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Encontro de Educadores Carmelitas
do Ensino Fundamental I
No dia 11 de agosto, os educadores
e os coordenadores do Ensino
Fundamental I das unidades do Colégio
Nossa Senhora do Carmo de
Cataguases, de Juiz de Fora, de Viçosa e
de Teresópolis se reuniram, em
Cataguases, para compartilhar
experiências e planejar estratégias de
ensino.
O grupo assistiu a uma palestra com
a especialista sobre a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC), Guilhermina
Jardim, consultora pedagógica da
Editora SM. Em seguida, os educadores
se reuniram para discutir de forma mais
aprofundada as mudanças que a BNCC
irá trazer para cada área de
desenvolvimento e traçar planos de
ação conjunta.
Foi um momento muito benéﬁco
para todos na partilha de informações e
na criação de unidade entre os Colégios.
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Celebração Eucarística das Escolas Católicas
e da Família Carmelita
No dia 18 de agosto, aconteceu a
Celebração Eucarística das Escolas
Católicas de Juiz de Fora na Catedral
Metropolitana. O Colégio aproveitou o
momento de celebração para encerrar a
Semana Vocacional e para comemorar a
Semana Nacional da Família.

Nosso coral, Esplendor do Carmelo,
assim como os corais dos outros colégios
presentes no dia, fez uma belíssima
apresentação durante a celebração, que foi
presidida por Dom Gil Antônio Moreira.

Semana Vocacional
No mês vocacional de agosto, na
semana do dia 13 até o dia 17, fomos
agraciados com belas histórias e relatos
de diferentes formas e maneiras que
Deus usa para propagar, em nós, a sua
vontade, o seu chamado.
Logo na segunda-feira (13), nossa
diretora, Irmã Sônia, reuniu-nos no
Anﬁteatro Irmã Clotilde, local onde todas
as outras palestras seriam sediadas, e
nos contou como Deus a chamou para a
vida religiosa. Um belíssimo relato de
uma jovem que atendeu à convocação
divina e que , hoje, rege muitos e muitos
jovens, tanto em Juiz de Fora, como em
Viçosa, com a sensatez, a ternura e o
carinho de poucos.
Na quarta-feira (15), recebemos a
visita de Sebastião Marques, o Sebah.
Ele, que antes já havia trabalhado no
Colégio e faz parte da memória afetiva de
muitos alunos que estudam no Carmo,
relatou-nos como Deus pode fazer o seu
chamado de diversas maneiras. Com seu
humor característico e, como sempre,
uma pitada de música, Sebah descreveu
como funciona a Comunidade Exaltai,
instituição onde exerce sua vocação; a
incrível vocação de evangelizar e levar
Deus a todos.
Em seguida, na quinta-feira (16), a
vocação exposta aos alunos foi diferente.
Guiado por Sílvio e Tatiane, pais de
alunas carmelitas, nosso encontro
matinal foi sobre o sacramento do matrimônio e como os laços estabelecidos no
ato do casamento tornam aqueles que
antes eram indivíduos separados em um
só, um só corpo instruído e liderado pelo
amor de Cristo e que, não importa se o
momento é bom ou ruim, superam as
diﬁculdades juntos, sempre com alegria
e com felicidade conjunta.
Por ﬁm, na sexta-feira (17), para
ﬁnalizar essa semana de imensa espiritualidade, o Padre Cássio trouxe para os
alunos suas próprias experiências acerca
da vida como um sacerdote, a alegria de
ser sacerdote e as competências do
padre, fechando nossa Semana
Vocacional.

Foi, sem dúvida alguma, uma semana para adquirirmos conhecimento de
de grande riqueza para os alunos do mundo, mas, sim, para nos preencher
Carmo. Ter contato com tantas experiên- espiritualmente em tempos tão difíceis.
cias, com tantos relatos e com tantos
Vinícius Maciel Santos Leite exemplos da manifestação de Deus na
Primeira Série do Ensino Médio
vida de todos foi fundamental, não só
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Semana da Educação Infantil
O dia da Educação Infantil é
comemorado dia 25 de agosto. Com o
objetivo de celebrar a data, nossa
Educação Infantil prepara, todos os
anos, uma semana inteira de atividades
especiais para nossos pequenos,
promovendo conhecimento, reﬂexão e
diversão.

“escravos de Jó”, “seu mestre mandou” e
muito mais. Os alunos levaram como
lembrancinha um anel para brincar com a
família.

Na quinta-feira, dia 23, foi a hora dos
pequenos usarem o que aprenderam
sobre o Saci. As turmas do Infantil
tiveram uma tarde cheia de aventuras,
Na segunda-feira, dia 20, as turmas caçando o personagem, com garrafas e
d a E d u c a ç ã o I n f a n t i l a s s i s t i r a m peneiras, pelo parquinho do Colégio.
atentamente a uma contação de histórias
feita pela funcionária do Colégio,
A n g é l i c a Fr e i t a s , s o b r e o S a c i . A s
crianças gostaram muito de aprender um
pouco mais sobre esse importante
personagem do folclore de nosso país.

Na terça-feira, dia 21, foi o momento
de dançar e de cantar ao som do Grupo
Lúdica Música. O Colégio teve a honra de
receber os músicos no Anﬁteatro Irmã
Clotilde para uma tarde de muita
diversão para as crianças e, também,
para os adultos.
Na quarta-feira, dia 22, em
h o m e n a g e m a o D i a d o Fo l c l o r e , a
professora de Música, Luísa Mendonça, e
a professora de Educação Física, Elza
Ganimi, comandaram as atividades,
resgatando cantigas de roda e
brincadeiras antigas. As crianças
aprenderam a brincar de “passa anel”,

Momento Cultural do Maternal III
Na sexta-feira, 24, os alunos do
Maternal III prepararam um Momento
Cultural muito especial. Usando como
base o que aprenderam em sala de aula
sobre o folclore brasileiro, as crianças,
com a ajuda de suas professoras,
recitaram diversas cantigas de roda,
adivinhas e falaram um pouco sobre
alguns personagens importantes de
nossa cultura.
Foi um bonito encerramento para uma
importante semana que promoveu
momentos lúdicos e integração ao
segmento.
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Homenagem aos avós – Primeiro Ano
No dia 18 de setembro, os
alunos do Primeiro Ano do
Ensino Fundamental I realizaram uma linda homenagem a
seus avós. Na presença de seus
colegas e de seus familiares, as
turmas apresentaram textos e
músicas que demonstraram todo
o seu amor pelos avós, presentes
ou apenas na memória.
A homenagem foi ﬁnalizada
com um delicioso lanche comunitário entre avós e netos!

Momento Cultural do Quarto Ano B – Folclore
Em homenagem ao Dia do
Folclore, comemorado todo dia
22 de agosto desde 1965, os
alunos do Quarto Ano B apresentaram, no dia 27, um Momento
Cultural, explorando um pouco
das peculiaridades da cultura
popular brasileira e, em especíﬁco, da cultura de nosso estado.
A turma explicou aos familiares e aos responsáveis
presentes a origem da palavra
folclore, que deriva do termo
inglês folklore, a união da palavra
folk, que signiﬁca povo, e da
palavra lore, que pode ser traduzida como sabedoria, além de
outras curiosidades sobre o
tema.
Em seguida, as crianças apresentaram algumas lendas e
músicas da sabedoria popular de
Minas Gerais, muito rica em
contos, em cantos e em crendices.

Visita dos alunos do Carmo
de Viçosa
No dia 2 de outubro, os alunos do Ensino Médio
do Carmo de Viçosa ﬁzeram uma visita ao nosso
Colégio. Eles passaram a tarde com nossos alunos,
divertindo-se, jogando e confraternizando.
A visita terminou com um delicioso lanche e
com muitas novas amizades!
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Feira das Ciências 2018
No dia 1° de setembro, aconteceu a
XXI Feira das Ciências do Colégio do
Carmo de Juiz de Fora. O evento, que
envolveu todos os segmentos do Colégio,
teve dois temas centrais. Os alunos da
Educação Infantil e os do Ensino
Fundamental concentraram seus
trabalhos na temática “A magia da
natureza”. Já os alunos do Ensino Médio
basearam-se no tema da Campanha da
Fraternidade 2018: “Fraternidade e
Superação da Violência”.
Tanto as turmas quanto toda a equipe
educativa se empenharam na produção
dos trabalhos apresentados na Feira.
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Mostra Olhares
A violência, atualmente, é um dos principais temas retratados pela mídia. Então,
estamos, a todo instante, lendo e vendo
notícias sobre esse assunto. Porém, essa
constante exposição e repetição, às vezes,
acaba banalizando e fazendo com que
achemos isso normal, pois “acontece”.
Certo? Não!
Com a nossa exposição fotográﬁca,
procuramos retratar esse problema de
forma artística, introspectiva e mais sutil.
Para tal, a atenção do expectador é requisitada para entendê-la, interpretá-la e, dessa
forma, reﬂetir acerca das diversas formas de
violência, de como elas estão presentes no
nosso dia a dia e o que podemos fazer para
amenizá-las, ajudando na construção de
uma sociedade melhor.
Letícia Duque – Terceira Série do
Ensino Médio
Trabalho desenvolvido pela turma da
Terceira Série do Ensino Médio, com orientação da professora de Artes, Tania Mara, e do
psicólogo Thiago Mateus.

Viagem à Fazenda São Luiz da Boa Sorte
No dia 5 de setembro, os alunos do
Oitavo e os do Nono Ano ﬁzeram uma viagem
à Fazenda São Luiz da Boa Sorte, em
Vassouras, no Rio de Janeiro.
Fundada em 1835, a fazenda funcionou
durante o auge do Ciclo do Café, e as turmas
observaram de perto como era organizada a
produção do produto no local. Os alunos
assistiram a uma apresentação teatral, a qual
retratou as relações entre barões e escravos,
com destaque para o ensino da História e das
culturas africanas como resgate do período
do escravismo.
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Momento Cultural do Segundo Ano A – Mês da Bíblia
No dia 3 de setembro, os alunos
do Segundo Ano A apresentaram
um belíssimo Momento Cultural
em homenagem à abertura do Mês
da Bíblia.
Durante o Momento, as
crianças exibiram alguns objetos
que simbolizam a Bíblia Sagrada: a
vela, o espelho, o martelo, o ouro, o
mel, a semente e o fruto.
Em seguida, elas ﬁzeram uma
dramatização da Parábola da
Ovelha Perdida, cujo ensinamento
ﬁnal é “mais alegria haverá no céu,
por alguém que se arrepende e volta
para o caminho do bem, do que sobre
noventa e nove justos, que já se
comportam corretamente”.

Momento Cultural do Segundo Ano B – A Primavera e a Festa das Flores
“Que esta primavera perfume o seu
coração com todos os aromas da alegria”
Os alunos do Segundo Ano B, no dia 24
de setembro, trouxeram a cor e o perfume
das ﬂores. A turma apresentou um Momento
Cultural sobre a chegada da primavera, que
teve início no dia 22 de setembro e terminou
no dia 21 de dezembro.
As crianças deixaram uma importante
mensagem ao ﬁnal da apresentação:
“O Sol brilha e ilumina nossa vida,
enchendo-a de calor, de luz e de cor.
Sejamos sempre luz no coração das pessoas.
Sejamos sementes ﬂorescendo para o bem.
Tenhamos atitudes que perfumem a vida e
façam ﬂorescer a esperança de um futuro
melhor em casa, com a nossa família, em
nossa escola, em nosso país e no mundo!”

Campanha de doação de sangue
Como parte do projeto vocacional do
Ensino Médio, realizado pelo psicólogo do
nosso Colégio, Thiago Mateus, os alunos da
Terceira Série que tentaram vestibular para
área da saúde visitaram a Fundação Centro
de Hematologia e Hemoterapia do Estado de
Minas Gerais – Hemominas. Lá, os nossos
futuros proﬁssionais da saúde aprenderam
sobre todas as etapas que envolvem o
processo de doação de sangue e do cadastro
de doação de medula óssea.

Como resultado dessa visita, os alunos
desenvolveram uma campanha de doação
de sangue. Eles ﬁzeram palestras nas salas
do Ensino Médio e do Ensino Fundamental
II, conscientizando os alunos sobre a importância desse ato de solidariedade.
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I Concurso de Redação
No dia 25 de setembro, o Colégio
promoveu seu primeiro Concurso de
Redação. Participaram os alunos do
Quarto e do Quinto Ano do Ensino
Fu n d a m e n t a l I , o s d o E n s i n o
Fundamental II e os do Ensino Médio.
O objetivo foi desenvolver a habilidade na produção textual e na
expressão do pensamento e da criatividade.

Conforme previsto no edital, a
avaliação das redações pela banca
julgadora aconteceu do dia 26 de
setembro ao dia 16 de outubro, a qual
foi realizada por uma equipe do
Colégio Nossa Senhora do Carmo de
Viçosa, e o resultado foi divulgado no
dia 14 de novembro. Conﬁra os
vencedores de cada categoria:

Categoria 1: Quarto e Quinto Ano do Ensino
Fundamental I (texto narrativo)
1º lugar: Gabriela Fazza W. M do Nascimento – 5º Ano A
2º lugar: Francisco Simões Rodrigues – 5ª Ano A
3º lugar: Guilherme Mendes Ferreira – 4º Ano B
Categoria 2: Sexto e Sétimo Ano do Ensino
Fundamental II (texto narrativo)
1º lugar: Carlos Eduardo Viana Uba – 6º Ano B
2º lugar: Maria Clara Martins Vidal Tavares – 7º Ano B
3º lugar: Bernardo Cipriano Miranda – 6º Ano A
Categoria 3: Oitavo e Nono Ano do Ensino
Fundamental II (texto narrativo)
1º lugar: Júlia Bassi Vieira – 9º Ano B
2º lugar: Lucas de Paula Grizende – 9º Ano A
3º lugar: Isabela Marques da Costa e Souza – 8º Ano B
Categoria 4: Primeira, Segunda e Terceira Série do
Ensino Médio (texto dissertativo-argumentativo)
1º lugar: Gabriel Gouvêa de Castro Alves – 2ª Série
2º lugar: Maria Fernanda Torrent Salgado – 3ª Série
3º lugar: Marcella R. Melo – 2ª Série

Momento Cultural do Segundo Ano C – Encerramento do Mês da Bíblia
Bíblia: Palavra de Deus que ilumina
nosso caminho
No dia 1º de outubro, o Segundo Ano C
encantou a todos com o Momento Cultural
sobre a Bíblia, o qual encerrou as festividades sobre o mês dedicado à Palavra de
Deus.
A proposta da turma foi alertar às
pessoas que elas andam tão ocupadas com
os afazeres do dia a dia que se esquecem de
ler as importantes mensagens presentes na
Bíblia. Para isso, os alunos contaram uma
história em que a Bíblia conversa com
alguns meninos e os orienta para eles terem
condutas exemplares durante as brincadeiras, em relação à amizade, à escola, aos
pais.
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Abertura da Semana da Criança 2018
No dia 6 de outubro, aconteceu a
Abertura da Semana da Criança 2018 no
SESIMINAS. Os alunos carmelitas e suas
famílias se reuniram para uma manhã de
muita diversão e confraternização com
direito à piscina, a campo de futebol, a
quadras, a parquinho, à cama elástica, à
barraquinha de churros, de churrasquinho e
muito mais.
Ser criança é tudo de bom!
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Gincana Recreativa – Manhã
No dia 8 de outubro, os alunos do Ensino
Fundamental II e os do Ensino Médio
abriram as atividades da Semana da Criança
2018 com a Gincana Recreativa.
As equipes participantes foram: Anjos
da Lei (Sexto Ano A, Sétimo Ano A, Oitavo
Ano A e Nono Ano A), Soldados da Paz (Sexto
Ano B, Sétimo Ano B, Oitavo Ano B e Nono
Ano B) e Paz e Alegria (Ensino Médio).
Com o auxílio de seus padrinhos, as
equipes se divertiram durante toda a manhã
ao participarem de diversas provas práticas,
como o desaﬁo dos ditados populares e o
arremesso de bola, além de provas relâmpago. Os alunos brilharam na apresentação
das provas culturais de dança, de música, de
cordel e muito mais.
No ﬁnal da Gincana, foi realizada a
contagem dos pontos, e a equipe Anjos da
Lei foi declarada a campeã.

Gincana Recreativa – Educação Infantil
Nos dias 9 e 10 de outubro, os alunos da
Educação Infantil participaram da Gincana
Recreativa da Semana da Criança 2018.
Orientados pela professora de Educação
Física, Elza Ganimi, os pequenos se divertiram com animadas atividades na quadra
do Colégio, como corrida de velotrol,
bolinha na colher, corrida do saco, dança da
cadeira e muito mais.
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Semana da Criança - Tarde
De 8 a 11 de outubro, as turminhas do
turno da tarde se divertiram com diversas
atividades recreativas em comemoração à
Semana da Criança. Houve apresentações de
algumas de nossas Escolinhas
Especializadas: Capoeira, Encantadores de
Histórias e Violão. Os pequenos também
aproveitaram uma apresentação do Teatro de
Marionetes realizada pela Companhia
Universo dos Bonecos. E não podia faltar a
atividade mais esperada de todas: a Gincana
Recreativa!

VIII Encontro de Corais Corporativos
O Coral do Colégio, Esplendor do
Carmelo, participou, nos dias 20 e 21 de
outubro, do VIII Encontro de Corais
Corporativos na cidade de Campos do JordãoSP. O evento foi promovido pela Fundação
SABESP.
Participaram nove corais: um do Paraná e
outros de São Paulo, de Campinas e de
Presidente Prudente. O Coral do Carmo foi o
representante do estado de Minas Gerais,
além de ser o único coral infantil presente no
evento.
Após a fala do Secretário de Cultura e do
presidente da Fundação, coube ao Coral do
Carmo a abertura do evento, em que foram
apresentadas quatro obras de diferentes
compositores e períodos da história.
O êxito da apresentação pode ser
constatado por ser o grupo mais aplaudido e
o único da noite a receber os aplausos com a
plateia em pé.

Uma vez cumprido o objetivo artístico, o
Coral fez passeios pela cidade e uma
pequena apresentação no Capivari; ponto
turístico do centro da cidade. No domingo,
visitou a Basílica de Aparecida para prestar
agradecimento a Nossa Mãe Maria.
Mais uma vez, o Coral do Carmo leva arte
e cultura de alto nível para além do âmbito
escolar e começa a se consolidar como
referência no seleto meio musical.
Charles de Oliveira
Maestro
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Momento Cultural do Primeiro Período – Assim como você
"O peixe, a galinha, o carneiro... os
animais se parecem com a gente”.
No dia 26 de setembro, as turmas do
Primeiro Período apresentaram um lindo
Momento Cultural. Usando como inspiração o
livro “Assim como você”, do autor Guido Van
Genechten, as crianças falaram sobre as
similaridades entre os animais e os humanos.
Assim como nós, os animais sentem fome,
gostam de brincar, de correr e de pular.
Como encerramento da apresentação, os
pequenos levaram bichos de pelúcia dos
animais de que eles mais gostam e dançaram
ao som de “Dança dos Bichos”.

Entrega de Doações
Durante o ano de 2018, o Colégio realizou
diversas campanhas de doações para os mais
necessitados. No Segundo Semestre letivo, alguns
alunos, acompanhados de funcionários do Colégio,
foram a instituições fazer a entrega dos alimentos
arrecadados.
“No dia 24 de outubro, nós, alunas da Segunda
Série do Ensino Médio, acompanhadas da Irmã
Imaculada Fortine, fomos a Guarani, ao Asilo São
Vicente de Paula, entregar os mantimentos
arrecadados em nossa gincana. Foi uma experiência
única, em que tivemos momentos maravilhosos ao
lado das Irmãs Carmelitas e dos idosos que lá vivem.
Gostaríamos de agradecer o momento mágico
que o Colégio nos proporcionou. Foi incrível poder
levar alegria e carinho para os mais necessitados”.
Anayse Nunes Tannus – Segunda Série do
Ensino Médio

Momento Cultural do Maternal II – Ser criança
No dia 31 de outubro, as crianças do
Maternal II apresentaram seu primeiro
Momento Cultural. Com o auxílio das
professoras da sala, Denise e Pâmela, e da
professora de música, Luísa, a turminha se
divertiu muito ao demonstrar as delícias de ser
criança. Os pequenos dançaram suas músicas
preferidas, e, ao ﬁnal da apresentação, as
professoras prepararam um vídeo surpresa para
os pais, com algumas das aventuras que seus
ﬁlhos viveram em seu primeiro ano no Colégio.
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Momento Cultural do Primeiro Ano A – Obrigado por nos fazer crescer
“Legal ter você aqui, um amigo em que
eu posso acreditar”
No dia 29 de outubro, os alunos do
Primeiro Ano A apresentaram um belíssimo
Momento Cultural em homenagem ao Dia do
Professor, que acontece todo dia 15 de
outubro.
As crianças cantaram e dançaram ao
som de diversas músicas, escolhidas especialmente para o momento. Elas também
ﬁzeram uma divertida e carinhosa homenagem a cada um dos professores e das
professoras do Ensino Fundamental I, sem
se esquecer das queridas coordenadoras do
Colégio.
Com a ajuda da professora Ariadne, os
alunos montaram um mural com a árvore do
Colégio, demonstrando como são realmente
sementes deste jardim! As crianças também
escreveram bilhetes e distribuíram ﬂores
para os professores.

Momento Cultural do Primeiro Ano B – Se criança governasse o mundo...
“Alegria nasceria todo dia, junto com o
Sol”
No dia 12 de novembro, a turma do
Primeiro Ano B apresentou um divertido e
educativo Momento Cultural, baseado no
livro “Se criança governasse o mundo...”,
escrito pelo autor Marcelo Xavier.
Os alunos recitaram trechos do livro,
cantaram músicas e montaram um belíssimo mural com as suas próprias ideias
sobre o que aconteceria se as crianças
fossem as responsáveis pelo funcionamento
do nosso mundo.
As crianças deixaram uma linda
mensagem para todos os pais e responsáveis presentes na apresentação: “Aﬁnal, se
criança governasse o mundo, sabe o que ele
seria? Uma bola de brincar!”
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Visita à
Fazenda
Pedagógica
Polo
No dia 13 de novembro, as turmas dos
Primeiros e dos Terceiros
Anos do Ensino
Fundamental I ﬁzeram
uma visita à Fazenda
Pedagógica Polo. As crianças, suas professoras e a
coordenadora Lílian,
ﬁzeram o passeio guiado
sob a orientação do
professor Adenir Silva,
proprietário da fazenda.
Os alunos puderam
aprender mais sobre o
funcionamento de
diversas plantas e animais
e também se divertir com
passeios de charrete e
atividades ao ar livre.

Momento Cultural do Primeiro Ano C – Lápis cor de pele
“Somos sementes deste jardim de
ﬂores de todas as cores!”
No dia 19 de novembro, a turma do
Primeiro Ano C apresentou um Momento
Cultural muito importante, abordando
nossas semelhanças e nossas diferenças
enquanto seres humanos. Usando o livro
“Lápis Cor de Pele” como base, os alunos
interpretaram uma cena em sala de aula, na
qual um aluno questiona se existe realmente apenas um lápis que pode ser
chamado de “cor de pele”.
As crianças também cantaram músicas
sobre a temática e exibiram o mural, produzido em sala de aula, com seus autoretratos.
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Dia do Matemático – Ensino Fundamental II
“A matemática é a mais simples, a suas experiências com a matemática. Ao
mais perfeita e a mais antiga de todas as ﬁnal da atividade, a equipe vermelha foi
ciências” – Jacques Hadamard declarada vencedora e os alunos foram
premiados com medalhas.
Em comemoração ao Dia do Matemático,
os professores do Ensino Fundamental II da
“O meu grupo perdeu, porém isso
disciplina desenvolveram divertidas e contribuiu muito para o meu aprendizado
educativas atividades com as turmas no
e conhecimento”. Maria Eduarda Silva –
ﬁnal do mês de outubro e no início do mês de
Sexto Ano A
novembro.
“Esse foi um dia muito divertido. Além
de brincarmos, também aprendemos um
No dia da comemoração, o professor
pouco mais sobre a matemática”. Ana
Gilberto realizou uma competição
Carolina Barbosa – Sexto Ano B
matemática com as turmas do Oitavo Ano.
Os alunos se dividiram em grupos e
As turmas do Nono Ano encerraram as
tentaram resolver alguns desaﬁos propostos
comemorações do Dia do Matemático com
pelo professor. Os alunos da Terceira Série
uma interpretação, orientada pelo professor
do Ensino Médio, Caio Ribeiro e Isabella
Marcelo, de algumas das histórias do
Salgado, foram convidados para corrigir os
escritor Malba Tahan (heterônimo do
exercícios. Ao ﬁnal das aulas nas duas
professor brasileiro Julio César de Mello e
turmas, os grupos com maior número de
Souza).
acertos foram declarados vencedores.
As turmas do Sexto e do Sétimo Ano
celebraram a data participando de uma
Olimpíada de Matemática, organizada pelo
professor Alexandre. Reunidos no Anﬁteatro
do Colégio, os alunos se dividiram em
quatro grupos: azul, vermelho, branco e
verde. Antes da competição começar, alguns
educadores foram ao palco compartilhar

Esplendor do Carmelo | 17

OBMEP 2018
No dia 15 de setembro, os
dezenove alunos do Ensino
Fundamental II e do Ensino
Médio, classiﬁcados para a
segunda fase da 14° Olimpíada
Brasileira de Matemática das
Escolas Públicas e Privadas
(OBMEP), realizaram as provas
da segunda etapa.
No ﬁnal de novembro,
foram divulgados os nomes dos
alunos que receberam menções
honrosas pela participação na
Olimpíada. O Colégio teve o
orgulho de parabenizar e
presentear Hugo Stopa, Maria
Clara Tavares, Luísa Bassi e
Júlia Bassi por suas conquistas.
Os professores Marcelo,
Gilberto e Alexandre, que
foram imprescindíveis no
decorrer da OBMEP, também
foram parabenizados.

Concurso Internacional do cartaz sobre a paz
No ano de 2018, o Colégio teve o privilégio de participar do Concurso
Internacional do cartaz sobre a paz, promovido pelo Lions Clube Internacional.
Supervisionadas pela professora de Arte,
Flávia Paiva, as alunas do Ensino
Fundamental II que enviaram seus desenhos para o concurso foram: Luísa Bassi
Vieira, Maria Clara Martins Vidal Tavares,
Laura Oliveira Mauler, Clarisse Heringer
Rodrigues Puga, Lorena Souza Ferraz, Ana
Carolina Daniel Barbosa, Thais Tavares Baíl
e Isabela Marques da Costa e Souza.
O desenho da aluna Ana Carolina
Barbosa, do Sexto Ano B, foi escolhido pela
equipe do Lions para representar nosso
Colégio no Concurso.
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“Essa experiência me acrescentou
muito e foi uma conquista muito
grande para mim e para a minha
família. E também para meus
professores e para própria escola,
que me apoiou tanto. Valeu a pena
participar!”
Maria Clara Martins Vidal Tavares
– Sétimo Ano B
“Fiquei muito feliz pela menção
honrosa, pois me esforcei muito para
fazer uma boa prova e a consquista
foi extremamente gratiﬁcante. Gostei
muito da experiência porque desaﬁou
minha mente a pensar em questões
diferentes. Isso, na minha opinião, foi
muito construtivo”.
Luísa Bassi Vieira - Sétimo Ano B

Visita ao Centro de Ciências e ao Planetário da UFJF
As turmas do Nono Ano ﬁzeram uma
visita ao Planetário e ao Observatório
Astronômico, localizado no Centro de
Ciências da UFJF, no dia 29 de novembro.
Acompanhando a visita, estava o professor
Marcelo Rinco, de Física, a professora
Juliana Alves, de Química, e a professora
Márcia Cesário, de Geograﬁa.
Infelizmente, devido ao tempo nublado
na cidade, não conseguimos utilizar o
telescópio, porém assistimos a duas sessões
na cúpula de projeção do Planetário. Nessa
cúpula, as sessões projetadas - “As Origens
da Vida” e “Fantasma do Universo” - foram
apresentadas de maneira imersiva, em que
as imagens ﬁcam ao redor de todos,
envolvendo a plateia, ao invés das típicas
salas de cinema, onde a tela ﬁca na frente de
todos. Cada sessão durou cerca de 20 a 30
minutos e apresentou assuntos
interessantes de maneira única.
Além das sessões, nós aproveitamos a
exposição “Aprenda Brincando”, composta
por 22 experimentos físicos. Nela,
observamos diferentes conceitos físicos a
partir da prática e da nossa participação
direta e aprendemos com eles. Depois, nós
nos dirigimos a um dos quatro laboratórios
do Centro de Ciências, onde presenciamos o
“Show da Química”. Nesse laboratório, dois
estagiários nos apresentaram diversos
experimentos químicos, que envolviam

temas como a combustão, os elementos Médio. Por isso e por muito mais é que nós,
químicos e as reações químicas.
alunos do Nono Ano, agradecemos ao
Foi uma experiência muito divertida e Colégio e às Irmãs por essa oportunidade,
g r a t i ﬁ c a n t e p a r a f e c h a r o E n s i n o pelo carinho e pela atenção conosco, e
Fundamental II com chave de ouro. Nós também a todos do Centro de Ciências, que
aprendemos e nos divertimos com as nos acolheram com muita atenção,
diversas atividades do Centro de Ciências e organização e eﬁciência. Muito obrigado!
até ganhamos um tempinho extra com
nossos três queridos professores que,
Lucas de Paula Grizende – Nono Ano A
infelizmente, não nos darão aula no Ensino

Celebrações de Formatura – Lanche Comemorativo
O Colégio ofereceu, no dia
29 de novembro, no turno da
manhã e no da tarde, aos
alunos concluintes do Quinto
Ano do Ensino Fundamental I,
aos do Nono Ano do Ensino
Fundamental II e aos da
Terceira Série do Ensino Médio
um delicioso lanche em
comemoração à importante
etapa concluída por cada
turma. Nossa diretora, Irmã
Sônia Maria Estevam,
parabenizou cada aluno por
suas conquistas. Em especial,
os alunos da Terceira Série, que
se despedem do Colégio este
ano.
Todos levaram para casa
uma lembrança, ofertada
carinhosamente pelo Colégio,
para que sempre se lembrem
dos momentos especiais que
passaram aqui!
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Celebração Eucarística em Ação de Graças - Segundo Período e Quinto Ano
No dia 29 de novembro, as turmas do Segundo Período
da Educação Infantil e as do Quinto Ano se reuniram na
Catedral Metropolitana de Juiz de Fora para participar de
uma Celebração em Ação de Graças pela formatura dos
alunos.
A Celebração Eucarística foi presidida pelo padre José
Maurício, e o coral do Colégio, Esplendor do Carmelo,
encantou a todos com suas belíssimas canções. Alguns
alunos do Quinto Ano participaram da Celebração,
fazendo as leituras, e os pequenos do Segundo Período
ofertaram o pão e as uvas para a comunhão.
O Colégio parabeniza todos os alunos por suas
conquistas e deseja boas-vindas à nova etapa de suas
vidas escolares que se inicia no próximo ano!

Celebração Eucarística em Ação de Graças - Nono Ano
As turmas do Nono Ano, seus familiares,
amigos e educadores do Colégio, no dia 3 de
dezembro, reuniram-se no Anﬁteatro Irmã
Clotilde, para participar da Celebração em
Ação de Graças pela conclusão do Ensino
Fundamental.
A Celebração foi presidida pelo padre
Wellington, e o coral do Colégio, Esplendor
do Carmelo, encantou a todos com suas
belíssimas canções.
O Colégio tem o orgulho de parabenizar
os alunos do Nono Ano pelo belíssimo
caminho trilhado no Ensino Fundamental II.
Esperamos todos, em 2019, no Ensino
Médio!
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Celebração do Natal de Jesus Cristo: Educação Infantil
No dia 1º de dezembro, as turmas da
Educação Infantil apresentaram uma
belíssima Cantata de Natal como forma de
encerrar o ano com chave de ouro. Os
pequenos homenagearam Jesus e o
verdadeiro signiﬁcado do Natal. Os pais e
familiares se encantaram com nossos
alunos e também tiveram a oportunidade de
receber o portfólio com os trabalhos
escolares das crianças do ano de 2018.
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Homenagem a Jesus e Celebração da Paz – Ensino Fundamental I
Nos dias 3 e 4 de dezembro, os alunos do
Ensino Fundamental I encerraram o período
letivo de 2018 com duas belíssimas
apresentações de celebração de Natal em
homenagem a Jesus. Na segunda-feira, dia
3, as turminhas do Primeiro e as do Segundo
Ano emocionaram seus pais e seus
responsáveis, cantando e dançando
músicas de paz. Na terça, dia 4, foi a vez das
turmas do Terceiro, das do Quarto e das do
Quinto Ano abrilhantarem nosso Colégio
com sua apresentação de ﬁnal de ano.
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X Sarau – As Marias
No dia 9 de dezembro, o Colégio se
reuniu, no Anﬁteatro Irmã Clotilde, para a
apresentação da décima edição do nosso
Sarau. Com o tema “As Marias”, diversos
alunos do Ensino Fundamental II e do
Ensino Médio dançaram, cantaram e
declamaram poesias sobre as mulheres.
A criação do roteiro e a direção
artística do projeto ﬁcaram a cargo da
professora de Literatura, Cássia Araujo, e
a direção musical ﬁcou sob a
responsabilidade do professor de
Música, Elmir Santos.

24 | Colégio Carmo | Juiz de Fora-MG

Ao ﬁnal da apresentação, a professora
de Geograﬁa do Ensino Fundamental II,
Márcia Cesário, fez uma belíssima
homenagem aos alunos da Terceira Série
do Ensino Médio, que foram seus alunos
durante muitos anos. A turma retribuiu o
carinho com palavras, com abraços e com
um presente.
Foi emocionante!
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Celebração Eucarística em Ação de Graças - Terceira Série
Na segunda-feira, dia 10 de dezembro,
foi celebrada, na quadra do Colégio, a
Celebração Eucarística em Ação de Graças,
para os alunos formandos da Terceira Série
do Ensino Médio.
O celebrante foi o padre Wellington, e o
coral do Colégio, Esplendor do Carmelo,
encantou a todos com suas belíssimas
canções. Os alunos formandos participaram
da Celebração Eucarística nas leituras das
mensagens e das preces.
O Colégio tem o orgulho de parabenizar
todos os alunos da Terceira Série por essa
conquista e agradece, aos pais e aos
responsáveis, pela conﬁança depositada na
Instituição. Nossas sementes germinaram
em incríveis seres humanos que, agora,
seguem para a próxima etapa da vida!
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Solenidade de Formatura – Terceira Série
“Os ﬁlhos cresceram, os alunos formaram, as sementes desse
jardim germinaram”
No dia 11 de dezembro, o Colégio realizou a Solenidade de
Formatura da turma de 2018 da Terceira Série do Ensino Médio. A
mestre de cerimônias foi a professora de Literatura, Cássia Araujo,
com acompanhamento musical do professor de Música, Elmir
Santos.
Nossa Diretora Pedagógica, Irmã Sônia Maria Estevam,iniciou a
cerimônia com um belo discurso de despedida aos nossos queridos
alunos. Em seguida, os alunos Rafael Barra, Letícia Duque e
Isabella Salgado ﬁzeram, em nome da turma, uma bela homenagem
aos professores e aos funcionários do Ensino Médio. O paraninfo da
turma, o professor Paulo Pacheco, também discursou para os
alunos e para os familiares e fez a entrega dos canudos.
A emoção tomou conta quando, ao ﬁnal da cerimônia, a turma
cantou, pela última vez como alunos, o hino do nosso Colégio.
“Seu jardim já ﬂoresceu. Eu sou semente desse jardim, sua
coragem em mim cresceu!”
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Agradecemos por mais um ano cheio de trocas, de oportunidades, de
união e de alegria. Que o espírito de Natal torne nossos corações mais
receptivos de amor e que a fé e a esperança sejam renovadas.
Desejamos um 2019 repleto de novas conquistas e esperamos
continuar rmes em nosso propósito maior:
educar com sabedoria para formar e transformar para o bem!

Um Fлiz Nat e
oN o
re eto de bênçã e de paz!
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