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Encontro dos alunos do
Ensino Médio – Juiz de Fora e Viçosa
No dia 11 de julho, os alunos do
Ensino Médio do Carmo de Juiz de Fora e
os de Viçosa se reuniram na
Congregação Redentorista Seminário
da Floresta com a Diretora Pedagógica,
Irmã Sônia Maria Estevam; com a
coordenadora do Ensino Médio,
Alessandra Helena, e com o psicólogo
do Colégio, Thiago Mateus.
Durante esse encontro, tivemos uma
dinâmica muito interessante sobre
quem queremos ser quando crescermos

e uma ótima palestra sobre o tempo de
cada um, a qual foi ministrada por nosso
psicólogo, além de momentos bonitos
de oração com nossa querida Irmã
Sônia e apresentações culturais de
nossos alunos e dos de Viçosa.
Foi um imenso prazer e uma ótima
experiência ver novamente os alunos de
Viçosa e poder presenteá-los com uma
lembrança de nosso Colégio.
Isabelle Resende – Terceiro Ano do
Ensino Médio

Novena em honra a Nossa Senhora do Carmo
Entre os dias 7 e 15 de julho, às 19h, no
Anﬁteatro Irmã Clotilde, aconteceu, em nosso
Colégio, a novena em honra a Nossa Senhora
do Carmo. Reunimos toda a comunidade
educativa e a família carmelita em preparação
para o Dia de Nossa Senhora do Carmo.
O primeiro dia de novena teve como tema
“Maria, a escolhida e enviada para trabalhar
na messe do Senhor”. O celebrante foi o
Padre Antônio Pereira Gaio, e a homenagem
foi realizada por nossos educadores.
O segundo dia de novena teve como
tema “Maria, mulher que conﬁou nos planos
de Deus”. O celebrante foi monsenhor
Miguel Falabella de Castro, e a homenagem
ﬁcou a cargo dos alunos dos Quartos e dos
Quintos Anos.
O terceiro dia de novena teve como tema
“Maria, a primeira discípula e missionária
da messe do Senhor”. O celebrante foi o

Padre Wellington Nascimento de Souza, e
O sétimo dia de novena teve como tema
foi a vez dos alunos do Terceiro Ano “Maria, mulher que conﬁou em Deus e serviu
homenagearem Nossa Senhora.
somente a Ele”. O celebrante foi o Padre
O quarto dia de novena teve como tema Cássio Barbosa de Castro, e a homenagem
“Maria, a primeira apóstola do seu Filho foi realizada pelos jovens do Ensino
Jesus”. O celebrante foi o Padre Luiz Eduardo Fundamental II.
de Ávilla, e a homenagem foi realizada pelas
O oitavo dia de novena teve como tema
turmas do Segundo Ano.
“Maria, aquela que soube em tudo amar a
O quinto dia de novena teve como tema
Deus e ao próximo”. O celebrante foi
“Maria, mulher que anunciou o reino de
novamente o Padre Antônio Pereira Gaio, e a
Deus”. O celebrante foi o Padre José
Maurício de Paula, e a homenagem foi feita homenagem foi feita pelos educadores e
pelas turmas do Primeiro Ano que, através pelos ex-alunos do Colégio.
de músicas, contaram uma parte da história
O nono e último dia de novena teve
das Irmãs Carmelitas.
como tema “Maria, a rainha que age com
O sexto dia de novena teve como tema amor”. O celebrante foi novamente o
"Maria, templo do Espírito Santo, que
Padre Wellington Nascimento de Souza, e
testemunhou o Senhor diante das nações".
a homenagem foi realizada pelos alunos e
O celebrante foi o Padre Antônio Camilo de
Paiva, e a homenagem ﬁcou a cargo dos suas famílias, que ofereceram ﬂores a
Mãe do Céu.
pequenos da Educação Infantil.
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Celebração Eucarística em honra a Nossa Senhora do Carmo
No dia 16 de julho, foi realizada,
no Anﬁteatro Irmã Clotilde, a
Celebração Eucarística em
homenagem ao dia de Nossa Senhora
do Carmo. A solenidade foi celebrada
pelo Arcebispo Metropolitano de Juiz
de Fora, Dom Gil Antônio Moreira, e o
coral do Colégio, Esplendor do
Carmelo, encantou a todos com a
apresentação de músicas litúrgicas.
Na presença da família carmelita,
as Irmãs renovaram seus votos, e o
Bispo encerrou as solenidades em
homenagem a Maria com a imposição
do escapulário.

Pin Pan
No dia 2 de agosto, as turmas do Sexto Ano se
reuniram no Anﬁteatro Irmã Clotilde para um jogo
matemático. Sob a orientação do professor
Alexandre Azalim, os alunos se organizaram para
um campeonato de múltiplos.
Os participantes mais concentrados, que
ganharam as partidas anteriormente, em sala de
aula, competiram entre si para saber quem seria o
aluno em destaque de cada turma.
“Foi muito divertido e tivemos que ﬁcar
concentrados. Ver todos torcendo e animados foi
muito gratiﬁcante”. Luiza Silva Friaça – Sexto Ano B
“Mesmo não tendo ganhando o primeiro lugar,
eu também ganhei um prêmio: eu aprendi a me
concentrar melhor”. Artur Lima – Sexto Ano B
“Esse jogo nos proporcionou experiências
incríveis! Nós sentimos a tensão de estar no palco
competindo por diversão, alegria e matemática.”
Maria Clara Cestaro – Sexto Ano A
“Foi um jogo superinteressante sobre os
múltiplos, que testou a nossa concentração e foi
muito divertido. Fez com que a gente interagisse
com os outros colegas. E o melhor de tudo é que
torcemos para nossos amigos que estavam no
palco.” Ana Clara Vidal – Sexto Ano A
4 | Colégio Carmo | Juiz de Fora-MG

Celebração Eucarística das Escolas Católicas
No dia 17 de agosto, aconteceu a
Celebração Eucarística das Escolas
Católicas de Juiz de Fora na Catedral
Metropolitana. A Celebração também
foi uma forma de iniciar a Semana
Vocacional, que aconteceu entre os
dias 19 e 23 de agosto.
Antes do término da missa, representantes das escolas católicas de Juiz
de Fora se reuniram no altar para
receber a bênção do padre, estendida a
todos os funcionários, aos alunos e a
seus familiares.

Semana Vocacional
Durante a semana que se estendeu do dia
19 até o dia 23 de agosto, ocorreram, no
Colégio Nossa Senhora do Carmo, diversas
palestras voltadas às turmas do Ensino
Fundamental II e do Ensino Médio. Motivadas
pelo mês vocacional de agosto, as exposições
levaram aos alunos a reﬂetir sobre as diferentes
vocações, tais como a missão das catequistas, a
matrimonial, a religiosa e a sacerdotal.
Na segunda-feira (19), Luzia Fonseca,
coordenadora da catequese na Catedral
Metropolitana de Juiz de Fora, com
Na quinta-feira (22), Padre Miguel, da
exemplos de experiências próprias e de seus
paróquia
de São Pedro, falou sobre o
catequizandos, levou aos estudantes toda a
chamado
sacerdotal. Com relatos de
beleza da missão das catequistas.
experiências vividas em outros lugares do
Na terça-feira (20), os pais da aluna
Brasil, trouxe aos alunos como Deus
Denise Begati agregaram à semana seus
manifestou-se em sua vida, levando-o ao
relatos acerca do matrimônio. Com
caminho dos sacerdotes.
vivências de mais de décadas no
Para terminar a abençoada semana, na
relacionamento, trouxeram aos alunos os
sexta-feira
(22), Irmã Sônia, diretora do
desaﬁos e a importância da família na
Colégio,
conduziu
um momento de oração
sociedade atual.
entre os estudantes, a ﬁm de que todas as
Na quarta-feira (21), Irmã Tiana
vocações fossem iluminadas pela luz de
palestrou sobre a vocação religiosa. Ela, que
Cristo. Dessa forma, encerrou-se a Semana
também é coordenadora da Educação
Vocacional, transmitindo paz e bênçãos a
Infantil, contou um pouco sobre sua bela
todos ali presentes.
trajetória até se tornar Irmã Carmelita e
Vinícius Maciel Santos Leite
sobre o seu engajamento com as crianças, o
Segundo
Ano do Ensino Médio
qual se manifesta desde jovem.
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Semana da Educação Infantil
A Semana Nacional da Educação
Infantil foi instituída pela Lei Federal
12.602 de 3 de abril de 2012 e acontece
em homenagem à Dra. Zilda Arns, médica
e brasileira, fundadora da Pastoral da
Criança. A Educação Infantil do nosso
Colégio celebrou com alegria e com
muita simplicidade os dias dedicados às
nossas crianças.
Nossos pequenos participaram de
contações de histórias, do dia da
fantasia, da caça ao tesouro, de um
piquenique com incentivo à partilha e de
um belíssimo encerramento com um
momento de integração entre a família e
o Colégio. As crianças e seus
responsáveis compartilharam o último
dia com uma atividade de pintura livre.
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Abertura do Mês da Bíblia
O mês de setembro é considerado pela Igreja, desde 1971,
como o Mês da Bíblia. É um período dedicado ao estudo e à
contemplação da Palavra de Deus. Na primeira semana do mês, o
Colégio realizou uma abertura simbólica da data, tanto no turno
da manhã, quanto no da tarde.
Na segunda-feira, 2 de setembro, a turma do Segundo Ano A Ensino Fundamental - apresentou um Momento Cultural
belíssimo, com músicas sobre a Bíblia e uma encenação da
Parábola do Filho Pródigo.
Na terça-feira, 3 de setembro, os alunos do Ensino
Fundamental II e os do Ensino Médio se reuniram na quadra do
Colégio para ouvir o professor de Formação Humana e Cristã,
George Sandro Bade, que comentou sobre o tema e o lema
escolhido para o Mês da Bíblia deste ano. Com tema "Para que
n'Ele nossos povos tenham vida", foi proposto o estudo da
Primeira Carta de João com destaque para o lema “Nós amamos
porque Deus primeiro nos amou” (1Jo 4,19).

Homenagem
aos avós
No dia 3 de setembro,
os alunos do Primeiro Ano
do Ensino Fundamental I
prepararam uma linda
surpresa para seus avós e
para seus familiares.
As crianças levaram os
avós para o Anﬁteatro Irmã
Clotilde, e lá apresentaram
b e l o s t e x t o s e
emocionantes músicas
para homenagear aqueles
que sempre nos querem
bem! Após a apresentação,
todos puderam partilhar
um delicioso lanche e
aproveitar a oportunidade
de passar mais momentos
juntos.
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XII Feira Cultural
No dia 28 de setembro, foi realizada
a XII Feira Cultural do nosso Colégio.
Seguindo a temática proposta pela
Campanha da Fraternidade 2019, os
alunos trabalharam os diversos
aspectos das “Políticas Públicas para
um Mundo Melhor”.
Durante todo o mês de setembro, as
turmas se prepararam para a
apresentação dos trabalhos;
preparação essa que contou, inclusive,
com diversas palestras sobre os temas
abordados, como da Secretaria do Meio
Ambiente e Ordenamento Urbano da
Prefeitura, do Departamento de
Atendimento ao Idoso e de
gastroenterologistas e nutricionistas.
Para a construção de um mundo
melhor, é necessário que cada um faça a
sua parte. Pequenas mudanças no dia a
dia, um simples gesto de solidariedade,
farão grande diferença no futuro.
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Parlamento Jovem
A vida sempre apresenta a todos nós muitas
oportunidades de mudar, de aprender, de crescer e também
de ajudar outras pessoas. Nos dias 18, 19 e 20 de setembro,
estive na capital mineira, Belo Horizonte, representando o
Colégio Nossa Senhora do Carmo e Juiz de Fora na etapa
estadual do Parlamento Jovem 2019.
Tendo a oportunidade única de conhecer dezenas de
pessoas vindas dos mais diversos cantos de Minas Gerais, o
que ﬁcou latente é a diversidade de realidades e de mundos
ali presentes; mundos estes tão distantes do meu, mas que,
ao mesmo tempo, tinham comigo algo em comum: o desejo
de ajudar. Ao debater e ao discutir propostas e ideias que
podem entrar em prática na forma de leis, sempre tivemos
em mente o quanto aquilo que tínhamos em mãos poderia
ajudar tantas e tantas vidas, tantas e tantas realidades,
tantos e tantos mundos.
Unindo uma disposição já existente ao aprendizado
carmelita, digo com tranquilidade que pude representar com
dignidade, com seriedade e com sinceridade tanto o querido
Carmo quanto Juiz de Fora nessa oportunidade que,
certamente, não será a última.
João Vitor Calil Rocha - Terceiro Ano do Ensino Médio

Dia de Santa Teresinha do Menino Jesus
“Não quero ser santa pela metade, escolho tudo.”
No dia 1º de outubro, é celebrado o dia da Santa
Teresinha do Menino Jesus, que é padroeira das missões e
doutora da Igreja. Ela viveu uma vida breve, mas cheia de
signiﬁcado.
As turmas do turno da manhã e as do turno da tarde
tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre
a vida de Santa Teresinha, através dos ensinamentos
transmitidos pela Irmã Tiana e pela Irmã Mônica.
Para homenagear a santa carmelita, os alunos,
emocionados, ofertaram rosas a ela e entoaram canções
em seu louvor.
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Abertura da Semana da Criança
No dia 5 de outubro, sábado,
aconteceu a Abertura da Semana da
Criança 2019 no SESIMINAS. Nossos
alunos e suas famílias se reuniram no
clube para aproveitar uma manhã de
diversão para todos os gostos!
As crianças e os jovens se refrescaram
na piscina, jogaram partidas de futebol,
brincaram de bola nas quadras, correram
no parquinho, pularam nas camas
elásticas e muito mais.
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Semana da Criança
Depois de uma divertidíssima
abertura, no dia 5 de outubro, nossos
alunos aproveitaram entre os dias 7 e 11
de outubro, uma semana inteira de
atividades especiais em comemoração ao
Dia da Criança.
As turmas do Ensino Fundamental II e
as do Ensino Médio participaram, na
segunda-feira (7), da tradicional gincana
ﬁlantrópica que, além de divertir os alunos,
também tem como objetivo ajudar a quem
precisa, com a arrecadação de alimentos e
de itens de higiene pessoal.
Os alunos do Ensino Fundamental I
também tiveram sua gincana, dividida
entre os caçulas do Primeiro Ano e as
outras turmas do segmento. As crianças
aproveitaram, durante a semana,
apresentações de teatro, do Lúdica Música,
dia da fantasia e uma tarde de jogos.
Os pequenos da Educação Infantil não
ﬁcaram de fora da diversão. As turminhas
também tiveram seu dia da fantasia, de
contação de histórias, uma tarde de ﬁlmes
com direito a pipoca e muito mais.
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Exposição de Fotos - Jardim Botânico da UFJF
No dia 24 de outubro, as turmas do Sétimo Ano visitaram o Jardim Botânico da UFJF e realizaram uma sessão de fotos do ambiente sob a
orientação da professora de Arte, Flávia Paiva. Conﬁra alguns cliques dos nossos fotógrafos.

Ana Laura Beneterio de Carvalho

Ana Laura Beneterio de Carvalho

Ana Clara Lopes Vasconcelos
Clarisse Heringer Rodrigues Puga

Maria Fernanda Machado de Oliveira Azalim

Izadora Ribeiro de Souza

Kauane Teles da Silva Menezes

Clarisse Heringer Rodrigues Puga

Izadora Ribeiro de Souza
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Laura Vieira Britto

Maria Clara de Souza Britto

Maria Eduarda Silva

Luiza Almeida Ferreira
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Laura Vieira Britto

Pedro Augusto Verli Stanzani

Luiza Almeida Ferreira

Thais Tavares Baíl

Laura Eiterer Moreira

Pedro Augusto Verli Stanzani

Maria Eduarda Silva

Maria Fernanda Machado de Oliveira Azalim

Matheus Carvalho Rodrigues Cunha

Luciano Gabriel Moraes Andrade

Manuela de Oliveira Andretto

Maria Clara de Souza Britto
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Matheus Carvalho Rodrigues Cunha

Manuela de Oliveira Andretto

Lorena Souza Ferraz

Milena Kistenmacker Marinho

Kauane Teles da Silva Menezes

Lorena Souza Ferraz

Aniversário do Colégio – Momento Cultural do Quarto Ano A
No dia 9 de novembro, nosso Colégio completou 67 anos de
existência. Na segunda-feira após a data, no dia 11 de novembro,
a turma do Quarto Ano A apresentou um belíssimo Momento
Cultural em comemoração ao aniversário do Carmo.

Com a presença de algumas ex-alunas
carmelitas, foi uma tarde muito
emocionante que você pode conferir agora!

Eternamente Carmo
Fui desaﬁada a uma grande missão.
Como ex-aluna do Colégio do Carmo, a falar do que trago de
recordação.
Trago, não só em minha mente, mas também em meu
coração, momentos de felicidade e de muita gratidão.
Trago, além do aprendizado, aquilo em que o Colégio
consegue se superar, ensinando-nos a amar e, acima de tudo,
a respeitar.
Trago os amigos com os quais até hoje convivo.
Trago a fé na minha religião, e dela não abro mão.
Trago comigo a certeza de que todos que aqui passaram, e
ainda vão passar, de muitas coisas boas vão sempre se lembrar.
Hoje também trago, com alegria e com entusiasmo, meus
ﬁlhos, em meus braços, com a certeza de que serão gratos,
assim como eu, por terem estudado nessa escola que tão bem
nos acolheu.
Regina Zambrano, mãe do Gustavo e da Marcela
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AGENDA DE EVENTOS DE

ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO
19 E 20 DE NOVEMBRO, ÀS 17H40MIN

5 DE DEZEMBRO, ÀS 17H20MIN

CAMPEONATO DE XADREZ

CAPOEIRA

COLÉGIO NOSSA SENHORA DO CARMO

COLÉGIO NOSSA SENHORA DO CARMO

23 DE NOVEMBRO, ÀS 7H

6 DE DEZEMBRO, ÀS 13H

COPA CARMO
COLÉGIO NOSSA SENHORA DO CARMO

TARDE DE AUTÓGRAFOS
DO PRIMEIRO ANO
COLÉGIO NOSSA SENHORA DO CARMO

26 DE NOVEMBRO, ÀS 18H

ENCANTADORES DE HISTÓRIAS

7 DE DEZEMBRO, ÀS 9H

COLÉGIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CELEBRAÇÃO NATALINA

27, 28 E 29 DE NOVEMBRO, ÀS 17H20MIN

8 DE DEZEMBRO, ÀS 19H

FUTSAL

SARAU

COLÉGIO NOSSA SENHORA DO CARMO

28 DE NOVEMBRO, ÀS 18H

TALENTOS CARMELITANOS:
VIOLÃO E TECLADO
COLÉGIO NOSSA SENHORA DO CARMO

2 DE DEZEMBRO

EXPOSIÇÃO DE PINTURA
3 DE DEZEMBRO, ÀS 19H

CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA
EM AÇÃO DE GRAÇAS PELO
SEGUNDO PERÍODO, PELO
QUINTO ANO E PELO
NONO ANO
CATEDRAL METROPOLITANA DE JUIZ DE FORA

CENTRO DE FUTEBOL ZICO

TEMA: OS SEVERINOS

9 DE DEZEMBRO, ÀS 19H30MIN

CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA
EM AÇÃO DE GRAÇAS PELA
TERCEIRA SÉRIE DO
ENSINO MÉDIO
COLÉGIO NOSSA SENHORA DO CARMO

10 DE DEZEMBRO, ÀS 19H30MIN

SOLENIDADE DE FORMATURA
DA TERCEIRA SÉRIE DO
ENSINO MÉDIO
COLÉGIO NOSSA SENHORA DO CARMO

EDUCAÇÃO
QUE CRIA NOVAS
CONQUISTAS.
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carmojuizdefora

colegiocarmojf

www.carmojf.com

EDUCAÇÃO
QUE CONSTRÓI
CAMINHOS!
(32) 3311-1600
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