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Semana Santa
O Colégio se reúne para celebrar a Semana Santa com a
Procissão de Ramos, a Partilha do Pão e o Lava-Pés.

PÁGINA 10 e 11

Abertura da Campanha
da Fraternidade

Líderes
de Turma

3° Encontro dos Alunos
Carmelitas do Ensino Médio

O tema da Campanha,
"Fraternidade e a Superação da
Violência", é apresentado aos
alunos.

São escolhidos os líderes de turma
das salas do Ensino Fundamental II
e do Ensino Médio.

Os alunos do Ensino Médio de Juiz
de Fora e os de Viçosa se
encontram para um momento de
integração.

PÁGINA 4
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Eu Sou Semente Desse Jardim
Olá, Equipe do Carmo,
Venho, através desta simples carta,
agradecer por todos os anos de ensino e
de aprendizado. Hoje, olho para trás, e
bate uma saudade de todas as manhãs
que acordava para ir aprender um pouco
mais. Ao longo dos onze anos que passei
nessa instituição, tive muitas alegrias,
momentos de grande prazer e muitas
satisfações!
Hoje, aprovado na Universidade
Federal de Juiz de Fora, agradeço por
todo empenho dos professores e de toda
equipe educadora. Vocês fazem parte
dessa conquista! Quero que todos
saibam a gratidão que tenho pela oportunidade que me foi dada, pois, através
dela, também consigo vislumbrar a esperança de um futuro brilhante.
Quero frisar a importância dessa
instituição e parabenizá-la, pois são
poucos que têm essa visão, essa missão e
esse papel social com excelência. Muitas
crianças e seus familiares não conseguem alcançar este sonho, porque
sabemos que nosso Brasil está em crise,
principalmente na educação, violando os
direitos de quem mais precisa. Posso
ressaltar que essa instituição foi funda-

INFORMAÇÕES
(32) 3311-1600
carmo@carmojf.com

Colégio Nossa Senhora do Carmo
Província Madre Bernadete
Dona Maria Helena Teixeira, 112
Santa Helena - Juiz de Fora / MG
(32) 3311-1600
www.carmojf.com
carmojuizdefora
2 | Colégio Carmo | Juiz de Fora-MG

Louvo a Deus por vocês e peço que
Jesus conceda longevidade para que
continuem abençoados. Muito obrigado
por tudo que ﬁzeram por mim. Sempre
terei cada um de vocês em meu coração.
Continuem seguindo nessa missão,
formando ótimas pessoas e bons cidadãos.
Atenciosamente,
Pablo Rocha Carvalho,
ex-aluno da turma de 2017

Projeto Churrasco e Baú Memórias e Expectativas
No início de 2017, a turma do Nono
Ano A sonhou com a possibilidade de
confraternizarmos em um churrasco no
ﬁm do ano. Sugeri que acontecesse a
partir de um movimento de todos os
alunos. Para isso, iniciamos uma
campanha de recolhimento de latinhas,
com a ﬁnalidade de angariar fundos para
nossa confraternização. Tudo aconteceu
com muita organização e harmonia.

anos

mental para que eu pudesse aprender e
ter uma referência na escolaridade e no
trato com as pessoas.

Quando tudo estava quase pronto
para o churrasco, tive a ideia de registrar
esse momento. Por isso, sugeri o baú das
memórias e das expectativas, no qual
foram inseridas fotos com mensagens de
memórias vividas em nosso Colégio e as
expectativas para o futuro.
Combinamos que, juntos, abriremos
o baú e relembraremos momentos inesquecíveis, ao ﬁm de 2020, na Aula da
Saudade, quando os queridos alunos
concluirão sua linda passagem por nossa
casa carmelita, chamada Colégio Nossa
Senhora do Carmo.
Alexandre Azalim, professor de
Matemática, Ensino Fundamental II

Formação de Monitores de Alunos
“Dê-me alguém que me ame e então eu
compreenderei o que ele me disser” – Santo
Agostinho
Entre os dias 25 e 31 de janeiro, o
Colégio promoveu um momento de
formação para os monitores de alunos.
Acreditando sempre que o aprendizado
nunca termina, nossos proﬁssionais tiveram
a oportunidade de conhecer novas técnicas,
compartilhar suas vivências e aprimorar
suas habilidades para o ano letivo de 2018.
Conﬁra, abaixo, como foi a nossa programação:
25 de janeiro (manhã): Funções do
29 de janeiro (tarde): Facilitando o
monitor de alunos – Thiago Mateus
registro diário – Maria Helena Vassão
25 de janeiro (tarde): Programação
30 de janeiro (manhã): Papel das PAEs e
neurolinguística – Ana Paula
estudo de caso – Alessandra Helena
26 de janeiro (manhã): Vivências de
30 de janeiro (tarde): Espiritualidade
estudo de caso – Thiago Mateus
Carmelita e práticas para 2018 – Irmã
26 de janeiro (tarde): Conﬂitos na escola Tiana, Irmã Sônia e Marina Magalhães
– Lilian Prazeres
31 de janeiro: Construindo os registros –
Maria
Helena Vassão e Thiago Mateus
29 de janeiro (manhã): Caminhos para a
inclusão – Lilian Prazeres

Volta às aulas
No dia 2 de fevereiro, teve início o ano
letivo de 2018. Nossos alunos voltaram das
férias prontos para mais um semestre de
muito aprendizado e de novas experiências.
As coordenadoras dos segmentos passaram
de sala em sala para desejar um bom retorno
às turmas.
No dia 5 de fevereiro, os estudantes do
turno da manhã e os do turno da tarde foram
acolhidos por nossa Diretora Pedagógica,
Irmã Sônia Maria Estevam. Os alunos
novatos receberam calorosas boas-vindas
ao Colégio, e o corpo docente de 2018 foi
apresentado. Em seguida, todos prestaram
sua homenagem à pátria com a execução do
Hino Nacional.
Foi uma bela maneira de iniciar nosso
ano letivo.
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Carnaval
O dia 9 de fevereiro foi muito animado
para a turminha da Educação Infantil e a do
Primeiro Ano do Ensino Fundamental I. As
crianças aproveitaram a véspera do recesso
para pular carnaval com seus colegas e
professoras.
Embalados por marchinhas de carnaval,
os pequenos se divertiram bastante com
brincadeiras e com confete e serpentina.

Abertura da Campanha da Fraternidade
No dia 16 de fevereiro, aconteceu a
Abertura da Campanha da Fraternidade.
Neste ano, o tema fala sobre a Fraternidade
e a Superação da Violência.
Primeiro, ﬁzemos a oração na quadra do
Colégio. Depois, um grupo de alunos entrou
com uma ﬁta branca e com um aluno
cantando uma música de paz e de esperança. Foi um momento muito bonito e que
deu muita tranquilidade.
Devemos reﬂetir sobre a violência, pois
muitas pessoas sofrem e perdem suas vidas.
O mundo precisa de mais paz e de esperança.
Giovanna Kneip, Sétimo Ano B
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Uma viagem ao passado
A nossa turma trouxe, no dia 21 de fevereiro, vários objetos de casa, considerados
tecnológicos antigamente, para fazer uma
exposição na sala de aula. Por exemplo: a
ﬁta cassete e o gravador.
Foi muito interessante ver como a tecnologia evoluiu em tão pouco tempo e foi uma
ótima forma de entender melhor sobre a
Revolução Industrial, que é a matéria que
estamos estudando.
Maria Eduarda Eiterer e Irene Fonseca,
Nono Ano A

Líderes de Turma
O Ensino Fundamental II e o Ensino
Médio escolheram, através de votação, seus
Líderes de Turma e seus Professores
Conselheiros. Os representantes se comprometeram a seguir o perﬁl do aluno carmelita
e a servir como ponte entre suas coordenações e suas turmas e receberam certiﬁcados
por suas contribuições ao Colégio.
Os alunos participarão de reuniões
regulares com a direção do Colégio, em um
esforço contínuo para o aperfeiçoamento da
comunicação entre ambas as partes.
“No dia 6 de março de 2018, em nosso
Colégio, nossa Diretora Pedagógica, Irmã
Sônia, promoveu a primeira 'Oﬁcina de
Formação de Líderes de Turma', com o tema
'Autoconhecimento e Gestão Participativa'.
A oﬁcina foi dividida em três momentos.
O primeiro foi conduzido pela coordenadora
do Ensino Fundamental II, Maria Helena,
que nos orientou a sermos líderes segundo
os ensinamentos de Jesus. O segundo mica muito legal, comparando-nos a super- os membros participantes”.
momento foi coordenado pelo psicólogo do heróis. No terceiro momento, a oﬁcina foi
Thiago Cesário Campos,
Colégio, Thiago Mateus, que fez uma dinâ- ﬁnalizada com uma confraternização entre
Líder de Turma do Oitavo Ano B
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Conhecendo o Corpo Humano
Durante o mês de fevereiro, os alunos do
Ensino Fundamental I foram ao Laboratório
de Ciências com os professores de Educação
Física, Elza Ganimi e Hugo Medeiros, para
conhecer mais sobre o corpo humano.
Lá, os professores mostraram uma
representação do nosso esqueleto e explicaram às crianças sobre os movimentos e as
possíveis lesões que podem ocorrer com
nosso corpo, nos ossos, nas articulações e
nos músculos. Quando nos movimentamos,
seja fazendo um exercício, um esporte ou
brincando, temos que ter muita atenção,
pois uma simples queda pode causar danos
ao nosso corpo. As crianças foram alertadas
sobre o cuidado necessário ao descer e ao
subir escadas, sobre andar na ﬁla sem fazer
brincadeiras de mau gosto com os colegas,
como empurrar, agarrar, colocar o pé na
frente. Quando o chão está molhado, a
atenção tem que ser redobrada.
Os alunos gostaram e participaram
bastante da aula. Todos tinham uma história
sua ou de alguém da família para contar.

Botânica nos Jardins do Colégio
No dia 12 de março, os alunos da
Segunda Série do Ensino Médio, com o
professor de Biologia, Wesley Vieira,
tiveram uma aula de Botânica um tanto
diferente nos jardins do Colégio. Lá, nós
vimos diferentes tipos de plantas, como as
brióﬁtas, as gimnospermas e angiospermas.
A aula nos jardins foi uma ótima
proposta, pois nós tivemos contato com a
vegetação e, agora, com os conhecimentos
adquiridos, podemos perceber a natureza
com um olhar diferente, sabendo diferenciar os tipos de plantas.
Anayse Nunes,
Segunda Série do Ensino Médio
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Aprendendo Matemática
Os alunos do Terceiro Ano, em suas aulas
de Matemática, tiveram o auxílio do
Material Dourado, do Ábaco e do Quadro
Posicional no aprendizado das operações
matemáticas.
“Adição com reagrupamentos é bem
legal. Não é tão difícil, nem tão fácil, e a
gente se diverte ao mesmo tempo em que
aprende”.
Laura da Cruz Ramos, Turma A
“Foi muito bom aprender Matemática
brincando com o Material Dourado, com o
Quadro Posicional e com o Ábaco. E, como
eu sou uma aluna carmelita, eu tenho o
dever de aprender”.
Rafaela de Oliveira Martins, Turma B
“Foi legal, e a gente também aprendeu, pode ser divertida, com brinquedos. coisa, não é?”
mas, como qualquer pessoa, tive diﬁcul- Aprendemos a adição com reagrupamento.
Ian Carlo Souza Trindade, Turma C
dade. Aprendi que a Matemática também É uma forma bem legal de aprender muita

Encontro de Diretoras e de Coordenadoras Carmelitas
No dia 17 de março, a Direção
Pedagógica, a Direção Administrativa e a
Coordenação das unidades de Cataguases,
de Juiz de Fora e de Viçosa se reuniram para
compartilhar experiências e planejar
estratégias de ensino.
Na parte da manhã, os educadores
assistiram a uma palestra com a especialista
Guilhermina Jardim sobre a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC).
Na parte da tarde, as coordenadoras se
dividiram por segmentos para discutir de
forma mais aprofundada as mudanças que a
BNCC irá trazer para cada área de
desenvolvimento e traçar planos de ação
conjunta.

Conquistando Territórios
Durante seus estudos sobre Geograﬁa
Política e sobre História, as turmas do
Oitavo Ano do Ensino Fundamental II
tiveram uma aula interdisciplinar lúdica e
divertida. O conteúdo ministrado em sala de
aula ganhou novos contornos quando os
alunos foram apresentados ao jogo de tabuleiro WAR.
Auxiliadas pelas professoras das disci- turmas compreenderam, através do jogo, mundo e suas extensões e sobre as questões
plinas, Márcia Campos e Rita Almeida, as um pouco mais sobre os territórios do de soberania e de dominação.
Esplendor do Carmelo | 7

Ditado estourado
Sabemos que a leitura começa no reconhecimento de pequenas palavras, sons e
construções de frases até chegar aos textos.
Dessa forma, os alunos dos Primeiros Anos
A, B e C do Ensino Fundamental I ﬁzeram
uma atividade muito divertida e enriquecedora. Por meio da brincadeira “DITADO
ESTOURADO”, mostraram-se muito interessados em compreender, em reconhecer e em
ler as palavras que estavam dentro de cada
balão.
Todos tiveram a oportunidade de
estourar um balão, reconhecer os sons e
formar uma palavra. Em seguida, as professoras exploraram a construção de frases, a
escrita de cada uma no quadro e o registro
na folha, para que, além do desenvolvimento da escrita, registrassem tudo aquilo
que falaram, leram e compreenderam.
Esperamos colher muitos frutos com
essa atividade, para, juntos, construirmos o
prazer pela leitura de forma lúdica e signiﬁcativa na vida dos nossos alunos.

Ariadne Castro, Carla Jordão e
Mariana Malta,

Momento Cultural do Quinto Ano B - Paz
Os alunos do Quinto Ano B apresentaram, no dia 19 de março, um Momento
Cultural muito importante. Falando sobre a
paz, as crianças mostraram como é possível,
com pequenos gestos, afastar a violência e
fazer a paz prevalecer.
“A paz está em cada pequena ação que
nós fazemos pelo outro. Por exemplo: ajudar
um idoso ou um cego a atravessar a rua,
ajudar um amigo que se machucou, dar
comida para quem não tem... porque a paz
tem que prevalecer no mundo todo”.
Laura Marques Aguilar, Quinto Ano B
“Na minha opinião, a paz é super importante, pois a gente quer um mundo com
amor, alegria, união e compreensão. Para
isso, temos que praticar a paz”.
Clara Machado Fonseca, Quinto Ano B
“Através de uma pequena peça de teatro,
mostramos a todos que a paz sempre vence
a violência. Com atitudes boas, com amor e
com paciência, podemos tornar o mundo um
lugar melhor”.

“Cantamos também a oração de São
Francisco de Assis. E que possamos levar
amor, perdão, união, fé, verdade, esperança,
alegria e luz às pessoas. 'Senhor, fazei de
mim instrumento de vossa paz' ”.

Manuela Monte-Mór, Quinto Ano B

Maria Ignes Coelho Martins Grossi,
Quinto Ano B
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professoras do Primeiro Ano do Ensino
Fundamental I

Momento Cultural do Segundo Período - Amizade
“Vamos contar uma história, a história
dos amigos”.
Os alunos das três turmas do Segundo
Período da Educação Infantil encerraram,
no dia 21 de março, seus trabalhos sobre a
amizade com um lindo Momento Cultural.
Durante fevereiro e março, as crianças
ﬁzeram a leitura do livro “Amigos”, da autora
Silvana Rando, e diversas atividades de
entrosamento entre as turmas.
A apresentação ﬁnal dos alunos foi
baseada no texto lido em sala de aula e em
duas poesias da autora Evelyn Heine. As
crianças encerraram esse momento especial
cantando a música “É tão lindo”, do Balão
Mágico.

XI Encontro de Espiritualidade e de Páscoa
dos Educadores das Escolas Católicas
Na manhã do dia 7 de abril, alguns de
nossos educadores, com outros das Escolas
Católicas de Juiz de Fora, reuniram-se no
Colégio Santa Catarina para seu XI Encontro
de Espiritualidade e de Páscoa. O arcebispo
Dom Gil Antônio Moreira celebrou a Missa
de Páscoa na capela do Colégio e destacou,
em sua fala, a importância dos educadores
católicos em oferecer uma educação espiritual aos seus alunos. Representantes de
todos os Colégios receberam uma vela e a
acenderam na chama do Círio Pascal, que
representa a Luz de Cristo.
Após o ﬁnal da missa, os educadores
partilharam um lanche e seguiram para a
palestra ministrada pelo Padre Camilo de
Paiva, a qual teve como tema “Missão de
Educar: uma Paixão que se Renova”. O padre
reforçou o que havia sido dito pelo arcebispo anteriormente, acrescentando a
importância dos educadores se manterem
sempre apaixonados pelo dom de educar.
Foi uma manhã muito proveitosa para
nossos educadores.
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Semana Santa
Durante a Semana Santa, que ocorreu
entre os dias 25 e 31 de março, o Colégio do
Carmo de Juiz de Fora se dedicou à celebrações da data.
Na segunda-feira, dia 26, foi oferecida
aos alunos, durante toda a manhã, a oportunidade de reservar um momento para a
oração e para a conﬁssão com o Padre
Wellington e com o Padre Gaio. Os alunos do
Ensino Fundamental I e os do Infantil realizaram, na parte da tarde, uma caminhada
em torno do Colégio, recordando a entrada
triunfal de Jesus em Jerusalém. E as crianças
da Educação Infantil tiveram uma aula de
Ensino Religioso sobre o signiﬁcado da data.
Durante a noite, a equipe de educadores se
reuniu para um momento de oração e de
partilha, recriando a cerimônia de lava-pés e
a ceia do Senhor, acompanhados também
por toda família carmelita.
Na terça-feira, dia 27, os alunos de todos
os segmentos se reuniram na quadra do
Colégio durante seu turno para, assim como
Jesus fez com seus discípulos, realizar a
cerimônia de lava-pés e a ceia do Senhor,
partilhando pão entre seus companheiros.
Foi oferecido também, para todos os estudantes, um pão para levar para casa, com
instruções sobre como realizar a partilha do
mesmo entre os familiares.
‘‘A Cerimônia do Lava-Pés foi importante
por representar o ato de Jesus lavar os pés
de seus discípulos, o que demonstra
profunda humildade.
A Irmã Tiana nos explicou sobre o signiﬁcado desse ato e, em seguida, ocorreu uma
encenação, na qual demonstrava como ele
lavou os pés de seus companheiros. Por ﬁm,
houve a partilha de pães e de suco de uva.
Nesse momento, o aluno da Segunda Série
do Ensino Médio, Antônio Gabriel, cantou a
música “A Paz”, do Roupa Nova, e foi
seguido com alegria pelos outros alunos.’’
Gabriel Gouvêa de C. Alves,
Segundo Ano do Ensino Médio

Diversão na Briquedoteca
Passado o período de adaptação à
Escola, a turminha do Maternal II tem se
divertido muito, aproveitando os espaços
do Colégio. Aqui, os pequenos se divertem
na Brinquedoteca e encantam a todos!
Denise Mendes de Souza,
professora do Maternal II
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Momento Cultural de Páscoa
No dia 9 de abril, os alunos do turno da
manhã e os da tarde participaram do
Momento Cultural de Páscoa.
Pela manhã, o Ensino Fundamental II e o
Ensino Médio assistiram à missa do Tempo
Pascal, celebrada pelo Padre Wellington.
“Esse foi um momento extremamente
agradável, em que os estudantes se conectaram um pouco mais com a espiritualidade.
Para torná-lo ainda mais belo, os alunos do
Ensino Médio e o professor de Ensino
Religioso, Sandro Martins, cantaram
músicas durante a Celebração Eucarística.
Durante o Ofertório, os alunos exibiram
cartazes, confeccionados anteriormente em
sala de aula, sobre a temática abordada na
Campanha da Fraternidade deste ano, 'Fraternidade e Superação da Violência',
levando a todos um questionamento crítico
sobre as ações humanas. A Celebração foi
belíssima, e espero que o Colégio promova
mais momentos como esse”.
Rhyem Alcici,
Terceira Série do Ensino Médio
À tarde, o Ensino Fundamental I se
reuniu para assistir a uma apresentação
feita por seus colegas sobre os símbolos da
Páscoa. Depois, cada uma das professoras
do segmento recebeu uma vela, que foi
acessa na chama do Círio Pascal, um dos
mais importantes símbolos da Páscoa, que
representa a Luz de Cristo. As educadoras
levaram as velas acessas até suas turmas,
como uma forma de abençoar as crianças.
Por ﬁm, os alunos foram abençoados
com a água benta em um belo momento de
encerramento da celebração de Páscoa.

Combinados
No início do ano letivo, as turmas do sobre as necessidades e sobre os benefícios
Quarto Ano elaboraram os combinados para que os combinados proporcionam à comuni2018.
dade escolar, tornando nosso dia a dia mais
funcional,
agradável e adequado à nossa
O trabalho desenvolveu-se a partir da
convivência
e aprendizado.
leitura do livro “É terminantemente proibido”, da escritora Yolanda Reys.
A história se passa em uma escola onde
os alunos têm regras a seguir e, a partir do
descumprimento dessas, alguns fatos estranhos começam a acontecer na escola.
Assim, os alunos e nós, leitores, vivemos
uma aventura divertida e saborosa...

Fernanda Kneip e Nanceli Azevedo,
professoras do Quarto Ano
“As regras são muito importantes para o
desenvolvimento de uma escola. Com elas,
as escolas ﬁcam muito mais organizadas.
Por isso, hoje, vim falar sobre a importância
de ter regras na escola.

Lemos um livro chamado ‘É terminanteFoi dentro do contexto de leitura das
regras da escola que ﬁzemos uma reﬂexão mente proibido’, que dizia sobre algumas

regras de uma escola, e uma delas, a mais
importante, era: ‘É terminantemente proibido mascar, comer, vender etc. chicletes’. E
nós, crianças, devemos respeitar as regras
de nosso Colégio, pois os adultos fazem as
regras para o nosso bem. Uma das regras
que deve ter nos colégios é: todos os alunos
que estudam nessa escola devem vir de
uniforme. Em meu colégio, essa regra existe.
Outra regra muito importante na minha sala
de aula é não levantar para falar com a
professora. Resumindo: as regras são as
coisas mais importantes para a escola e para
o desenvolvimento de uma escola.”
Júlia Aragão Frizeiro, Turma B
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Fora da Caixa
Os alunos do Segundo Ano ﬁzeram, em
suas aulas de Português, a leitura do livro
“Rabisco e Borrão – Fora da Caixa”, do autor
Ethan Long. Em seguida, as crianças realizaram uma atividade avaliativa, escrevendo
sobre o signiﬁcado do livro para elas.
Conﬁra abaixo:
No que se refere à amizade, qual foi a
importante conclusão a que os personagens
chegaram? E você, como se relaciona com
seus amigos?
“Eles chegaram à conclusão que é muito
mais divertido brincar juntos, dividindo os
brinquedos.
Eu me relaciono muito bem com meus
amigos. Sei dividir os meus brinquedos e
esperar minha vez de brincar”.
Maria Luiza Florindo Fajardo, Turma A
“Eles chegaram à conclusão que a
amizade é mais importante do que qualquer
coisa e juntos eles podem resolver todos os
problemas.
Eu tenho um ótimo relacionamento com
os meus amigos. Nós brincamos, nos divertimos e resolvemos os problemas conversando”.
Laura Fazza Ribeiro, Turma B
“Que, sozinho, a vida não tem graça.
Temos que ter alguém para brincar.
Eu me relaciono muito bem com meus
amigos, com respeito, carinho e muito amor.
A amizade é o bem mais precioso”.
Ana Luiza Bernardo Alonso,
Segundo Ano C

Quem sou eu?
Ao trabalhar o tema “Quem sou eu?”, nas
turmas do Maternal III, os alunos foram
dispostos de frente para o espelho e observaram suas características físicas e emocionais através de gestos, de caretas e de brincadeiras, e perceberam que cada um é diferente do outro.
Acreditamos que este é um trabalho que
favorece a construção da identidade, por
meio de interações sociais, o que torna
possível o desenvolvimento da autoestima
para o crescimento da autonomia; atitudes
imprescindíveis no processo integral de
cada criança.
Aline Garcia e Luciana Almeida,
professoras do Maternal III
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Projeto Identidade
A partir do “Projeto Identidade”, a
criança entra em contato com o nome
próprio, construindo e adquirindo a
compreensão de sua importância social.
Dentro dessa perspectiva, ela começa a
reconhecer as letras de seu nome, bem como
a quantidade e a posição.
Nesta atividade, os alunos do Primeiro
Período vivenciaram tudo isso. De forma
lúdica, eles trabalharam a Matemática, ao
contarem as letras de seus nomes, e a visualização da escrita, ao colarem um papel
colorido para cada uma delas.
Hannah Moreira e Priscila Duarte,
professoras do Primeiro Período da
Educação Infantil.

Mural Madre Maria das Neves
Com o tema “Semana de Madre Maria
das Neves”, a Educação Infantil se reuniu, no
início da aula, entre os dias 5 e 9 de março,
para ouvir a Irmã Tiana, nossa
Coordenadora Pedagógica, contar, de
maneira suave e lúdica, a história do início
da Congregação.
Nossas crianças participaram atentamente e levaram no coração a linda
mensagem de Madre Maria das Neves, nossa
querida fundadora.
Soraya Maria David Nader,
Professora de Ensino Religioso
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3º Encontro dos Alunos Carmelitas do Ensino Médio
No sábado, dia 14 de abril, tivemos a
oportunidade de conhecer o Colégio Nossa
Senhora do Carmo de Viçosa, a convite da
Irmã Sônia. Durante o nosso encontro,
foram realizados momentos de formação.
Na parte da manhã, aconteceram duas
palestras: uma sobre a história da
Congregação das Irmãs Carmelitas, e a outra
sobre como a internet e o uso de aparelhos
eletrônicos interferem no dia a dia dos
jovens, as quais foram apresentadas,
respectivamente, pela Diretora
Administrativa, Marina Magalhães, e pela
professora de Ensino Religioso, Aline Leite
Grünewald. Em seguida, participamos da
Celebração Eucarística.
Na parte da tarde, foi realizado um
momento de integração entre os alunos de
Juiz de Fora e os de Viçosa, em que tivemos a
oportunidade de fazer novas amizades
durante o momento musical e as atividades
físicas. Também, conhecemos um pouco
mais os outros alunos através de uma dinâmica desenvolvida pelo nosso psicólogo
Thiago Mateus, em que compartilhamos
nossos sonhos e o desejo de entrar na
universidade, no curso que escolhemos.
Victória Frossard,
Terceira Série do Ensino Médio
Carmo de Juiz de Fora

No dia 14 de abril, ocorreu o Encontro de
Alunos do Ensino Médio de Viçosa e de Juiz
de Fora. O dia começou com uma manhã
espiritual e com palestras de formação, nas
quais conhecemos um pouco sobre a
história carmelita e reﬂetimos sobre a vida
dos jovens na sociedade atual.
Já no período da tarde, tivemos um
momento cultural com vários estilos musicais. Houve também dinâmicas de interação
sobre os nossos sonhos e como buscá-los.
Encerramos o encontro com uma oração e
um pedido de paz.
Letícia Santos Silva,
Segunda Série B
Carmo de Viçosa
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Educação
que cria novas
conquistas.

