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Novena em honra a 
Nossa Senhora do CarmoOBMEP 2018

Os educadores do Ensino Médio do 
Carmo de Cataguases, de Juiz de 

Fora, de Viçosa e de Teresópolis se 
reúnem para trocar experiências. 

Encontro de Educadores 
Carmelitas do Ensino Médio

Os alunos do Ensino 
Fundamental II e os do Ensino 

Médio realizam prova da 
Olimpíada Brasileira de Matemática. 

Antecipando o dia de Nossa 
Senhora do Carmo, o Colégio 

celebra uma novena em 
honra a Maria.

FEIRA DO LIVRO E OFICINAS 
DE CULTURA  E DE CONHECIMENTO
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Abertura do 
Mês de Maria

No dia 2 de maio,  foi 
realizada a Abertura do Mês de 
Maio, o Mês de Maria, no 
Anfiteatro Irmã Clotilde. Como 
f o r m a  d e  c e l e b r a r  e s s e 
momento especial, os alunos 
da Terceira Série do Ensino 
Médio, na presença de seus 
colegas e dos educadores, 
tiveram a honra de homenagear 
Nossa Senhora do Carmo com 
uma coroação. 
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Coroando Nossa 
Senhora do Carmo

Foram lindos momentos, muito apreciados pelos 
pais e pelos responsáveis presentes. O Colégio e a 
Congregação das Irmãs Carmelitas se orgulham muito 
de suas crianças e de seus jovens, que aprendem desde 
cedo a importância da devoção a Nossa Senhora.

Durante todo o mês de maio e o início de junho, 
os alunos da Educação Infantil, os do Terceiro Ano 
do Ensino Fundamental I e os do Nono Ano do 
Ensino Fundamental II prestaram homenagens a 
Maria. Eles ofertaram flores e corações, como 
símbolo de seu carinho, e colocaram sobre Nossa 
Senhora o terço, o escapulário, o manto e a coroa, 
com todo amor Carmelita.

Primeiro Período

Segundo Período A

Segundo Período C

Segundo Período

Segundo Período B
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Terceiro Ano CTerceiro Ano B

Terceiro Ano APrimeiro Período B

Primeiro Período ANono Ano
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Feira do Livro e Oficinas de Cultura e de Conhecimento

No dia 19, sábado, aconteceram 
a s  O fi c i n a s  d e  C u l t u r a  e  d e 
Conhecimento, oferecidas pelos 
educadores do Colégio. No turno da 
manhã e no turno da tarde, os alunos 
participaram de diversas atividades 
que exploraram diferentes aspectos 
da cultura e do conhecimento.

Nos dias 17, 18 e 19 de maio, 
aconteceu a Feira do Livro 2018 em 
nosso Colégio. Os alunos de todos os 
segmentos tiveram a oportunidade 
de aproveitar as novidades do 
mundo literário. além de ser um 
excelente incentivo aos hábitos de 
leitura e uma forma de introdução ao 
fantástico mundo da imaginação.

Ensino Fundamental II e Ensino MédioEducação Infantil 

Ÿ Oficina de Contação de Histórias

Ensino Fundamental I 

Ÿ Segundo Ano: Oficina de Artesanato 

Ÿ Primeiro Ano: Oficina de Massinha 

Ÿ Quarto e Quinto Ano: Oficina de 
Capoeira

Ÿ Terceiro Ano: Oficina de Contação de 
Histórias com Margareth Marinho 

Ÿ Cerâmica – Professora Flávia Paiva

Ÿ Street Dance – Professor Mario Jorge 
Mendes

Ÿ A Geografia da Copa do Mundo – 
Professora Mariana Biaggi

Ÿ Fanfic de Harry Potter – Professora 
Cássia Araújo

Ÿ Movimento Escoteiro no Brasil – 
Andréia Gonçalves

Ÿ Hapkido: Arte Marcial Coreana – 
Roberto Wendling

Ÿ Pipas e Papagaios: Eu Vou Me Divertir 
– Professor Alexandre Azalim

Ÿ O que há em uma revista? – Professor 
Paulo Pacheco

Ÿ A Cidade, o Tempo e os Percursos 
Urbanos – Professora Rita Almeida

Ÿ História Política da Segunda Guerra 
Mundial – Professor Thiago Barroso

Ÿ A Química nas Guerras – Professor 
Felipe Mageste

OFICINAS: MANHÃ
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OFICINAS: TARDE
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Missa da 
Família Carmelita

Também houve a participação do nosso 
coral, “Esplendor do Carmelo”, regido pelo 
maestro Charles de Oliveira, que cantou e 
emocionou todos com as belas e as harmoni-
osas vozes dos alunos. 

Aconteceu, no sábado, dia 12 de maio, 
na Catedral Metropolitana de Juiz de Fora, a 
Missa da Família Carmelita. A Celebração, 
que acontece todo ano, contou com a 
presença dos alunos, dos educadores, das 
famílias e dos amigos de nosso Colégio. Foi 
um momento de agradecimento pela união 
das famílias e de fortalecimento dos laços 
entre a Família e o Colégio.

Conexão Bernoulli

O professor Gustavo Moretto falou sobre 
“A escola, o professor e a sala de aula: 

O professor Vasco Moretto ministrou uma 
palestra sobre “Desempenho Escolar focado 
no desenvolvimento de Competências e 
Habilidades”. Vasco tem experiência docente 
de mais de 40 anos, é mestre em Didática das 
Ciências pela Universidade Laval, Québec, 
Canadá; licenciado em Física pela UnB e 
especialista em avaliação institucional pela 
Universidade Católica de Brasília-UCB. 
Atualmente, dirige a VASCO MORETTO 
Consultorias Educacionais S/C Ltda. 

No dia 26 de maio, o Colégio recepcionou 
o evento Conexão Bernoulli, do Bernoulli 
Sistema de Ensino. Educadores de diversos 
colégios de Juiz de Fora e da região que 
utilizam o sistema compareceram ao evento, 
que promoveu palestras sobre o cenário 
educacional no Brasil dos dias de hoje. 

Gestão e Excelência”. Gustavo é Diretor do 
Colégio  Ib i turuna,  em Governador 
Valadares, professor do Instituto Mineiro de 
Educação Superior, além de já ter partici-
pado da Oficina de elaboração de Questões 
do ENEM do Ministério da Educação. 

A gestora de conteúdo do Bernoulli, 
Marinette Freitas, conversou com os educa-
dores presentes sobre “Motivação e 
Engajamento na sala de aula”; assunto 
muito pertinente nos dias de hoje, com 
todas as distrações e as informações às 
quais nossos alunos são expostos. 

Foi um momento de muito aprendizado 
para todos! 
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Encontro de Educadores Carmelitas do Ensino Médio
No dia 26 de maio, os educadores 

e os coordenadores do Ensino Médio 
d a s  u n i d a d e s  d o  C a r m o  d e 
Cataguases, de Juiz de Fora, de Viçosa 
e de Teresópolis se reuniram em 
nosso Colégio para compartilhar 
experiências e planejar estratégias 
de ensino.

Após uma manhã de muito 
aprendizado durante o evento 
C o n e x ã o  B e r n o u l l i ,  a  e q u i p e 
carmelita presente se dividiu, na 
parte  da  tarde,  nas  áreas  de 
conhecimento propostas pelo Exame 
N a c i o n a l  d o  E n s i n o  M é d i o 
(Linguagens e Códigos, Matemática, 
Ciências Humanas e Ciências da 
Natureza) para uma discussão mais 
aprofundada sobre a forma como os 
conteúdos  são  minis t rados  e 
avaliados.  

Foi um momento enriquecedor 
p a r a  t o d o s  n a  p a r t i l h a  d e 
informações e na criação de unidade 
entre os Colégios.

A Geografia da Copa 
do Mundo 2018

O trabalho possibilitou que os 
alunos conhecessem e comparassem 
as características políticas, econômi-
cas, históricas, geográficas e cultu-
rais de cada uma das 32 seleções.

Márcia Cesário – Professora de 
Geografia do Ensino Fundamental II

No mês de junho, durante as aulas 
de Geografia, o Sexto, o Sétimo e o 
Oitavo Ano aplicaram o conteúdo 
estudado no Primeiro Semestre, 
pesquisando informações sobre os 
países participantes da Copa do 
Mundo de 2018.

Já os alunos do Nono Ano, dedi-
caram seus estudos ao país sede da 
Copa, a Rússia. Após conhecer as 
características geográficas do país, 
assistiram a um documentário – “Que 
Mundo é Esse?” –, que aborda o 
contraste entre a URSS socialista e a 
atual Rússia capitalista.

“A professora Márcia nos deu um trabalho 
bimestral, em dupla, sobre os países da Copa 
do Mundo de 2018. Tivemos que pesquisar, na 
internet e no nosso GeoAtlas, a localização do 
país, a sua área, seus aspectos, sua capital, 
sua moeda, entre outras curiosidades. 

Anita Daibert e Lorenzo Zambelli –    
Sexto Ano B

Foi muito bom, porque, além de apren-
dermos sobre os países que pesquisamos, 
também aprendemos sobre os países que 
nossos colegas pesquisaram, já que assis-
timos a suas apresentações.” 
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A metamorfose das borboletas
Um dia, meu amigo Bernardo trouxe 

algumas lagartas para nossa sala de aula. 
Elas se alimentavam de couve e faziam 
muito cocô. Depois de algum tempo, as 
lagartas fizeram casulos, e nós ficamos 
observando. Em casulos, não faziam cocô, 
nem precisavam mais comer. Passaram os 
dias, e continuamos a observar. Então, duas 
lagartas viraram lindas borboletas, e nossa 
professora nos levou para o parque para 
soltá-las. Ao destampar o pote, elas come-
çaram a voar lindamente. Eu gostei muito de 
observar a transformação das borboletas!

Maria Eduarda Menini Coletta – 
Segundo Ano A

OBMEP 2018
No dia 5 de junho, os alunos do Ensino 

Fundamental II e os do Ensino Médio reali-
zaram as provas da Primeira Fase da 14° 
Olimpíada Brasileira de Matemática das 
Escolas Públicas e Privadas (OBMEP). 

O aluno Enzo Faceroli Marques Moreira, 
atualmente no Nono Ano, recebeu, na 
edição do ano passado, uma menção 
honrosa por sua participação na competi-
ção. A menção foi entregue durante a reali-
zação das provas deste ano pela coordena-
dora do Ensino Fundamental II, Maria 
Helena Vassão Araujo, e a conquista de Enzo 
foi  comemorada por toda equipe carmelita. 

No dia 13 de agosto, foi divulgada a lista 
com os alunos classificados para a Segunda 
Fase da competição, assim como o local de 
realização das provas. 

Estamos torcendo pelo sucesso de 
nossos alunos em mais uma edição da 
Olimpíada, que é um importante motivador 
no estudo da Matemática!
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A convenção das letras

“Eu gostei quando as letras fizeram uma 
reunião e tentaram ajudar a sua amiga letra 
H. É assim que temos que fazer com nossos 
amigos também, para que eles se sintam 
importantes.”

Nesse teatro, também foram inseridas 
situações que levaram às crianças a reflexão 
de que, assim como uma letra precisa da 
outra, nós, seres humanos, precisamos 
também uns dos outros para nosso cresci-
mento e harmonia. Ao final da apresentação 
teatral, leram, interpretaram e discutiram o 
texto para uma melhor compreensão.  

Luiza Macieira de Carvalho -     
Primeiro Ano A

Temos trabalhado de forma lúdica, 
prazerosa e sempre diversificada, para que 
nossas crianças adquiram o hábito da 
leitura, além de estarem brincando e apren-
dendo, o que é a nossa maior prioridade!

As turmas do Primeiro Ano se divertiram 
com a apresentação de um teatro inspirado 
na obra "A convenção das letras", de Lívia 
Fagundes Neves, a qual chama a atenção para 
a importância da junção das letras para a 
formação de palavras. Os alunos conheceram 
uma letra tão usada e entenderam sobre o 
emprego dela. Porém, esta letra estava triste, 
pois, no início das palavras, ela não tinha 
som. Que letra é essa?  O H! Eles assistiram 
atentos à ajuda que as vogais deram para que 
essa letra percebesse sua grande impor-
tância para uma ortografia correta. 

Ariadne Castro, Carla Jordão e Mariana 
Malta – Professoras do Primeiro Ano

“Eu gostei da parte que todas as letras se 
juntaram e disseram para o H que, na 
palavra harmonia e em várias outras pala-
vras, precisavam dele, porque ele é tão 
especial como qualquer outra letra.”

Raphaela Imbroisi Corrêa - Primeiro Ano A

Olimpíada Nacional em História do Brasil
O Colégio tem orgulho de parabenizar nossa equipe 

de alunos do Ensino Médio, que chegou até a terceira 
fase da 10ª Olimpíada Nacional em História do Brasil, 
organizada pela Universidade Estadual de Campinas: 
Lara Luise Oliveira Mota e Vinícius Maciel Santos Leite, 
da Primeira Série, e Bruna Cabral Ferreira, Iris Campos 
Nogueira, Luann Silva de Castro e Victória Mateus 
Frossard, da Terceira Série. 

Um agradecimento especial aos professores Rafael 
Sabião e Lidiane Mattos, pela preparação e pela super-
visão dos alunos em todas as etapas da competição. 
Meninos, vocês têm um futuro brilhante pela frente!

Gabriel Tirapani Mocherniuk -    
Primeiro Ano B

           "Eu gostei da parte que as letras se 
juntaram e disseram que, para a palavra 
ficar certa, precisa do H".

"Eu gostei muito dessa história, porque o 
H descobriu que, mesmo ele não tendo som 
no início das palavras, ele é importante". 

Ana Maria Braga de Faria - Primeiro Ano B

“Foi muito legal, pois elas mostraram 
que mesmo a letra H não tendo som, se você 
escreve a palavra HIPOPÓTAMO sem o H, a 
palavra fica errada.” 

 Arthur Cesar Lopes Vasconcelos - 
Primeiro Ano C

 Alice Inocêncio Moreira - Primeiro Ano C
"Eu gostei muito dessa história porque o 

meu nome começa com H".

“Eu adorei quando todas as letras 
ficaram conversando e fizeram uma lista de 
palavras que começavam com a letra H.” 

Henrico Rafael Fernandes Deotti - 
Primeiro Ano B

“Eu gostei quando a letra H pensou que a 
palavra HARMONIA começava com A. 
Depois ela descobriu que precisava do H 
para a palavra ficar certa.” 

 Guilherme Carvalho Araújo e Silva - 
Primeiro Ano C
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Em seus estudos do Segundo Bimestre, 
os alunos do Quarto Ano aprenderam sobre o 
trabalho dos escravizados no Brasil Colonial. 
Eles conheceram as características do 
trabalho escravo nos engenhos de cana-de 
açúcar, nas vilas, nas cidades e nas minas de 
ouro. Após os estudos, foi proposta a criação 
de uma história em quadrinhos sobre o tema. 
Os alunos escolheram entre os três locais de 
trabalho escravo estudados e construíram 
uma HQ ambientada neste local.

No mês de junho, fizemos uma atividade 
avaliativa muito legal. Tínhamos que fazer 
uma história em quadrinhos ou sobre vilas e 
cidades, ou sobre minas de ouro ou sobre 
engenhos de açúcar. Eu fiz sobre vilas e 
cidades, que era o tema mais legal para 
mim. Nós tivemos que desenhar e criar a fala 
dos personagens. Foi muito divertido!”

 “Quando eu cheguei ao Quarto Ano, eu 
não gostava, nem sabia desenhar. Achava 
meus desenhos feios, tinha vez que eu até 
chorava. Mas, depois de um tempo, foram 
tendo mais atividades de desenho, e fui 
vendo que desenhar não é tão ruim assim.

 “O mais legal, para mim, foi que refle-
timos sobre nosso conhecimento através da 
atividade. Também gostei de poder compar-
tilhar essa atividade com meus amigos, 
mostrar o que eu fiz e ver o que eles fizeram. 
Eu fiz o 'Engenho de Açúcar', que envolve a 
vida dos escravos nos engenhos de cana-de-
açúcar. Valeu muito a pena me esforçar para 
ver o resultado final!”

Isabella Silva Krolman

Laura Mello Monteiro

Uma história em quadrinhos
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Em suas aulas de Geografia Política, os 
alunos da Segunda e da Terceira Série do 
Ensino Médio aprenderam sobre os diversos 
conflitos existentes no Brasil e no mundo. 
Com o objetivo de fixar melhor o conteúdo 
estudado e de exercitar suas capacidades 
argumentativas, eles realizaram debates, 
mediados pela professora Mariana Biaggi. 

 “Nossa turma foi dividida em dois 
grupos para discutir a questão da reforma 
agrária e os conflitos entre o Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra e os 
latifundiários brasileiros. Discutimos sobre a 
temática e, assim, adquirimos experiências e 
informações. Foi um momento em que 
estudamos de forma divertida, diferente e 
estimuladora”.

Anayse Nunes – Segunda Série do 
Ensino Médio

A Terceira Série se dividiu para discutir 
o atual problema na Síria, com os alunos 
representando o país afetado e as potências 
que atualmente atuam em lados opostos 
para a resolução do conflito: Estados 
Unidos e Rússia. 

A arte de partilhar
Trabalhando com o livro: “Não é sua, é 

minha”, de Susanna Moores, ouvimos a 
história de Babi, que ganhou uma bola e não 
queria emprestar para ninguém. Porém, 
quando a bola murchou, Babi precisou da 
ajuda dos amigos para resolver essa situação. 

Aline Garcia e Luciana Almeida – 
Professoras do Maternal III

As crianças do Maternal lll, com essa 
história, entenderam que emprestar o seu 
brinquedo pode ser muito divertido. 
Contamos também com a participação da 
família na confecção de interessantes 
trabalhos, feitos com muita criatividade e 
com muito capricho!

Debates
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No dia 30 de junho, aconteceu nossa Festa Junina, com a temá-
tica São João do Amor e da Paz. As danças da Educação Infantil 
aconteceram na parte da manhã, e as dos outros segmentos 
aconteceram na parte da tarde. Foi um arraiá muito animado! 
Confira alguns destaques do evento:
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Corrida das Frações

Ficou curioso e quer se divertir com a 
corrida das frações também? Seguem as 
instruções para o jogo!

Número de jogadores: de 5 a 8 pessoas 
por grupo. 

Material necessário:

Ÿ 1 dado com números de 1 a 6, para 
serem os numeradores, e um dado 
com os números 2, 3, 4 e 6, para 
serem os denominadores;

Ÿ bonecos representando os grupos;

No dia 29 de junho, os alunos do Sexto 
Ano realizaram uma atividade sobre 
frações, orientada pelo professor de 
Matemática, Alexandre Azalim. As crianças 
adoraram a oportunidade de aprender e de 
praticar, divertindo-se! Ao fim da atividade, 
o grupo em destaque foi contemplado com 
bombons, fracionando-os em partes iguais 
para todos os participantes.

Ÿ tiras de EVA em tamanhos iguais, 
divididas em 2, 3, 4 e 6 pedaços.

Como jogar:
Cada grupo, na sua vez, joga os dois 

dados e observa o número da face voltada 
para cima. Em seguida, escreverá a fração 
obtida com o lançamento dos dados, por 
exemplo: se ele obteve o número 2 nos 

Este jogo tem como objetivo verificar o 
conhecimento sobre frações, pois envolve 
comparação, frações próprias e impróprias, 
frações equivalentes e adição de frações.

As jogadas acontecem até que um grupo 
chegue em primeiro lugar na faixa de chegada.

Espírito de grupo, torcida e diálogo são 
outros aspectos desenvolvidos na atividade.

dados dos numeradores e o número 5 no 
dado dos denominadores, ele formará a 
fração 2/5. Então, ele pegará a fita que está 
dividida em 5 partes e andará com seu 
carro 2 partes. 

Experiências químicas
No dia 4 de julho, aconteceu uma mostra 

de experimentos químicos para os alunos do 
Ensino Fundamental II e do Ensino Médio, 
realizada pelos alunos da Terceira Série, em 
comemoração ao Dia do Químico. Os alunos 
e o professor de Química, Felipe Mageste, 
escolherem e executaram as experiências 
com toda a infraestrutura e o apoio do 
Colégio. Entre os experimentos, houve 
desde limões acendendo lâmpadas, motores 
eletromagnéticos, bobina de tesla, até 
foguetes sobrevoando a quadra. 

Isabella Salgado de Albuquerque e 
Campos – Terceira Série do Ensino Médio

O objetivo do trabalho foi incentivar 
todos os alunos a estudarem e a pesquisarem 
um pouco mais sobre a Química e mostrar o 
quão importante ela pode ser em nossas 
vidas. Em nome dos alunos da Terceira Série, 
agradeço primeiramente ao Felipe, por tudo 
o que nos foi ensinado, e ao Colégio, por nos 
proporcionar essa última oportunidade de 
mostrarmos tudo o que aprendemos durante 
todos esses anos.
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Abertura Copa Carmo 2018
Na manhã de 3 de julho, os alunos do 

Ensino Fundamental II se reuniram para a 
abertura dos jogos da Copa Carmo 2018. No 
espírito de Copa do Mundo, cada turma 
escolheu um país que já venceu o evento para 
representar, além do país sede deste ano. 

Os alunos do Sexto Ano A representaram 
o país sede da Copa do Mundo de 2018, a 
Rússia. Os alunos do Sexto Ano B, a 
ganhadora da competição de 1998 e de 
2018, a França. Os alunos do Sétimo Ano A 
escolheram o país dos nossos hermanos, 
ganhadores de duas Copas, a Argentina. Já o 
Sétimo Ano B foi bem representado pela 
seleção da campeã de 2010, a Espanha. O 
Oitavo Ano A escolheu o país que inventou o 
futebol, a ganhadora da Copa de 1966, 
Inglaterra. Os alunos do Oitavo Ano B 
representam a tetracampeã Alemanha, a 
grande rival do Brasil na Copa de 2014. O 
Nono Ano A foi  o  responsável  por 
representar o país que mais venceu o 
evento, nosso pentacampeão, o grande 
Brasil. O Nono Ano B fechou nossa seleção 
carmelita, representando nossos vizinhos 
bicampeões, o país vencedor da primeira 
Copa do Mundo, o Uruguai. 

Durante a abertura, as equipes desfilaram 
com a bandeira de seu país e hastearam as 
bandeiras do Brasil, de Minas Gerais, de Juiz 

Nossa Diretora Pedagógica, Irmã Sônia 
Maria Estevam, parabenizou a todos pela 
beleza do evento e declarou aberta a 
competição. 

de Fora e do Colégio Nossa Senhora do 
Carmo, entoando o Hino Nacional Brasileiro. 
Além disso, os alunos fizeram o juramento de 
uma competição amigável, para a diversão e 
o benefício de todos.

Sementinhas

Nesta  at iv idade,  t rabalhamos  a 
lateralidade, o esquema corporal, a colagem, 
o colorir e o audiovisual. Que, no próximo 
semestre, nossas sementinhas continuem 
crescendo com a leveza da infância!

As crianças compreenderam que a 
sementinha plantada faz nascer uma flor ou 
uma árvore e, também, a sua relação com a 
nossa vida. De um lado do cartaz, os alunos 
desenharam a semente acolhida pela terra e, 
de outro, o autorretrato de cada um, que 
cresce a cada dia que passa. 

Hannah Moreira Ferraz de Lima e Priscila 
Duarte Guedes Santos – Professoras do 
Primeiro Período

Toda criança é como uma sementinha, 
que cresce e se desenvolve regada de amor e 
de atenção. Para fechar o semestre, o 
Primeiro Período se inspirou em uma parte 
da música dançada na Festa Junina: “Tal qual 
plantinha que já foi semente, a gente um dia 
semente já foi...”, de Xico Bizerra, para 
produzir sua atividade no Portfólio.  
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Momento Cultural do Quinto Ano A – Extraordinário

O Momento Cultural foi finalizado com a 
apresentação da música “É preciso saber 
viver”, da banda Titãs.

No dia 9 de julho, o Quinto Ano A 
encerrou o Primeiro Semestre de Momentos 
Culturais, apresentando uma adaptação do 
livro “Extraordinário”, de R. J. Palacio. O 
livro conta a história de Auggie Pullman, um 
garoto que sofre da síndrome de Treacher 
Collins, que causa deformação facial, e sua 
maneira de ver o mundo. 

Em sua versão da história, as crianças 
passaram a belíssima mensagem de que 
cada pessoa é diferente e especial em sua 
própria maneira. 

Copa Esperança 2018

“Ressaltamos e parabenizamos a ajuda 
dos alunos que estiveram presentes e que 
permitiram o sucesso do evento. Desejamos 
que estes levem sempre o espírito de 
assistência ao próximo adiante e possam 
continuar contribuindo para melhorar 
nossa sociedade”.

Equipe da Copa Esperança

A arrecadação resultou na compra de 
180kg de alimentos não perecíveis, 
posteriormente doados para as seguintes 
instituições beneficentes: Abrigo Santa 
Helena, Ascomcer e Sopa dos Pobres.

Estamos muito orgulhosos das iniciativas 
filantrópicas de nossos alunos. Foi um dia de 
diversão e de ajuda ao próximo.

A inscrição para o evento esportivo foi a 
doação de alguns alimentos não perecíveis ou 
de 10 reais, conforme a disponibilidade do 
participante. Os jogos do Ensino Fundamental 
II aconteceram na parte da manhã, e os do 
Ensino Médio ocorreram à tarde. 

No dia 7 de julho, aconteceu, em nosso 
Colégio,  mais uma edição da Copa 
Esperança; evento esportivo com objetivo 
beneficente. A iniciativa para a criação da 
Copa Esperança partiu de um grupo de 
alunos do Ensino Médio, formado por 
Gabriel Ayres, Lucas Monteiro, Pedro Bersan 
e Rafael Bastos.

“Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver.”
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Caixinha de guardar o tempo

“Foi muito legal o projeto da caixinha de 
guardar o tempo. Eu e a Laura, que foi quem 
eu tirei no amigo-secreto, não éramos tão 
próximas até essa atividade. Eu me senti 
feliz de me aproximar dela e sempre me 
lembrarei da nossa turma por causa da foto 
que recebemos. Eu acho que isso foi criativo 
demais!”

Flora Souza Tavares do Nascimento – 
Terceiro Ano B 

“Minha caixa de guardar o tempo está 
cheia de lembranças boas da minha família 
e dos meus amigos. Esse projeto foi feito 
com muito carinho pelas professoras do 
Terceiro Ano. Eu adorei a atividade, me 
emocionei, ganhei cartinhas e também 
lembranças dos meus familiares”. 

Em suas aulas de Português do Segundo 
Bimestre, os alunos do Terceiro Ano fizeram 
a leitura do livro “Caixinha de Guardar o 
Tempo”, da autora Alessandra Roscoe, 
ilustrado por Alexandre Rampazo. Em 
seguida, as professora pediram aos alunos 
que fizessem suas próprias caixinhas e que 
guardassem lembranças queridas de sua 
infância nelas. Na última semana de aula, as 
crianças se reuniram e fizeram a troca das 
caixas, além de receber cartas dos amigos. 
Os alunos também ganharam uma foto da 
turma e um marcador de livro como uma 
lembrança de suas professoras. 

Letícia Beire Barletta – Terceiro Ano A

Ana Carolina Colen de Lacerda Novaes 
– Terceiro Ano A

“Eu achei o projeto muito interessante. 
No dia, fizemos uma troca de cartas e de 
caixas. Colocamos nas nossas caixas fotos, 
bilhetes, um porta-retratos e um marcador 
de livro, que minha amada professora 
Priscila fez”. 

“Eu gostei muito de compartilhar minhas 
lembranças com a turma. É muito bom 
mostrar coisas sobre a minha vida. Isso foi 

Antônia Stephani Guimarães Fernandes 
– Terceiro Ano B

“Neste semestre, lemos o livro 'Caixinha 
de Guardar o Tempo'. Depois, eu fiz uma 
caixa enfeitada e encapada e dentro guardei 
um marcador de livro, um retrato da minha 
turma, uma oração de Nossa Senhora do 
Carmo e uma foto da minha família. Eu amei 
esse trabalho!”

uma experiência fantástica.  Ver as 
lembranças dos meus colegas me fez 
entender que cada pessoa tem a sua própria 
história!”

Artur Daibert Fiereck Afonso –   
Terceiro Ano C

Maria Gabriele Terra Müller Vilela – 
Terceiro Ano C

“Foi legal receber um porta-retratos e 
um cartão do amigo-secreto. Mas, o mais 
legal foi trocar as caixas com os amigos e 
saber um pouco mais da vida deles.” 
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PIN PAN
No dia 6 de julho, o professor Alexandre 

Azalim realizou um jogo matemático com o 
Sexto Ano. Esse jogo se chama Pin Pan e 
exige conhecimento dos múltiplos, atenção 
e concentração. O jogo foi realizado no 
Anfiteatro Irmã Clotilde e, com ele, eu tive a 
oportunidade de me divertir e de aprender. 
Eu cheguei à final e consegui o prêmio de 
destaque da sala, mas o meu verdadeiro 
prêmio foi aquele momento divertido que 
eu puder vivenciar.

Muitos alunos me alegraram com seus 
avanços. Três alunos tiveram destaque 

Izadora Ribeiro de Souza – Sexto Ano B 
A cada aluno eliminado, a pressão e a 

dificuldade aumentavam. Foi uma experiência 
maravilhosa, não apenas para mim, mas para 
todos os que estavam no salão. 

Helena Ribeiro de Souza – Sexto Ano B
Eu só tenho a agradecer aos queridos 

alunos, pelo envolvimento e pela parceria.

maior: Laura Eiterer (Sexto Ano A), Júlia 
Stersi (Sexto Ano A) e Izadora Ribeiro 
(Sexto Ano B).

Ao fim do Pin Pan, todos ficaram 
satisfeitos com a oportunidade de aprender 
e de se divertir!

Alexandre Azalim –                      
Professor de Matemática

Cooking Class

“July 12th was a very nice day because 
we had a great time in our Cooking Class. 
There, we ate some pizza and we had a lot of 
fun with out teacher Huelber, and our 
classmates. I'd like to thank our teacher and 
the staff from our school for giving us this 
opportunity”. 

Maria Fernanda Lousada Gravina de 
Souza – Turma A2 de Inglês 

Na última semana de aula do Primeiro 
Semestre, as turmas de Inglês do Ensino 
Médio se reuniram para uma Cooking Class, 
com seu professor, Huelber Paes. Foi um 
momento de aprendizado e também de 
confraternização entre os alunos. 

Taíssa Xavier Leal –                             
Turma B1 de Inglês 

“On july 12th, we, students from level 
B1, had a cooking class. We made chocolate 
fondue with a lot of fruits and, of course, 
chocolate. It wasn't just a moment for us to 
eat, we also had a time to get together. It was 
a great experience!” 

Ficou curioso para saber o que nossas 
alunas acharam da aula, mas não entendeu? 
Peça para algum dos alunos traduzir os 
textos para você e descubra! 
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Novena em honra a Nossa Senhora do Carmo

O segundo dia de novena teve como 
tema “Maria, a primeira que acreditou”. O 
celebrante foi o Padre Antônio Pereira Gaio, 
e a homenagem foi realizada por nossos 
educadores. 

O terceiro dia de novena teve como tema 
“Maria, a primeira que anunciou”. O 
celebrante foi o Monsenhor Miguel Falabella 
de Castro, e a homenagem ficou a cargo dos 
alunos do Terceiro Ano. 

Durante os dias 7 e 15 de julho, todos os 
dias, às 19h, no Anfiteatro Irmã Clotilde, 
aconteceu, em nosso Colégio, a novena em 
honra a Nossa Senhora do Carmo. Com o 
tema “Feliz aquela que acreditou” (Lc 1,45), 
celebramos com toda a comunidade 
educativa e a família carmelita esse 
momento tão especial.

O primeiro dia de novena teve como 
tema “Maria, a primeira seguidora de Jesus”. 
O celebrante foi o Padre Wellington 
Nascimento de Souza, e a homenagem foi 
feita pelos pequenos da Educação Infantil.

O sexto dia de novena teve como tema 
“Maria, a primeira que tocou em Jesus”. O 
celebrante foi o Padre Geraldo Dondici 
Vieira, e a homenagem ficou a cargo dos 
alunos do Quinto e do Sexto Ano.

O quinto dia de novena teve como tema 
“Maria, a escolhida sem pecado original”. O 
celebrante foi o Padre Antônio Pereira Gaio, 
e a homenagem foi realizada pelos alunos 
do Segundo Ano. 

O sétimo dia de novena teve o tema 
“Com Maria, queremos trabalhar na messe 
do Senhor”. O celebrante foi o Padre Cássio 
Barbosa de Castro, e a homenagem foi feita 
pelos alunos do Primeiro Ano.

O quarto dia de novena teve como tema 
“Maria, a primeira que glorificou”. O 
celebrante foi o Padre José Maurício de 
Paula, e foi a vez dos alunos do Quarto Ano  
homenagearem Nossa Senhora. 

O nono e último dia de novena teve como 
tema “Com Maria, queremos ser discípulos e 
missionários do Senhor”. O celebrante foi o 
Monsenhor Luiz Carlos de Paulo, e a 
homenagem ficou a cargo dos alunos do 
Ensino Médio, com destaque para os alunos 
da Terceira Série, que se despedem do 
Colégio neste ano. 

 O oitavo dia de novena teve como tema 
“Com Maria, queremos trabalhar na messe 
do Senhor”. O celebrante foi o Padre Danilo 
Celso de Castro, e a homenagem foi 
realizada por algumas mães carmelitas.

Cartão do aluno João Carlos Mendes 
de Souza - Primeiro Ano A
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Celebração Eucarística em honra a Nossa Senhora do Carmo

Nesta celebração, as Irmãs renovaram 
os seus votos, e a postulante Beatriz 
Marques Dias declamou um poema sobre 
Ser Carmelita, de autoria da Irmã Maria de 
Santa Joana D'Arc.

No dia 16 de julho, foi realizada a 
Celebração Eucarística com Dom Gil 
Antônio, em homenagem ao dia de Nossa 
Senhora do Carmo. Com a temática “Com 
Maria, queremos ser Construtores da Paz”, o 
Bispo encerrou as  solenidades em 
homenagem a Nossa Senhora com a 
imposição do escapulário, com a presença 
do coral do Colégio, Esplendor do Carmelo.
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Colônia de Férias
Entre os dias 17 e 30 de julho, na 

parte da tarde, o Colégio ofereceu aos 
alunos a oportunidade de fazer parte da 
Colônia de Férias. 

Durante esses dias, os participantes 
jogaram bola, desenharam, pintaram, 
assistiram a apresentações teatrais, 
participaram de momentos musicais, 
comeram lanches deliciosos e se 
divertiram bastante!

Em dezembro, a Colônia volta a todo 
vapor! 
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INSCRIÇÕES ABERTAS

PROCESSO DE ADMISSÃO PARA

NOVOS ALUNOS 
2019

DE 4 A 14 DE SETEMBRO 

ABERTURA DO PORTAL

RENOVAÇÃO DE MATRICULA DE

ALUNOS 
VETERANOS
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