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CELEBRAÇÃO DA PÁSCOA
Alunos, educadores e familiares se reúnem no
Colégio para celebrar a Páscoa. A partilha do pão, o
lava-pés e a procissão simbolizam as homenagens
da Família Carmelita a essa data tão importante.
PÁGINA 5 E PÁGINA 10

Abertura da Campanha
da Fraternidade 2017

Campanha do Lacre

Alunos e educadores reﬂetem sobre a importância do
tema “Fraternidade: biomas brasileiros e defesa da vida”
durante a abertura da Campanha da Fraternidade 2017.

Iniciada em 2016, a campanha é realizada por todas
as turmas do Colégio, com o objetivo de arrecadar o
maior número de lacres possível para a compra de
uma cadeira de rodas.

PÁGINA 4

PÁGINA 8

No Mundo das Fábulas
Alunos do Quarto Ano do Ensino Fundamental I
criam suas próprias fábulas.

PÁGINA 6

Partilha da Fruta
Alunos da Educação Infantil têm dia especial para
incentivar uma boa alimentação e o ato de
compartilhar.

PÁGINA 12

ACOLHIDA AOS ALUNOS
No dia 6 de fevereiro, as turmas da manhã e as da tarde foram
acolhidas pela Diretora Pedagógica, Irmã Sônia Maria Estevam, que deu as
boas-vindas aos alunos e a toda equipe educativa do Colégio.
Inicialmente, Irmã Sônia destacou a importância da presença de Deus
e de Maria na vida de todos. Posteriormente, lembrou aos educandos
sobre organização, disciplina, estudo..., os quais são fundamentais para o
sucesso na vida escolar. Em seguida, os alunos se posicionaram para
cantar o Hino Nacional.

MÃOS CONDUTORAS DE LUZ

O ano de 2017 se inicia no Colégio Nossa Senhora do Carmo... Retorno
às aulas, renovação dos compromissos e responsabilidade. Para marcar
esse reinício, na manhã do dia 11 de fevereiro, no Anﬁteatro Irmã Clotilde,
todos os professores participaram de uma manhã de formação.
Período de meditação, de reiteração de valores e de estabelecimento
de metas para o novo ano que se inicia. A Diretora Pedagógica, Irmã Sônia
Maria Estevam, dirigiu o momento com uma oração inicial, seguido da
leitura do texto de I Coríntios 1,10, em que há um conclame de Jesus em
favor da coesão de pensamento e discurso diante das diﬁculdades da
labuta diária. Tal proposta é de suma importância para o sucesso de
qualquer empreendimento, o que dirá de uma escola que se alicerça nos
ensinamentos de Jesus e no exemplo de Maria.

leve empurrão quando necessário para fazê-los mais conﬁantes e
preparados para lidar com as situações que envolvem o aprendizado escolar.
Em um momento simbólico, as coordenadoras dos vários segmentos
acenderam uma vela, levando a luz de Deus a cada um dos proﬁssionais
presentes, que se reuniram brevemente em grupos.
A Campanha da Fraternidade, cujo tema, atual e pertinente diante das
intervenções do homem na natureza, é “Biomas brasileiros e defesa da vida”
e o lema “Cultivar e guardar a criação” (Gn 2.15), foi apresentada através das
falas dos professores Angelo Reis, Aline Shwenck e Wesley Vieira.
Por ﬁm, em conjunto, foram estabelecidas as novas metas de excelência
no trabalho para o ano de 2017, sendo a primeira delas a construção da

Logo após, foi feita a leitura da mensagem que os professores unidade. Nesta manhã, plantaram-se sementes. Que o ano de 2017 seja
receberam e que proporcionou o segundo passo da reﬂexão da manhã: o repleto de luz e de realizações, de desaﬁos e de colheitas proveitosas!
poder das mãos. O carinho e a ﬁrmeza são a base do nosso proceder,
Cássia Araujo, professora de Língua Portuguesa
conduzindo nossos alunos com mãos que amparam, e, ainda, dão um
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MASSA, MATÉRIA E VOLUME
No dia 15 de fevereiro, as turmas do Terceiro Ano do Ensino
Fundamental I receberam o professor de Ciências do Ensino Fundamental II,
Marcílio Almeida, no Laboratório de Ciências.
Por estarem estudando os conceitos de matéria, de massa e de volume,
o professor realizou alguns experimentos sobre o conteúdo já explicado
pelas professoras. Os alunos ﬁcaram impressionados com a aula prática.
Os alunos Beatriz, Gustavo e Soﬁa registraram o momento.
“A minha turma foi ao Laboratório de Ciências para entender que duas
matérias não ocupam o mesmo lugar no espaço. O professor Marcílio pegou
um funil, despejou uma água com corante e apertou o funil com força.
Como o ar tinha entrado no copo que ele colocou o funil, e ele já tinha
apertado o funil, o ar não saiu do copo e não deixou passagem para a água.
Foi muito legal.
Depois, ele pegou uma vela, acendeu com fósforo e despejou água com
corante por cima. Após, colocou um copo por cima da vela e, de repente, o
fogo foi apagando e a vela apagou. Espero mais aulas assim.”
Soﬁa Jaenicke, Turma A

“O professor Marcílio nos orientou e fez várias experiências. Nós
gostamos muito delas e aprendemos que dois corpos não ocupam o
mesmo lugar no espaço.”
Beatriz Vaz, Turma B
“Nas experiências com o tio Marcílio, nós aprendemos muitas coisas.
Por exemplo: que duas matérias não podem ocupar o mesmo espaço.
Todo mundo achou legal. Nós gostamos muito de aprender.”
Gustavo Senra, Turma C

SEMANA DE MADRE MARIA DAS NEVES
No Dia Internacional da Mulher e na Semana de
Madre Maria das Neves, realizamos, em nosso Colégio,
momentos de intensas orações em nome de Madre das
Neves, pedindo sua bênção e sua intercessão na vida de
todos os Carmelitas.
Grande responsável pela fundação das Irmãs
Carmelitas da Divina Providência, em dezembro de 1899,
antes Rita de Cássia Aguiar, tornou-se Madre Maria das
Neves para dedicar sua vida em prol dos pobres, dos
enfermos e dos mais necessitados, atendendo ao
chamado de Deus. Durante sua vida ativa enquanto Irmã,
Madre das Neves trabalhou com muito aﬁnco em
Saquarema, lugar de seu primeiro trabalho e,
posteriormente, foi para Campos, local onde faleceu no
dia 8 de março de 1906, com uma grave tuberculose.
Durante essa semana, no corredor do Colégio, uma
fotograﬁa de Madre das Neves ﬁcou exposta para que

todos os alunos pudessem contemplar e realizar
suas orações e pedidos de bênção a esta mulher
de suma importância, sobretudo na vida das
Carmelitas da Divina Providência.
Exemplo de pessoa, Madre das Neves deve
sempre estar presente na vida das Carmelitas.
Seu exemplo de caráter e de personalidade
devem ser lembrados e celebrados nas mais
diversas situações da vida, desde os mais felizes
momentos aos mais difíceis. Por isso, essa
Semana de suma importância deve ser, para
todos, um tempo de reﬂexão e de oração para
clarear a mente com os ensinamentos de Madre
das Neves e a ﬂorescer com novas ideias e
pensamentos que levem ao Reino de Deus.
Vinícius Maciel Santos Leite, Nono Ano B

AULAS PRÁTICAS NO LABORATÓRIO
No dia 10 de março, a turma do Terceiro Ano do Ensino Médio realizou
uma aula prática no Laboratório de Ciências. Sob a orientação do professor
de Química, Felipe Mageste, ﬁzemos um experimento na área de
eletroquímica, construindo e aprendendo, na prática, sobre a pilha de
Daniell.
O processo consiste na observação do ﬂuxo de elétrons que transita
entre recipientes que contêm soluções e placas de cobre e de zinco. Devido
às reações redox – anteriormente estudadas em sala de aula – e à presença
de uma ponte salina, foi possível perceber a passagem de corrente elétrica
que foi produzida pelo sistema, já que conseguimos acender uma pequena
lâmpada ao ﬁnal da experiência.
Dessa forma, pudemos ver, na prática, como ocorrem processos
químicos aparentemente imperceptíveis, mas que fazem parte do nosso
cotidiano tão inﬂuenciado pelos adventos da eletricidade.
Amanda Suhet, Terceiro Ano

no Laboratório de Ciências, para demonstrar como ocorrem as
transformações químicas dos compostos, as quais podem ser
evidenciadas pela formação de um precipitado, mudança de cor ou
liberação de gás.
Foram feitos três experimentos, e os alunos conseguiram estabelecer
as diferenças nas transformações de cada composto. Foi uma aula
instrutiva e criativa, em que aprendemos a teoria estudada em sala de
forma prática.
O professor de Química do Ensino Médio, Felipe Mageste, propôs aos
Carolina Dias, Segundo Ano
alunos do Primeiro Ano e do Segundo Ano do Ensino Médio uma aula prática
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EDUCAÇÃO FÍSICA - CAPACIDADES FÍSICAS
No dia 10 de março, o professor de Educação Física, Mário Jorge,
conversou com os alunos do Primeiro Ano do Ensino Médio sobre
capacidades físicas, uma vez que a aula daquele dia tinha a resistência e a
força como objetivos.
Mário Jorge explicou que a resistência é dividida em aeróbica,
anaeróbica e resistência muscular localizada (RML). Como exemplo para
a aeróbica, citou a corrida de uma maratona. Para a anaeróbica,
exempliﬁcou com uma corrida de 100 metros rasos. Por ﬁm, para a RML,
deu como exemplo os exercícios praticados em uma academia de
ginástica. A respeito da força, o professor a dividiu em três tipos: isotônica
(dinâmica), isométrica (estática) e explosiva (potência).
Após a explanação, foram praticados, na quadra do Colégio, todos os
exemplos das capacidades citadas acima, como corrida, circuito de
resistência anaeróbica, cabo de guerra e atividades de resistência
muscular localizada.
Laura Ferrari, Primeiro Ano

ABERTURA DA CAMPANHA
DA FRATERNIDADE 2017
Com a participação dos alunos da Educação Infantil e do Ensino
Fundamental I, no dia 10 de março, aconteceu a Abertura da Campanha
da Fraternidade, cujo tema é: “Fraternidade: biomas brasileiros e defesa
da vida” e o lema “Cultivar e guardar a criação” (Gn 2.15).
O momento, cheio de ensinamentos dados pela Coordenadora do
Ensino Fundamental I, Lílian Prazeres, e pelos professores de Ensino
Religioso, Soraya Nader e Ângelo Reis, propiciou, mais uma vez, a reﬂexão
sobre o tema e sobre a importância da preservação.
No dia 14 de março, os alunos do turno da manhã participaram da
Abertura da Campanha da Fraternidade. Após o evento, que aconteceu no
Anﬁteatro Irmã Clotilde, as alunas Letícia Ribeiro e Laís Frazão reﬂetiram
sobre a importância da Campanha da Fraternidade:

“O tema da Campanha da Fraternidade desse ano é “Fraternidade:
biomas brasileiros e defesa da vida”, e o lema é “Cultivar e guardar a
criação”.
Como aprendemos nas nossas aulas de Ensino Religioso, é
importante ter consciência ecológica, para cuidar bem da nossa casa
comum.
Imaginem se todos da nossa cidade jogassem um papel de bala no
chão e, quando chovesse, a água levasse todos para o bueiro, causando o
entupimento e a enchente.
E, tendo consciência, nós podemos ver as belezas dos biomas,
defender a vida e cultivar e guardar a criação.”
Letícia Ribeiro, Sexto Ano A
“O Momento Cultural nos conscientizou sobre valorizar o nosso
planeta Terra e nos fez perceber como a destruímos. Também foi falado
sobre os biomas, que é o tema da Campanha da Fraternidade deste ano.
Foram cantadas algumas músicas que nos ajudaram a compreender a
importância da paz e da Terra.”
Laís Frazão Albuquerque, Sétimo Ano B
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DIA MUNDIAL DA POESIA
Visitar os mistérios da existência, guiados pela intuição poética, é um
privilégio. Com sensibilidade e inteligência, a poesia alivia nossas dúvidas,
acorda-nos para os encantos dos dias, enche-nos de auroras, como se o
tempo todo inteiro fosse feito de manhãs.
Como diria Bartolomeu Campos de Queirós, “O poeta sabe, como
ninguém, que o homem é verbo e sua vida é conjugável: é passado, é
presente, é futuro. Por ser assim, sua escritura não tem idade.”
E, poetizando a vida, os escritores vão nos deixando seu legado, suas
marcas, seu estilo...
Para homenagear a poesia e o Dia Mundial da Poesia, na tarde do dia 20
de março, o Quinto Ano B apresentou o Momento Cultural em
comemoração ao dia 21 de março; data que foi criada pela UNESCO, em
1999, com o objetivo de estimular a produção e celebrar a poesia como
forma de arte em todo o mundo.
O singelo Sarau feito pelos alunos reuniu autores consagrados da poesia
e da música, como Olavo Bilac, Cecília Meireles, Mario Quintana, Vinicius de
Moraes e Milton Nascimento, e poemas que se tornaram melodias, e
melodias que se tornaram poemas.
Rosângela Siano, professora do Quinto Ano B

DIFERENTES GRUPOS DE PLANTAS
No dia 21 de março, terça-feira, o professor de Biologia, Wesley entender e a assimilar melhor essa nova matéria, pois, conseguindo
Vieira, levou a turma do Segundo Ano do Ensino Médio para uma aula visualizar os tipos diferentes de plantas, ﬁca mais fácil distinguir os
de campo.
aspectos que as diferenciam.
O propósito foi mostrar aos alunos os diferentes grupos de plantas
Letícia Duque, Segundo Ano
de uma forma prática, através de exemplos reais. Isso nos ajudou a

CELEBRAÇÃO DA PÁSCOA
EDUCADORES
A equipe educativa do Carmo se reuniu, na noite do dia 18 de abril, para
celebrar a Páscoa.
Conduzidos pela Diretora Pedagógica, Irmã Sônia Maria Estevam, a
equipe fez uma procissão pelas dependências do Colégio, simbolizando o
Domingo de Ramos, e, em seguida, realizou o Lava-Pés com 12 educadores,
em uma referência à passagem bíblica, quando Jesus lavou os pés dos
apóstolos.
Foi um momento de reﬂexão sobre o signiﬁcado da Páscoa e sobre a
importância do trabalho dos educadores de preparar nossos alunos para a
vida, seguindo os valores que Jesus nos ensinou.

05

NO MUNDO DAS FÁBULAS
Os alunos do Quarto Ano iniciaram o primeiro bimestre trabalhando
com o gênero textual fábula.
Aprenderam que a fábula está intimamente ligada à sabedoria
popular e que possui caráter universal, uma vez que aborda
características, vícios e virtudes humanas, justiﬁcados ou condenados de
acordo com os preceitos de cada sociedade.
Após conhecerem diversas fábulas, reﬂetiram e analisaram os
ensinamentos transmitidos por cada uma delas e, assim, puderam
construir o próprio texto.
O resultado encantou a todos nós e, por isso, decidimos compartilhar
com a família Carmelita.
Abaixo, seguem alguns textos dos alunos:
Turma A
A formiga e a pomba
- Ah! Que dia lindo! Só esse riozinho para eu admirar! Chuaaa!!
- Socorro! Socorro!
- Ah, não! Aquela formiguinha está em perigo!
- Toma, formiguinha. Pega esse raminho.
- Obrigada, pombinha.
- De nada.
- Hã? O que aquele moço está fazendo com aquela pombinha?! Já sei!
Vou morder o pé dele. Inak!!!!
- Aaaaaiiiiiiii!!! Meu pé!
- Obrigada, formiguinha!
- De nada, pombinha! Obrigada você também.
Moral: Quem ajuda o outro sempre se dá bem no ﬁnal.
Ana Flávia Nunes Casteliani

Então, a pomba respondeu:
- Não foi nada.
A formiga viu um homem estranho que estava com uma armadilha de
pássaros e ﬁcou apavorada. Ela não sabia o que fazer e também ﬁcou com
medo do homem capturar a pomba. Então, ela picou o pé do homem e deu
um jeito da pomba não ser capturada. E a pomba fugiu. O homem ﬁcou
furioso. Então, todo mundo ﬁcou salvo.
Moral: Nós devemos ajudar os outros que precisam e não capturar os
animais.
Soﬁa Monte-Mor e Silva de Assis
Turma B
A mãe, a ﬁlha e as 500 desculpas
Um dia, uma mãe e uma ﬁlha ﬁzeram um acordo. Elas combinaram que,
se sua ﬁlha ganhasse na loteria, ela também ganharia uma festa com 500
pessoas, mas a mãe disse que só faria a festa depois que ganhasse na loteria.
Então, a ﬁlha não quis esperar e convidou todas as 500 pessoas.
Logo após, a mãe disse para a ﬁlha que não ganhou e, assim, a ﬁlha foi
obrigada a pedir desculpas para as 500 pessoas.
Moral: Paciência é uma virtude.
Isadora Pires e Soﬁa Gonçalves

O menino e o urso
Um menino e seus primos estavam brincando de “adivinhe o animal”, e o
menino teve que imitar um urso. Nesse momento, um dos seus três primos
falou que não tinha medo de ursos, e o menino falou que, se encontrasse um
urso, iria matá-lo.
Um dia, o menino e seus primos foram ao zoológico e foram à jaula do
urso. Quando o zelador foi entrar para alimentar o urso, ele atacou o zelador.
Depois, fugiu e foi para cima do menino, que fugiu chorando e gritando:
- Socorro! Socorro! Socorro!
Moral:
É fácil falar quando o perigo está longe.
A formiga e o passarinho
André Rosas e Breno Frossard
Era uma vez um passarinho descansando. De repente, ele viu uma
pobre formiguinha se afogando na água.
A Formiga e o Carrapato
- Socorro! Socorro! Alguém me ajude!
Uma formiga adorava estudar. Não faltava a nenhuma aula. Já um
O passarinho pegou uma folha e disse:
carrapato
odiava todas as matérias, não prestava atenção e matava as aulas.
- Eu te salvo, formiguinha.
No
dia
da prova surpresa, a formiga ﬁcou aliviada, pois tinha estudado
A formiga ﬁcou toda feliz em ser salva pelo passarinho e disse:
adiantadamente. Na hora do resultado do teste, a formiga passou de ano,
- Queria muito fazer algo para te agradecer.
mas o carrapato ﬁcou de recuperação.
- Não precisa. Eu ﬁz o que eu achei melhor.
Moral: Quem se esforça tem sucesso.
Aí, a formiga percebeu que havia um caçador preparando uma
Paulo Vieira e Rogério Júnior
armadilha para o passarinho e disse:
- Que caçador esperto! Amarrar uma corda em um graveto, colocar o
graveto segurando uma caixa e, debaixo da caixa, colocar migalhas.
O passarinho viu e disse:
- Oba! Migalhas!
O caçador estava quase pegando o passarinho quando a formiga
picou o pé dele. Ele não conseguiu pegar o passarinho e disse:
- Ai!! Quem picou meu pé?
O caçador fugiu e nunca mais voltou.
Moral: Ajude alguém que, uma hora, receberá a recompensa.
Soﬁa Sibinelli de Oliveira
A formiga e a pomba
Em um belo dia, uma formiga estava passeando perto de um rio.
Então, ela tropeçou e caiu no lago. Mas ainda bem que uma pomba a
ajudou antes que ela se afogasse. Então, a formiga falou:
- Muito obrigada, senhora Pomba, por ter me salvado.
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UMA HISTÓRIA DE VERDADE
Com graça, ternura e pureza, foi assim que nossos pequenos do
Segundo Período da Educação Infantil contaram, no dia 22 de março, a
história de Madre Maria das Neves, fundadora da Congregação das Irmãs
Carmelitas da Divina Providência.
Foi lindo o envolvimento das crianças, que, desde o início do mês de
março, levaram para suas famílias novidades como: a cidade de Saquarema,
lugar por onde andou Madre Maria das Neves, e ela, linda como o Mar, deixou
transbordar de seu coração o mais puro Amor. Sem contar que este evento
despertou, nas crianças, o desejo de aprender sobre a beleza e a
biodiversidade de nosso país.
Enﬁm, constatamos que o nosso Colégio tem, em sua origem, o nobre
ideal de defender a vida, assim como Madre Maria das Neves nos ensinou.
Irmã Sebastiana Pires, coordenadora da Educação Infantil

WAR
Durante seus estudos sobre Geograﬁa Política, o Oitavo Ano do
Ensino Fundamental II teve uma aula especial, em que o conteúdo foi
apresentado de uma maneira bem diferente. No lugar de livros e de
cadernos, um tabuleiro e peças. E, em jogo, a estratégia política e o
ensino da Geograﬁa.
A professora da disciplina, Márcia Campos, usou o jogo de tabuleiro
WAR para ensinar, de forma lúdica, o que havia sido explicado em sala. Foi
uma maneira dinâmica de compreender um pouco melhor os territórios
do mundo e suas extensões, questões de soberania, entre outros
assuntos relativos à Geograﬁa Política.
“Eu adorei a experiência de jogar WAR em sala, pois estávamos
estudando divisões e disputas territoriais, além da soberania de uma
nação sobre seu território. O jogo trabalha exatamente com esses
princípios e é por isso que eu achei uma ótima ideia introduzi-lo na aula.
Eu e meus amigos conseguimos vivenciar tudo que foi dito em sala.”
Julia Bassi Vieira, 8° ano B
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CAMPANHA DO LACRE
A “Campanha do Lacre” foi iniciada em 2016, em nosso Colégio, nas
aulas de Ensino Religioso do professor Angelo Reis.
Este projeto tem a ﬁnalidade de conscientizar os alunos do papel que
eles representam em nossa "casa comum", além de despertar ainda mais
o sentimento de solidariedade.
Todas as turmas juntarão, em garrafas pet, o maior número possível
de lacre de latinhas. O objetivo é trocá-los por uma cadeira de rodas, a
qual será doada posteriormente.
É importante destacar que o Colégio possui coletores de lacres
personalizados com o adesivo da campanha para quem queira colocar em
sua loja, restaurante, pizzaria, bar...

08

ESQUELETO HUMANO
Dando continuidade ao trabalho sobre o corpo humano, os alunos dos
Primeiros Anos – Ensino Fundamental I – tiveram a oportunidade de visitar o
Laboratório de Ciências e conhecer o esqueleto humano de pertinho. Foi um
momento muito especial para as crianças, que ﬁcaram encantadas com a
experiência.
Carla Jordão, Débora Toledo e Mariana Malta,
professoras do Primeiro Ano

SISTEMA RESPIRATÓRIO

Os alunos do Oitavo Ano do Ensino Fundamental II foram ao
Laboratório de Ciências, no dia 24 de abril, com o objetivo de aprender de
forma prática um pouco mais sobre o Sistema Respiratório.

“Lá, o professor Marcílio Almeida mostrou o trajeto do ar, começando
pela cavidade nasal, depois pela faringe, pela laringe, pela traqueia, pelos
brônquios, pelos bronquíolos e, ﬁnalmente, pelos alvéolos, que fazem as
trocas gasosas.
O professor também mostrou o diafragma, que é um músculo que
ﬁca embaixo dos pulmões. Sua função é, ao contrair, aumentar a
capacidade do tórax, e, ao relaxar, expulsar o ar acumulado. Ele mostrou a
função desse músculo por meio de uma garrafa PET cortada ao meio,
com dois balões no meio (representando os pulmões) segurados por um
canudo (representando a traqueia, os brônquios e os bronquíolos) e uma
luva descartável embaixo (representando o diafragma). E, ao contrair a
luva, os balões enchiam, e, ao descontrair, os balões esvaziavam.”
Marcílio aproveitou a oportunidade e testou, em cada um dos alunos,
um aparelho chamado oxímetro, que é usado para medir a quantidade de
oxigênio circulando no sangue.
Gabriel Spinelli, Oitavo Ano B

09

CELEBRAÇÃO DA PÁSCOA - ALUNOS
”Se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também deveis lavarvos os pés uns dos outros”
Jo 13,14
No dia 18 de abril, foi realizado, na quadra do Colégio, um bonito
momento: a Celebração da Páscoa, que envolveu a presença dos alunos,
dos educadores e dos familiares.
A leitura de passagem da Bíblia, Jo 13,12-15, abriu o momento, que
prosseguiu com as reﬂexões da Irmã Sônia Maria Estevam sobre o texto
bíblico. Em seguida, houve a formação de círculos entre os alunos, os pais
e os educadores para a partilha do pão e do suco de uva; atitude que
destaca o verdadeiro sentido da Páscoa - a renovação, a solidariedade e a
transformação -; aspectos que devemos adotar em nossas vidas para
sermos pessoas melhores a cada dia.
Rafael Bastos Barra, Segundo Ano do Ensino Médio
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DIA MUNDIAL DO LIVRO
No dia 23 de abril, é comemorado o Dia Mundial do Livro; data criada
pela UNESCO para promover o prazer da leitura. A data foi escolhida, pois
marca o nascimento, ou morte, de diversos autores importantes, como:
Miguel de Cervantes, autor de Dom Quixote, e William Shakespeare, autor
de Romeu e Julieta.
O Colégio do Carmo incentiva sempre seus alunos a conhecer o
mundo de maravilhas proporcionado pela leitura, seja pela biblioteca da
escola ou pela biblioteca de sala.
No dia 18 de abril, os estudantes do Sexto Ano do Ensino
Fundamental II, durante a aula de Português do professor Paulo Pacheco,
puderam incentivar uns aos outros a descobrir novos mundos através dos
livros da biblioteca de sala.
“Nós fomos à quadra do Colégio, e algumas pessoas apresentaram
um livro que pegaram na biblioteca de sala.
A biblioteca de sala funciona assim: um de cada vez vai a um armário
que ﬁca na sala de aula e pega um livro. Temos o prazo de uma semana
para ler. Depois, devolvemos o livro com um comentário sobre ele.
Foi o que aconteceu hoje, mas, em vez de ler o comentário, contamos
um pouco da história. Assim, os colegas escutaram o começo da história,
alguns se interessam e pegaram o livro. A aula foi muito legal.”
Giovanna Kneip de Faria Santos Pinto, Sexto Ano B
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DIA DA PARTILHA DA FRUTA
Uma boa alimentação é essencial para uma vida saudável, e os bons
hábitos, principalmente os alimentares, começam cedo. A escola tem
extrema importância na formação dos hábitos alimentares de seus
alunos. Pensando nisso, a Educação Infantil, além de sugerir aos pais
alimentos saudáveis para a hora do lanche dos alunos, criou o Dia da
Fruta.
Nesse dia, o aluno leva, além de seu lanche usual, uma fruta, que,
junto às trazidas pelos outros colegas, forma a mesa da partilha da fruta.
Assim, a criança aprende também a dividir, além de adquirir hábitos
alimentares saudáveis que podem ser repassados para o resto de sua
família.
Conﬁra o cronograma do dia da partilha da fruta na Educação Infantil:
Maternal II - quinta-feira
Maternal III - quarta-feira
Primeiro Período - terça-feira
Segundo Período - terça e quinta-feira
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UM BICHINHO BEM DIFERENTE
Um bichinho bem diferente fez uma visita aos nossos pequenos do
Segundo Período da Educação Infantil.
“A construção do conhecimento é realmente algo fantástico! As
turmas do Segundo Período estão conhecendo as letras do alfabeto de
uma forma lúdica e muito divertida. As crianças conheceram um
bichinho muito diferente, cujo nome é ALFABETO. A atividade proposta
pelas professoras buscou desenvolver a atenção, a memória, a oralidade
e a integração. Assim, as turmas reﬂetiram sobre o sistema alfabético,
conhecendo as letras e a sequência delas no sistema.”
Alexsandra Dutra, Aline Agostinho e Hannah Moreira,
professoras do Segundo Período

AMIGO OCULTO SUSTENTÁVEL

“Cultivar e guardar a criação” (Gn 2.15)

Continuando os estudos sobre a Campanha da Fraternidade 2017, os
alunos da Educação Infantil realizaram, na semana do dia 17 de abril, um
amigo oculto diferente. Ao invés de presentes ou de chocolates, os
pequenos trocaram ﬂores, como uma forma de reﬂetir sobre a ﬂora
brasileira.
“Os cuidados necessários com uma plantinha têm em si o simbolismo
de uma proteção carinhosa em relação à vida e a suas diversas
necessidades. Foi assim que nossos pequeninos da Educação Infantil
puderam experimentar e vivenciar o verdadeiro sentido da Páscoa: CUIDAR
PARA PRESERVAR A VIDA QUE NASCE.
Que este gesto possa despertar nos corações o verdadeiro AMOR e o
desejo de cultivar uma vida melhor em todo o nosso PLANETA TERRA”.
Irmã Sebastiana Pires, coordenadora da Educação Infantil
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TÃO DIFERENTES
“Todo mundo é diferente sendo igual.
Todo mundo é igual sendo diferente.”
O Primeiro Período da Educação Infantil apresentou, no dia 26 de
abril, o seu Momento Cultural, tendo como tema a diversidade. Cada
aluno representou um animal e falou um pouco sobre a sua diferença. A
temática e os valores abordados na apresentação foram estudados
anteriormente em sala de aula.
“Com intuito de construir a concepção da importância do respeito à
diversidade, escolhemos o livro 'Tão Diferentes', escrito por Rose Borges,
para abordarmos a temática com os pequenos. O ideal de respeito a
todas as espécies de vida perpassou nossas atividades em sala.
Sorteamos o animal que cada criança interpretaria e, em seguida,
apresentamos sua diferença. Na intenção da parceria família/escola,
orientamos um trabalho de pesquisa das individualidades de cada um”.
Paula Fernandes, professora do Primeiro Período B

PELA VOLTA DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
Nas aulas de História do Segundo Ano do Ensino Fundamental I, os alunos pesquisaram sobre os
brinquedos e as brincadeiras, as vestimentas e a alimentação no passado e na atualidade,
procurando observar as permanências e as mudanças desses elementos presentes no cotidiano das
crianças.
Como parte prática desse trabalho, as professoras pediram que as crianças conversassem com
os pais sobre a alimentação deles na infância e comparassem com a alimentação das crianças.
Para registrar esse bate-papo, os alunos produziram um texto e trouxeram para a aula os
alimentos industrializados de hoje e os alimentos caseiros de antigamente.
“Atualmente, as crianças se alimentam pior do que as de antigamente, porque comem muita
comida industrializada, como balas, sorvetes, enlatados, biscoitos, refrigerantes e sucos de caixinha.
Antigamente, a comida era mais saudável, como doces de frutas, sucos naturais e comida caseira.”
Manuela da Silveira, Turma A
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“A CAIXA DE JÉSSICA”

Os alunos da Educação Infantil e do Primeiro e Segundo Ano do
Ensino Fundamental I desenvolveram, em abril, um trabalho com a
bibliotecária Angélica Freitas sobre o livro “A Caixa de Jéssica”, do autor
Peter Carnavas.
No livro, Jéssica se prepara para o seu primeiro dia de aula, mas está
com medo de não conseguir fazer amigos. Pensando nisso, ela leva uma
caixa para a escola, onde coloca coisas que acredita que irão ajudar a
conquistar alguns colegas. Depois de não conseguir nenhum amigo,
mesmo quando leva seu ursinho, doces e sua cachorrinha, ela ﬁca tão
triste que se esconde na caixa. E, assim, descobre o que tem de especial
para fazer amigos.
Os alunos viram a apresentação do livro e, em seguida, ﬁzeram uma
atividade onde desenharam os seus melhores amigos.

“A alimentação das crianças de hoje não é tão saudável como antigamente.
As crianças de hoje tomam muito refrigerante e consomem muitos produtos industrializados.
Muitas crianças não têm o hábito de jantar e preferem comer lanches, como salgados e doces.
Os pais têm que orientar e incentivar os ﬁlhos a terem uma alimentação mais saudável.”
Felipe Bortini, Turma B
“Meu pai me contou que, antigamente, os alimentos eram mais saudáveis, porque não havia
conservantes. Era tudo feito em casa: doces, bolos e pães.
Hoje em dia, os alimentos têm mais açúcar, por isso há mais crianças obesas do que saudáveis.
Precisamos ﬁcar saudáveis para termos uma vida melhor! Eu não gosto de refrigerantes e só me
alimento de comida saudável! As escolas podem e devem orientar as crianças para uma
alimentação saudável.”
Eduarda Nascimento, Turma C
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