho, a casa e se encantaram ao encontrar 
plantas diversas e alguns animais, como passarinhos e formigas. 

Para completar o passeio, os alunos foram convidados a visitar a casa 
das Irmãs Carmelitas do Colégio. Lá, eles continuaram sua exploração e, 
como agradecimento, deram de presente às Irmãs um cartão assinado 
por todos e um pacote de doces.

Visita aos Jardins do Museu Mariano
Procópio - Maternal III

Os alunos do Maternal III realizaram, no dia 18 de setembro, uma visita 
aos Jardins do Museu Mariano Procópio. O passeio fez parte da preparação 
das turmas para a Feira das Ciências, que teve como temática a 
preservação da vida e os biomas brasileiros. As crianças tiveram a chance 
de observar de perto vários espécimes de plantas e de identificar as suas 
estruturas, as quais haviam sido demonstradas anteriormente em sala de 
aula. 

O passeio terminou com brincadeiras no parquinho do Museu e um 
lanche coletivo antes do retorno ao Colégio.

Visita ao Museu de Etnologia Indígena e História Natural da Academia -
Primeiro Período

Os alunos do Primeiro Período realizaram, no dia 15 de setembro, uma 
visita ao Museu de Etnologia Indígena e História Natural da Academia. Com 
o objetivo de se preparar para a Feira das Ciências, os alunos tiveram a 

chance de observar de perto várias espécies de animais empalhados, além 
de aprender um pouco mais sobre a cultura indígena brasileira.
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Visita aos Jardins do Museu Mariano
Procópio – Segundo Período

Palestra sobre o Meio Ambiente
Os alunos do Ensino Fundamental I receberam, no dia 29 de agosto, o 

engenheiro agrônomo do IBAMA, Guilherme de Alencar, e a geógrafa da 
Secretaria do Meio Ambiente de Juiz de Fora, Juliana Guiseline, para uma 
palestra sobre o meio ambiente. 

Guilherme falou sobre os biomas brasileiros, tema da Feira das 
Ciências, a qual aconteceu no dia 2 de setembro, e Juliana apresentou as 
áreas verdes urbanas de Juiz de Fora, como a Mata do Krambeck, a 
Reserva Biológica Municipal de Santa Cândida, a Reserva Biológica de 
Poço Dantas e o Parque Natural Municipal da Lajinha.

“Nós, alunos do Ensino Fundamental I, tivemos uma grande 
experiência. Assistimos a uma palestra do Guilherme e da Juliana, que 
falaram sobre os biomas brasileiros.

Durante a apresentação, descobrimos algumas características dos 
biomas e das espécies de animais que existem em cada um deles.

Também, ouvimos sobre o Parque da Lajinha, que ocupa a área da 
antiga Fazenda da Lajinha.

Foi importante a palestra, pois, dias depois, aconteceu a Feira das 
Ciências.”

Lorena Souza Ferraz, Quinto Ano B

“Eu achei muito legal a palestra sobre os biomas, porque 
aprendemos sobre muitas coisas, como árvores, bichos... Vimos fotos da 
vegetação típica e de animais. A palestra foi importante porque foi um 
conhecimento a mais e estava chegando a Feira das Ciências.”

Maria Eduarda Bruni, Quinto Ano B

Como parte da preparação das turmas para a Feira das Ciências, o 
Segundo Período visitou, no dia 16 de setembro, os Jardins do Museu 
Mariano Procópio. As professoras aproveitaram essa oportunidade para 
reforçar com os alunos o estudo da fauna e da flora presentes no local. 
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Feira das Ciências 2017
No dia 02 de setembro, foi realizada a Feira das Ciências 2017 no 

nosso Colégio. Com o tema “Biomas brasileiros e defesa da vida”, os 
alunos, do Maternal II ao Terceiro Ano do Ensino Médio, encantaram os 
educadores, os pais e os responsáveis com as suas descobertas sobre 
esse tema tão atual e importante.

“Todos nós trabalhamos, estudamos e nos dedicamos ao máximo 
para aprender sobre os biomas brasileiros e sua importância. Tivemos 
trabalhos diversos e bem legais. A Irmã Sônia fez uma abertura bonita 
com oração. Várias pessoas visitaram o trabalho do meu grupo. Deu um 
frio na barriga na hora da apresentação. Eu não tive a oportunidade de 
visitar outros trabalhos, mas meus colegas disseram que estavam muito 
bons”. 

Vitória Nogueira, Sétimo Ano A

“Através das apresentações, os visitantes se informaram sobre os 
biomas brasileiros, como os impactos que os afetam, suas riquezas, sua 
importância para o meio ambiente e os meios sustentáveis para 
preservá-los.

A Feira, além de ser uma forma de transmitir informações 
importantes ao público, é fundamental para os alunos aumentarem ainda 
mais seus conhecimentos e saber sobre os deveres que têm com o meio 
ambiente e com a humanidade”.

Marcela Francisquini Abreu, Primeiro Ano do Ensino Médio
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Uma homenagem aos avós Os alunos do Terceiro Ano prepararam, no dia 06 de setembro, uma 
linda homenagem para seus avós. Todos foram convidados para uma 
apresentação no anfiteatro do Colégio, onde a professora de Contação de 
Histórias, Shirley Ferreira, os encantou com uma história sobre a relação 
entre uma avó e seu neto, as memórias e as saudades. Em seguida, os 
alunos cantaram músicas e recitaram versos com todo o carinho. A 
homenagem foi encerrada com um lanche compartilhado entre as 
famílias.

“A gente cantou músicas lindas para eles e partilhamos lanches. Até 
meu vô chorou, e olha que ele não é de chorar! Quando eu cheguei em 
casa, eles falaram que foi linda a apresentação e que eles ficaram muito 
felizes. Minha vó, então, ela chorou muito de tão feliz que ficou. Eles 
adoraram!”

Davi Graça Lessa, Terceiro Ano A

“Nós cantamos as músicas Se essa rua fosse minha, Fico assim sem 
você e Trem Bala. Depois nós lanchamos, e algumas crianças brincaram 
juntas. Foi um dia mágico e especial para mim. Queria que aquele 
momento não acabasse!”

José Lucas Poncilio Rodrigues, Terceiro Ano B

“Foi muito legal e emocionante. Vários avós choraram. Pena que 
acabou, mas foi muito bom. Obrigada, Colégio do Carmo, por proporcionar 
esse dia”. 

Yasmin Aparecida Santana de Paula, Terceiro Ano C

Na Biblioteca da Rua Direita
Os alunos do Segundo Ano, após a leitura do livro Na Biblioteca da Rua 

Direita, realizaram uma atividade na qual deveriam escolher um adulto, 
conversar com ele sobre um livro que tivesse marcado a sua infância e, 
depois, se possível, ler esse mesmo livro. Os resultados foram fantásticos!

 “Quando descobri a leitura, fiquei encantada com as palavras e queria 
ler tudo o que via pela frente. Como eu morava em um sítio e estudava em 
uma escola 'rural', não tinha muito acesso aos livros. O livro que tinha em 
minha casa era a Bíblia, e eu passava os dias lendo-a. Eu me encantei por 
aquelas histórias. Lembro que não entendia muito bem o que estava escrito 
ali, algumas palavras eu não sabia o significado e eram difíceis até para ler, 
mas eu 'viajava' imaginando os cenários e os acontecimentos ali relatados. A 
parte que mais me chamava a atenção era o nascimento de Jesus. Maria ia 
ser mãe de um Rei.  Imaginava como era a gruta onde o menino Jesus 
nasceu, a visita dos Reis Magos e todo o restante da história. Eu lia e relia 
aquelas histórias e até hoje tenho saudade daqueles tempos. Era tudo 
muito especial”.

Maria Tereza Reis de Oliveira Martins, mãe da Rafaela
 

“Achei muito interessante e bonita a história que a mamãe me contou 
que lia quando era criança. Na verdade, a mamãe lê este livro até hoje e 
agora eu também estou lendo. Ganhei uma Bíblia para crianças e 
recomendo a todos sua leitura”. 

Rafaela de Oliveira Martins, Segundo Ano A

“Na infância da minha mãe, ela não tinha tanto acesso aos livros como 
ela tem hoje. Ela ama ler para mim e me ensina o quanto é importante ler. 
Ela não tinha livros na infância, porém o pai dela adorava contar histórias, e 
ela se apaixonava por cada uma. A história que marcou a infância dela foi “A 
Bonequinha Preta”, que meu avô contava e ela adorava e imaginava como 
seria o livro. O meu avô adorava dar vida à história e ele até deu uma 
bonequinha preta para a minha mamãe, que foi a sua primeira boneca. 
Quando eu tinha 4 anos, a minha mãe achou esse livro em uma livraria e 
comprou. Hoje ela conhece o livro, e eu conheço o livro e a história da 
Bonequinha Preta. A minha mãe mandou fazer uma Bonequinha Preta igual 
a do livro, e ela guarda com muito carinho”.

Nicolas Rodrigues de Souza Baptista, Segundo Ano B

“Essa história marcou a minha vida, porque era contada pelo meu pai, 
que era uma pessoa muito especial que contava e imaginava as histórias 
de um jeito fascinante. Ele, que era uma pessoa tão simples, que até 
mesmo inventava histórias para nos encantar”. 

Rosita Rodrigues Silva de Souza Baptista, mãe do Nicolas

“Eu sou a mãe do Luca e me chamo Juliana. Estudei na mesma escola 
do Luca, o Colégio do Carmo. Adorava ir à biblioteca, ver as imagens dos 
livros e imaginar o que se passava na história. Certo dia, abri um livro e, pela 
primeira vez, li o que estava escrito: “A Pata Tatá”. Para mim, foi incrível. 
Passei a conhecer um novo mundo. O livro da Pata Tatá contava uma 
história simples, de uma patinha que se chamava Tatá e fazia um passeio 
no lago. Este foi o primeiro de muitos livros”. 

Juliana Spindler Ladeira Oliveira, mãe do Luca

“Minha mãe adorava ir à biblioteca assim como eu. O livro da Pata Tatá 
marcou a infância dela, pois foi o primeiro que ela conseguiu ler. Eu acho 
que seria um ótimo livro para as crianças pequenas lerem”. 

Luca Ladeira Oliveira, Segundo Ano C
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Profissões e Mercado de Trabalho
No dia 12 de setembro, os alunos do Ensino Médio tiveram a 

oportunidade de assistir a uma palestra sobre profissões e mercado de 
trabalho. O evento foi organizado em parceria com o projeto 
Conhecimento em Rede, pertencente à Rede Ciência Sem Fronteiras da 
UFJF. 

Nossos alunos receberam universitários dos cursos de Direito, de 
Engenharia Elétrica, de Arquitetura e Urbanismo, de Jornalismo, de 
Medicina Veterinária e de Letras da UFJF e puderam conversar, tirar suas 
dúvidas e conhecer um pouco mais sobre as oportunidades acadêmicas 
e profissionais dos cursos apresentados.

“Tal experiência foi inesquecível e certamente nos auxiliou nas 
escolhas profissionais antes de realizarmos as provas dos vestibulares e 
do ENEM. A Terceira Série do Ensino Médio é, muitas vezes, visto como 
um período de indecisão para a maioria dos vestibulandos ou dos 
estudantes. O ato dos universitários em apresentarem cada curso, 
informando-nos, com tanta paixão e certeza, questões voltadas as suas 
diferentes áreas profissionais, esclareceu, de maneira inspiradora, o 
caminho que antes eram opções incertas”.

Clarissa Vidal de Carvalho – Terceiro Série A

Feira do Guia do Estudante
Os alunos do Segundo e do Terceiro Ano do Ensino Médio 

participaram, no dia 16 de setembro, do maior evento do país sobre 
cursos superiores, faculdades, carreiras, profissões e mercado de 
trabalho. A Feira Guia do Estudante 2017, que aconteceu no Anhembi, 
em São Paulo, proporcionou aos nossos alunos a oportunidade de 
conferir palestras, simulados, jogos, testes vocacionais, dicas de estudo, 
orientação vocacional, informações de cursos no exterior, oficinas 
profissionais e muito mais.

“Com suas palestras de qualidade, estrutura acolhedora e estandes 
bem organizados, a Feira do Estudante 2017 proporcionou uma 
experiência incrível quanto às decisões profissionais dos estudantes, 
além de ter trazido segurança, tão necessária em um momento de 
tamanha ansiedade.

Foi possível também, ver a preparação de nossos colegas carmelitas 
através do simulado da Mackenzie, no qual a aluna Amanda Guedes 
Suhet, do Terceiro Ano A, ficou em terceiro lugar. Enchemo-nos de 
orgulho com essa classificação. 

Em suma, a experiência da Feira do Estudante foi extremamente 
esclarecedora para o nosso futuro profissional. Agradecemos ao Colégio 
por essa oportunidade”. 

Lucas Monteiro, Segundo Ano A, e Gabriel Lacerda, Terceiro Ano A

“A interação entre os universitários e os alunos de Terceira Série do 
Ensino Médio possibilitou a melhor compreensão dos cursos. Não só sobre 
questões relacionadas às matérias, como também ao mercado de trabalho. 
Logo, a palestra foi esclarecedora e auxiliou muito nas escolhas dos 
vestibulandos, visto que os estudantes da UFJF foram extremamente 
atenciosos, respondendo a todas as dúvidas”. 

Clarice Wenzel Pereira – Terceira Série A

Viagem a Aparecida do Norte
Comemorando o Dia do Professor, o Colégio Nossa Senhora do Carmo 

de Juiz de Fora e o de Viçosa proporcionaram, no dia 16 de setembro, uma 
viagem aos seus educadores a Aparecida. Eles visitaram o Santuário 
Nacional e participaram da Celebração Eucarística em agradecimento 
aos 100 anos do Colégio do Carmo de Viçosa e aos 65 anos do Colégio do 
Carmo de Juiz de Fora. 



Alegria
Os alunos do Nono Ano apresentaram para o Quinto Ano A e para as 

turmas do  Ensino Fundamental II o trabalho que desenvolveram para o 
projeto “Semeando”. O tema escolhido foi Alegria.

“No trabalho proposto pelos professores de Matemática do Colégio 
Nossa Senhora do Carmo, foram apresentadas duas linhas paralelas: a 
tristeza e a alegria. 

Com uma apresentação de slides, uma reprodução de um vídeo cômico 
e a de uma palestra de um psiquiatra, nós, alunos do Nono Ano A, ao 
executar o trabalho, refletimos sobre a vida cotidiana e as dificuldades do 
outro. 

Nas apresentações, nós conseguimos passar a mensagem desejada. Foi 
uma experiência muito gratificante.  Agradecemos a confiança dos 
professores”. 

Lara Oliveira, Lucas Bellei e Felipe Eduardo, Nono Ano A

“Nós, alunos do Nono Ano B, a partir da palavra escolhida para o mês, 
realizamos apresentações em turmas diferentes do Ensino Fundamental II, 
onde apresentamos, com a ajuda do professor de Matemática, Marcelo 
Rinco, um texto chamado “Somos todos iguais”, em que queríamos passar 
uma mensagem de alegria para os alunos”.

Júlia Silva Carvalho de Almeida Pico, Nono Ano B
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A Matemática vista
por outros ângulos

“No dia 06 de setembro, em uma quarta-feira, o Quinto Ano A 
foi até a quadra para fazer uma atividade em grupo, utilizando 
uma fita para formar figuras geométricas, como o ângulo reto, o 
agudo, o obtuso e muito mais. Eu gostei muito, pois aprendi 
melhor com os meus amigos e com a professora. Eu espero fazer 
muitas experiências como essa”. 

Maria Fernanda Machado de Oliveira Azalim, Quinto Ano A

“Essa, para mim, foi uma das melhores aulas de Matemática, 
porque não ficamos dentro de sala, e não é verdade que 
brincando também se aprende? Construímos sólidos 
geométricos com fitas, o que foi bem legal.”

Pedro Augusto Verli Stanzani, Quinto Ano A
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