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Aos formandos da Terceira Série, da turma de 2017, todo o nosso amor.
Agradecemos a conﬁança de vocês em nosso trabalho e estamos muito orgulhosos por essa ser
a nossa primeira turma de formandos do Ensino Médio. Serão sempre sementes desse jardim!

Palestra sobre drogas

Celebração Eucarística pelos 65 anos

Os alunos da Segunda e os da Terceira Série do
Ensino Médio produzem um documentário sobre as
drogas.

O Colégio Nossa Senhora do Carmo de Juiz de Fora
completa 65 anos de história com muitas
homenagens.
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O que aprendemos na escola

Sarau

O Segundo Ano cria textos e poesias
sobre sua vida na escola.

Explorando o tema Saudade, os alunos
apresentam o IX Sarau do Carmo.
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Eu sou semente desse jardim
Sou Joanita. Estudei com as Irmãs Carmelitas de 1950 a 1953, no
Instituto Santos Anjos, que se localizava na Avenida Rio Branco, em Juiz
de Fora.
Em 1952, estando eu com 10 anos, fui convidada a participar da
solenidade de inauguração do Colégio Nossa Senhora do Carmo,
recitando – essa era a palavra – uma poesia de autoria da Irmã Joana
d'Arc, especial para a ocasião. O texto falava da casa – o espaço físico
onde se instalava o Colégio e que pertencera ao casal José Procópio
Teixeira/Maria Helena; pessoas que se destacaram pela preocupação com
nossa cidade e buscaram, com dedicação e com trabalho, o equilíbrio
social para a população. A essa memória, Irmã Joana d'Arc associava a
missão educadora das Irmãs Carmelitas que marcaram, com sua
presença, a nossa Juiz de Fora.
Divina Providência, em uma renovação inesgotável da energia que vem
Hoje, decorridos 65 anos, nós, membros da geração que viu nascer o movendo as Irmãs e continua alimentando a nossa esperança no advento
Colégio do Carmo, nos reconhecemos e nos identiﬁcamos pelo simples de um mundo mais justo e mais cristão.
fato de termos frequentado o Instituto Santos Anjos. E, em todos os
Joanita Teixeira Maciel Leite.
lugares, onde quer que estejamos, por nossa postura e por nossa atuação,
fazemos chegar o trabalho da Congregação das Irmãs Carmelitas da

Viagem a Petrópolis
Após estudarem sobre o Brasil Colonial, os alunos do Quinto Ano
ﬁzeram, no mês de setembro, uma visita técnica à cidade de Petrópolis. O
roteiro incluiu o Museu de Cera, a Catedral, o Palácio de Cristal, a Casa de
Santos Dumont e o Museu Imperial.
“Quando chegamos a Petrópolis, fomos ao Palácio de Cristal. Lá,
descobrimos que ele foi construído pelo Conde d'Eu, que o deu de
presente a sua esposa, a Princesa Isabel. O Palácio servia como uma
estufa.
Fomos ao Museu de Cera e vimos celebridades como o Papa
Francisco, Michael Jackson, Pelé, Superman. Todos feitos de cera.
Também fomos ao Museu Imperial. Vimos que ele tinha quarenta e
quatro cômodos para quatro pessoas e que o traje de Dom Pedro tinha
vinte e dois quilos de ouro.
Por ﬁm, fomos à Catedral, onde havia os restos mortais de Dom Pedro,
da Princesa Isabel, do Conde d'Eu e da Leopoldina.
Eu gostei muito da viagem, porque eu consegui aprender muitas
coisas com ela”.
Luciano Gabriel Moraes Andrade – Quinto Ano A
“O que eu mais gostei foi do Museu Imperial. Nós andamos de
pantuﬁnha para não sujar o chão, e lá é muito grande e muito lindo. Amei a
viagem!”
Laura Vieira Britto, Quinto Ano A

EXPEDIENTE
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Retiro Espiritual dos Educadores
Nos dias 29, 30 de setembro e 1º de outubro, foi realizado o XVII Retiro
Espiritual dos Educadores dos Colégios Nossa Senhora do Carmo, no
Seminário da Floresta, em Juiz de Fora. Além dos educadores de Juiz de
Fora, também participaram do Retiro os de Cataguases, de Teresópolis e
de Viçosa.
Foi um ﬁnal de semana de muitas reﬂexões e ensinamentos, com a
temática - As Escolas: Angélica, Mariana e Teresiana. O retiro foi orientado
pelo Mestre em Teologia Padrística e História da Teologia, Padre Cássio
Barbosa de Castro, que, de uma forma bem descontraída e carismática,
nos proporcionou grandes ensinamentos sobre a vida de Maria e de Santa
Teresinha.

Na tarde de sábado, tivemos a apresentação da senhora Liane, que
dissertou e nos fez reﬂetir sobre Nossa Senhora Aparecida, desde a
aparição da imagem nas águas do Rio Paraíba do Sul à sua iconograﬁa, e
destacou alguns dos inúmeros milagres ocorridos por intercessão da Mãe
de Jesus.
Na manhã de domingo, encerrando as atividades, Padre Cássio, por
ser um profundo estudioso de Santa Teresina, nos ofereceu a
oportunidade de conhecermos fatos anteriores da vida da Santa como o
seu nascimento, a sua permanência no Carmelo e até a sua morte.
O retiro foi muito importante, pois, nele, recebemos os ensinamentos
que nos proporcionam serenidade e equilíbrio para viver bem o dia a dia.
Márcia Cesário
Professora de Geograﬁa do Carmo de Juiz de Fora

Abertura da Semana da Criança 2017
No dia 7 de outubro, aconteceu a Abertura da Semana da Criança 2017
no SESIMINAS. As famílias carmelitas se reuniram para uma manhã de lazer
com direito à piscina, a campo de futebol, a quadras, a parquinho, à cama
elástica, à barraquinha de churros e muito mais.
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Semana da Criança – Educação Infantil
A Semana da Criança, na Educação Infantil, teve um início muito
animado. As crianças escutaram a história da Nuvenzinha Triste, que
tenta encontrar o seu lugar no mundo e descobre que seu choro faz as
ﬂores e os frutos ﬂorescerem. Depois, a professora de Música, Luísa
Mendonça, e a educadora Aline Neves tocaram e cantaram músicas
infantis para a diversão dos pequenos.
Orientadas pela professora de Educação Física, Elza Ganimi, as
crianças brincaram de corrida do saco, de bolinha na colher, andaram de
velotrol, cantaram, pintaram o rosto... em um dia de animadas atividades
na quadra do Colégio.
O Maternal III aproveitou as comemorações para ter um dia diferente.
As crianças foram até a cozinha do Colégio para fazerem um bolinho
saudável. Os alunos ajudaram as professoras Aline Garcia e Luciana
Almeida durante a preparação do bolo, que ﬁcou muito saboroso.
E as atividades foram encerradas com chave de ouro. As crianças
trouxeram alimentos saudáveis para partilhar com seus colegas na hora
do lanche, aproveitando a oportunidade para dar continuidade ao
aprendizado constante sobre uma alimentação correta e sobre a
importância de partilhar o que se tem.
Foi uma ótima forma de celebrar a melhor fase da vida!

Semana da Criança – Ensino Fundamental I
O Ensino Fundamental I iniciou as comemorações da Semana da
Criança com uma contação de história apresentada pela Escolinha
Especializada “Encantadores de Histórias”. Os alunos e a professora
Shirley Ferreira contaram várias histórias para o público, que ouviu com
muito interesse o que estava sendo apresentado.
Durante a semana, as turmas do Ensino Fundamental I se reuniram
para um lanche comunitário. Os alunos trouxeram de casa deliciosos
salgadinhos e doces, os quais partilharam com seus colegas.
As atividades foram encerradas com as Gincanas Recreativas.
As turmas de Primeiro Ano adotaram o nome de Amigos da Amazônia
e, divididas em equipes, competiram amigavelmente entre si. As crianças
participaram de diversas atividades, como: corrida do saco, cobrança de
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pênalti, estoura-balão e muito mais. No ﬁnal, todos foram vencedores e
ganharam uma tarde de muita diversão.
As outras turmas do Ensino Fundamental I também tiveram a sua
Gincana Recreativa. As equipes participaram de atividades lúdicas
durante a tarde inteira. As crianças aproveitaram essa oportunidade para
se dedicar a uma causa nobre: a doação de alimentos para instituições
que ajudam as pessoas carentes.
A equipe vencedora foi o Esquadrão da Sociedade, composta pelas
turmas do Segundo Ano C, Terceiro Ano C e Quinto Ano B.
Parabéns a todos pelo desempenho na gincana e durante toda a
Semana da Criança!

Gincana Recreativa – Ensino Fundamental II
No dia 21 de outubro, foi a vez do Ensino Fundamental II participar da
Gincana Recreativa da Semana da Criança. Os alunos foram divididos nas
equipes: Utopia Azul (Sexto Ano A, Nono Ano B e Quinto Ano A),
Cavalheiros da Natureza (Sexto Ano B e Nono Ano A), Pacíﬁco (Oitavo Ano
A e Sétimo Ano B) e Biomigos (Oitavo Ano B e Sétimo Ano A). Com a ajuda
de seus padrinhos, as equipes participaram de diversas provas práticas,
como a corrida do saco e a cobrança de pênalti, além das provas
relâmpago e das provas culturais.
No ﬁnal da Gincana, foi realizada a contagem dos pontos, e a equipe
Utopia Azul foi declarada a campeã.
“Foi um dia muito bom, com várias provas divertidas. Todos estavam
muito animados com o evento, e o melhor de tudo: com a quantidade de
alimentos que todas as equipes doaram, nós conseguimos ajudar muitas
pessoas”.
Letícia Ribeiro – Sexto Ano A

Palestra sobre drogas
O Segundo e o Terceiro Ano do Ensino Médio, supervisionados pelo
psicólogo do Colégio, Thiago Mateus, desenvolveram, durante o ano, um
projeto sobre a luta contra as drogas. Os alunos entrevistaram o criador do
projeto Renascendo das Cinzas, Sandro Heleno, sobre a sua experiência na
prisão e sobre as diﬁculdades de se distanciar de uma vida fácil no tráﬁco e
no consumo de drogas ilícitas.
A partir dessa entrevista, os alunos coletaram informações sobre o
assunto, divididas nas áreas que querem seguir no Ensino Superior, e
produziram um documentário com a jornalista do Colégio, Lívia Saenz.
O documentário foi exibido para os alunos do Ensino Médio e para os do
Oitavo e os do Nono Ano do Ensino Fundamental II no dia 29 de setembro.
Nesse dia, foi apresentado o projeto e, após a exibição, o Colégio convidou o
protagonista do vídeo para conversar um pouco com os alunos sobre esse
tema tão atual e importante nos dias de hoje.
Foi um encontro de muito aprendizado e conscientização. Esperamos
que todos tenham tirado o máximo de proveito dessa oportunidade.
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Viagem a Inhotim
“Nós, alunos do Carmo, tivemos um dia muito oportuno ao visitarmos
o Parque de Inhotim no dia 18 de outubro de 2017. Lá nos deparamos
com exposições maravilhosas e muito diferentes das que costumamos
ver. Na companhia de dois guias, visitamos algumas obras e aprendemos
um pouco sobre cada uma.

Gostaria, em nome de todas as pessoas que viajaram, de agradecer ao
Carmo por proporcionar essa oportunidade tão interessante e maravilhosa
de visitar aquele parque tão encantador”.
Júlia Bassi Vieira – Oitavo Ano B

Passeio na Fazenda Marco Polo
“No dia 14 de novembro de 2017, os Terceiros Anos foram para um
trabalho de campo na Fazenda Marco Polo. Observamos várias plantas e
animais e ﬁcamos sabendo mais sobre eles. A área de lazer foi minha
preferida. Nessa área, andamos de charrete, de bicicleta, brincamos de
futebol, de pique-pega e de muitas outras coisas.
Foi muito legal esse passeio. Eu amei!”
Isabella Silva Krolman – Terceiro Ano A
“Em nossos estudos, aprendemos sobre o campo e a cidade. O
trabalho de campo, na Fazenda Marco Polo, nos permitiu ver algumas das
diferenças entre esses dois locais. Vimos vários animais, como: pavão,
cavalo, galinha, pintinhos, pato e arara vermelha. E também várias
plantas, como babosa, plantas venenosas, lindas ﬂores.
Foi um incrível trabalho de campo!”
Luísa Costa Sodré – Terceiro Ano B
Foi muito legal, pois o Ademir explicou sobre os animais de lá, e a
Márcia falou sobre as plantas e sobre as sementes de lá.
Luiza Mendes Bordin – Terceiro Ano C

A festa dos Imigrantes
“No dia 28 de setembro, aconteceu uma festa muito importante para
nós, alunos do Quarto Ano. Como estávamos estudando os diferentes
grupos de imigrantes e suas inﬂuências em nosso país, comemoramos 'A
Festa dos Imigrantes'.
Nesse dia, aprendemos mais sobre os imigrantes e suas comidas e
conhecemos um pouco da culinária e da cultura de alguns países.
Foi um dia divertido, pois foi um lanche diferente e uma atividade
legal, porque provamos pratos de outros países. Hmmm, foi uma delícia!”
Gostei muito da festa e das comidas. Tinha de tudo: massas, sushi, pães,
Luiza Silva Friaça – Quarto Ano A tortas etc.
“Nós aprendemos que os imigrantes que chegaram ao Brasil foram os
Enﬁm, achei produtivo, interessante e muito legal. Quero parabenizar a
portugueses, os espanhóis, os italianos, os alemães e os japoneses. Com escola e as professoras pela brilhante iniciativa!”
base nisso, os alunos tiveram que escolher uma comida típica de um país.
Manuela Monte-Mór – Quarto Ano B
Eu escolhi Portugal, pois meu avô veio diretamente de Lisboa.
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O que aprendemos na escola
Durante suas aulas de Geograﬁa, o Segundo
Ano leu um poema, escrito por Paulo Freire,
sobre a escola. Após essa leitura, os alunos
foram estimulados a usar toda a sua criatividade
na confecção de textos e de poemas sobre tudo
o que eles aprendem na escola.
“A minha escola é especial
Lá eu vou para aprender
A professora é legal
Me ajuda a crescer!
Com a Matemática, aprendi a contar
Subtrair e até somar
No Português, sei ler e escrever
E também rimar!
História, Ciências e Geograﬁa
Tudo me ensina a tia Renata,
Minha professora querida
A quem serei muito grata!
Na aula de Religião,
Presto muita atenção
Tia Tati fala sobre Deus,
Que mora no meu coração!
Tenho aulas de Música, Inglês
E, na Educação Física,
Me exercito outra vez.
No recreio, faço amigos,
Compartilho, tem mil brincadeiras
Momentos e amizades
Que levarei pela vida inteira“.
Maria Gabriele Terra Müller Vilela – Segundo Ano A

“A escola é onde nós temos a chance de
conhecer outras pessoas e de conviver com elas,
porque não fazem parte da nossa família.
Aprendemos a dividir brinquedos, a compartilhar
o lanche, a ter paciência com os colegas, a
respeitar, a cooperar, a ser solidário, a ser
sustentável...
Eu estou em processo de aprendizagem de
todos esses valores que a escola oferece e, a
cada dia, aprendo mais e me torno uma criança
melhor“.
Gabriela Beghini Pilato – Segundo Ano B
“Quando entrei para a escola, com 1 ano e 6
meses, ir para escola era só diversão. Na minha
primeira escola, só queria saber de brincar e de
fazer amigos. O tempo foi passando e, no
Segundo Período, vim estudar aqui no Carmo.
Daí, comecei a entender que escola não é só
para brincar, mas também lugar de estudar e de
ter responsabilidade. Agora estou no Segundo
Ano e amo minha escola. Aprendi a “fazer troco”
em Matemática, a entender melhor a nossa
língua, a importância da história de nossas vidas.
Aprendi também a respeitar a natureza em
Ciências e a falar outro idioma nas aulas de
Inglês. Em Ensino Religioso, aprendi a respeitar e
a ser amiga de Jesus. Todos os dias, aprendo
muitas coisas novas. Na convivência com as
pessoas da minha escola, tenho aprendido a
respeitar os funcionários, a obedecer aos
professores, a ter responsabilidade, a
reconhecer os erros, a repartir, a não mandar e a
emprestar o material para os meus amigos. Isso
tudo me ajuda a ser mais inteligente, educada e
feliz“.
Minha escola me torna uma pessoa melhor.
Pilar Laborne e Valle Cerqueira – Segundo
Ano C

Visita à horta do Colégio

No dia 23 de agosto, os alunos do Sexto Ano B visitaram a horta da
escola, pois estavam estudando o solo. Foi uma experiência inesquecível,
e um grande reforço para o nosso aprendizado. É muito interessante ver
como todo o processo de formação e desenvolvimento das plantas
apresentados no livro didático se aplicam na realidade.
“Acho muito legal a oportunidade dos alunos do Sexto Ano e de todo
o Colégio realizarem suas experiências no laboratório e na pequena
plantação. Esses experimentos são um meio de aprender e de se divertir;
um meio que motiva cada um de nós a estudar cada vez mais dia após
dia. É muito bom saber que, no Colégio onde estudo, há muitas pessoas
que se importam com meu conhecimento e com meu futuro”.
Augusto Azevedo Costa – Sexto Ano B
“A ida à horta do Colégio fez parte de um trabalho de conscientização.
No momento do aprendizado, o professor Marcílio de Almeida explicou
como se prepara um solo e nos orientou ao plantarmos as sementes.
Esse trabalho foi importante, pois demonstrou de maneira prática o que
estávamos estudando e ainda contribuiu para o reﬂorestamento”.
Luísa Carneiro Pacheco, Sexto Ano B
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Homenagem à Terceira Série
No dia 25 de outubro, a Terceira Série do Ensino Médio recebeu uma
belíssima homenagem surpresa por seu último ano no Carmo.
Os pequenos do Segundo Período A prepararam, com o psicólogo do
Colégio, Thiago Mateus, mensagens de boa sorte, no vestibular e na vida,
para os alunos mais velhos.
A entrega das mensagens foi acompanhada pela leitura de um texto
produzido pela professora Hannah Moreira e pela fala da coordenadora da
Educação Infantil, Irmã Tiana.
“Eu poderia ler aqui vários textos que chamamos de motivacionais.
Nomes como 'O Carpinteiro', 'Duas Pulgas', entre outros, mas escolhi falar
da minha experiência pessoal.
Fiz sete vestibulares. Desses sete, passei em cinco e, somente na
quinta aprovação, por motivos extremos, pude assumir a minha vaga em
uma universidade.
Sete vezes eu quis fazer pedagogia. Sete vezes escolhi a proﬁssão
que trilho hoje. Se me arrependo dos caminhos construídos? Nunca.
Todos eles me ﬁzeram ser o que sou neste momento.
Vestibular é apenas uma fase difícil. Aquela fase de estudo incansável,
de incerteza, de medo. A fase da pressão, da transição da escola para o
mundo adulto. E vocês pensam que é assim? O mundo adulto só existe
nas burocracias da vida. Se aceitam um conselho, sejam para sempre
jovens. Na faculdade, na carreira, na 'vida adulta'.
Porque jovem não desiste de aprender. Jovem sabe das suas
responsabilidades, mas não deixa de cantar, de sorrir, de fazer palhaçada
com os amigos. Vivam o vestibular como jovens que são, com a alegria de
viver que não pode ser perdida.
É só mais uma etapa! Vai passar! Vai melhorar, vai piorar... São os
trilhos do trem-bala da música da Ana Vilela: 'Não é sobre chegar no topo
do mundo e saber que venceu. É sobre escalar...'.
Escalem mais este desaﬁo. Todos nós estamos torcendo! E, se lá na
frente, não for nada disso, recomecem. Cada dia que nasce é uma nova
oportunidade.
Boa sorte! Boa prova! Boa caminhada!”
Em nome de toda a Educação Infantil do Colégio Nossa Senhora do
Carmo,
Hannah Moreira – Professora do Segundo Período A

Formação de coroinhas
No dia 22 de outubro de 2017, o Padre Expedito Lopes de Castro
realizou uma belíssima celebração para a investidura dos novos coroinhas
da Paróquia Mãe de Deus, situada no bairro Nossa Senhora de Lourdes.
Entre os novos coroinhas, estava a aluna do Colégio Carmo, Maria
Luísa Guedes Cocate, do Segundo Ano A.
Após meses sendo preparadas pelo seminarista Leonardo José de
Mello, as crianças assumiram, com muita alegria, a importante missão de
servir a Deus e a comunidade.
Que Jesus Cristo, Fonte de Luz e de Amor, esteja sempre inspirando
nossas crianças para que elas sigam protegidas no caminho do bem!
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Relatório de Matemática
“Na quinta-feira, dia 16 de novembro, a nossa turma foi até a casa do
Primeiro Ano para realizar uma atividade de revisão do capítulo 5, o qual
estudamos há um tempo.
Fomos divididos em cinco grupos, decididos pelo professor
Alexandre, o que eu achei uma oportunidade de conhecer os outros
alunos.
Havia quatro estações: cada uma com um exercício diferente.
Tínhamos cinco minutos para resolver cada um deles; um tempo justo
para o nível de diﬁculdade das questões.
Adorei a experiência, pois foi uma forma dinâmica e descontraída de
revisar um capítulo anterior e recuperar a nota para passar de ano! “
Maria Eduarda Eiterer Moreira – Oitavo Ano A
“Minha expectativa foi de que seriam atividades complicadas e que
não teria muita ajuda do meu grupo. Porém, ao ﬁnal da atividade, concluí
que esta me proporcionou conhecer melhor as pessoas que não tinha
tanto contato. Trocamos nossos conhecimentos, sendo que um ajudava o
outro. Percebi que, com a nossa união, tivemos sucesso nessa atividade “.
Irene Fonseca – Oitavo Ano A

Parabéns, Colégio do Carmo,
pelos 65 anos!!
Com muita graça, singeleza, cores e ternura, as crianças da Educação
Infantil tiveram sua palavra, comunicando-nos a alegria de fazer parte
dessa Família do Carmelo. Em cada produção realizada, elas
comunicaram a consciência da bonita história na qual fazem parte. Assim,
coletivamente, compuseram suas obras de artes, tendo como enfoque:
CARMELO - JARDIM FLORIDO. Com um pequeno trecho da canção
“Abelhinha celeste”, trouxeram, ainda, a presença da querida Madre Maria
das Neves. Trabalhando questões que envolvem os valores humanos e a
sustentabilidade, as produções de nossos pequeninos revelam um
aprendizado signiﬁcativo que apontam para uma nova ética!
Irmã Sebastiana Pires, coordenadora da Educação Infantil
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Celebração Eucarística
pelos 65 anos
No dia 9 de novembro, há exatamente 65 anos, foi fundado o Colégio
Nossa Senhora do Carmo de Juiz de Fora. Para comemorar essa data, foi
realizada uma Celebração Eucarística na Catedral Metropolitana de Juiz de
Fora, com a presença de toda a família carmelita.
Conﬁra as fotos desse abençoado encontro.
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Participação no 42° Congresso da UBES
“Entre os dias 29/11 e 02/12, aconteceu,
em Goiânia, o 42º Congresso da União
Brasileira dos Estudantes Secundaristas, que
buscou debater como responder à crise
política e humanitária vivida no nosso país.
A UBES é a maior entidade estudantil
secundarista da América Latina e considera a
defesa da educação como inegociável. A tese
vitoriosa, que regerá as ações da entidade
pelos próximos dois anos, votada por 80% dos
mais de 4000 estudantes ali presentes,
compromete-se com o combate ao
fechamento das Universidades, das Escolas e
de Institutos Federais, bem como a defesa do
acesso irrestrito ao conhecimento.

Mobilizamos uma delegação de sete
pessoas, composta por estudantes do Colégio
de Aplicação João XXIII, Escola Estadual
Deputado Olavo Costa, Escola Estadual
Sebastião Patrus de Sousa e Colégio Nossa
Senhora do Carmo.
A experiência de participar deste
Congresso foi inenarrável. As mesas de
debates, as plenárias e as palestras, todas
contribuem para a construção de uma
experiência de formação pessoal e de tomada
de consciência política fantástica”.
Gabriel Lacerda Greggio, Terceira Série do
Ensino Médio

Sarau

“A saudade presente...
No dia 02 de dezembro realizou-se o IX SARAU do Colégio Nossa
Senhora do Carmo. Com o tema “SAUDADE... essa palavra brasileira”, o
evento contou com a participação de 41 alunos que cantaram, dançaram,
declamaram, atuaram e emocionaram todos os presentes. Uma semente
deste jardim carmelita veio de longe para participar: o Raphael Soares
que apresentou sua arte musical acompanhada de uma espetacular
coreograﬁa executada pelo professor Mario Jorge.
A partir da discussão entre a Alegria e a Tristeza sobre o que seria
saudade, o espetáculo desenvolveu o tema anunciado através do
diálogo, da poesia e de música dos mais variados estilos. E a mensagem
ﬁnal foi clara: todos sentimos saudade, e ela nos faz reviver situações
boas e ruins... Mas é só com o coração cheio de gratidão por tudo o que
vivemos e por quem fez parte da nossa vida é que a saudade encontra
seu verdadeiro signiﬁcado.
O Sarau foi ﬁnalizado com um momento especial de gratidão: a
nossa turma da Terceira Série do Ensino Médio convidou, especialmente
para esta ocasião, as professoras Cacau e Tia Dadá para uma
homenagem. A primeira turma de Terceira Série teve seu momento para
celebrar as lembranças e a saudade antecipada do que viveram”.
Cássia Araujo
Professora de Língua Portuguesa e Literatura

11

Celebração Eucarística
de Ação de Graças

Homenagem à Irmã Camélia
A Diretora Administrativa, Marina Magalhães, representou a Irmã
Camélia na festa das ex-alunas, no Colégio Providência, em Mariana, em
uma homenagem oferecida por essa instituição de ensino.
“... quero dedicar este momento e este prêmio à minha segunda
família - a Congregação das Irmãs Carmelitas da Divina Providência - à
qual dei o meu coração desde os sete anos! Deus seja louvado pelas
Superioras, pelas Irmãs, pelas Comunidades onde vivi e atuei. Deus seja
louvado pelos trabalhos que realizei na Congregação e, em seu nome,
em outras Instituições.”
Irmã Camélia
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