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#CarmoEmCasa
Durante a pandemia, alunos e equipe 

educativa convivem com novo modelo de 
ensino, e vivência escolar, online.

PÁGINAS 12, 13 e 14

Semana de Madre Maria das Neves
Em honra de nossa Madre Fundadora, 

alunos de todos os segmentos produzem 
mural com a história da Congregação. 

PÁGINA 05

Palestra "Limites e Valores" com o 
Prof. Dr. Geraldo Peçanha

Pais e responsáveis aproveitam 
momento de reflexão e aprendizado 

sobre a relação entre família e escola.

PÁGINA 08

Novena de Nossa Senhora do Carmo
Adaptada para o modelo de distanciamento social, novena de 2020

é realizada através de transmissões ao vivo, no Facebook da
Congregação das Irmãs Carmelitas da Divina Providência.
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COLÉGIO NOSSA 
SENHORA DO CARMO
Da Educação Infantil 
ao Ensino Médio

Encontro de Educadores
No dia 8 de fevereiro, a equipe educativa do Colégio se reuniu para o primeiro momento 

de reflexão de 2020.

Uma ocasião de imersão na séria e gratificante missão de educar. Uma manhã em que foi 
possível conhecer e relembrar os princípios da Educação Carmelita e meditar sobre ela, que 
tem como meta o desenvolvimento do ser e do criar pessoas novas para o mundo novo, à luz 
da Mãe maior, impulsionados pelos exemplos e pelas palavras de Madre Bernadete e de 
Madre Maria das Neves.

Todos os presentes tiveram, ainda, a oportunidade de ouvir sobre a Campanha da 
Fraternidade 2020, cujo tema é “Fraternidade e vida: dom e compromisso” e o lema é "Viu, 
sentiu compaixão e cuidou dele" (Lc 10,33-34). Neste mundo conturbado em que vivemos, 
lembrar o exemplo do bom samaritano é fundamental para resgatarmos o verdadeiro 
sentido de ser cristão: amar o próximo.

E é assim, imbuídos por esse sentimento, que toda a comunidade educativa carmelita 
pretende seguir o ano, disseminando aos nossos educandos a “cordialidade fraterna e a 
delicadeza recíproca”.
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Cássia Vassão Araujo – Professora de Português e de Literatura
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Acolhida ao novo ano letivo
Com a graça de Jesus Cristo e com o amor de Maria, mãe de Deus, mais uma vez iniciamos o ano letivo sob o manto protetor de Nossa 

Senhora do Carmo. É um orgulho e uma alegria para mim, aluno carmelita, poder voltar às aulas e ser bem acolhido pelas Irmãs, pelos 
funcionários, pelos professores e por meus colegas. E, além de tudo, eu me sinto muito feliz em fazer parte desse jardim.

Bernardo Cipriano Miranda – Oitavo Ano B

3  |  Colégio Carmo  |  Juiz de Fora-MG



Volta às aulas

No dia 3 de fevereiro, os alunos do turno da manhã e da tarde iniciaram uma nova etapa de experiências e de descobertas. Sempre 
juntos, vamos construir mais um ano de aprendizado!
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Semana de Madre
Maria de Neves

Semana de Madre Maria das Neves Entre os 
dias 2 e 8 de março, o Colégio comemorou a 
Semana de Madre Maria das Neves, fundadora 
da Congregação das Irmãs Carmelitas da Divina 
Providência. Ela se chamava Rita de Cássia 
Aguiar e, como carmelita, recebeu o nome de 
Madre Maria das Neves. Ela nasceu em 2 de 
março de 1859 e morreu em 8 de março de 
1906.

A semana foi marcada por atividades que 
relembraram e que celebraram a importância 
de nossa Madre Fundadora para a instituição. 
Durante as aulas de Ensino Religioso, todos os 
segmentos tiveram contato com sua história.

Algumas turmas do turno da manhã e do 
turno da tarde foram escolhidas para a 
confecção de um mural contando a trajetória de 
M a d r e M a r i a d a s N e v e s e d o i n í c i o d a 
Congregação. Com supervisão da professora de 
Arte, os alunos ajudaram a pintar a história de 
nossa querida Madre.

Expressamos nossa admiração e nossa 
gratidão a nossa fundadora, que sempre nos 
guia e nos inspira!
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Abertura da Campanha da Fraternidade
Nos dias 9 e 10 de março, aconteceu a Abertura da Campanha da Fraternidade 2020 em nosso Colégio. Neste ano, a Campanha, cujo 

tema é “Fraternidade e vida: dom e compromisso” e o lema é “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele”, convoca à reflexão sobre o 
significado mais profundo da vida e ao ato de cuidar de si e dos outros.

Na tarde do dia 9 de março, o Quinto Ano B apresentou um Momento Cultural sobre caridade, tendo como inspiração a vida de Santa 
Dulce dos Pobres, que também é homenageada no cartaz oficial da Campanha. Os alunos aproveitaram a apresentação para encerrar as 
comemorações da Semana de Madre Maria das Neves, contando aos presentes um pouco da vida de Rita de Cássia Aguiar, que mais 
tarde se tornou nossa querida Madre Fundadora.

Já no dia 10, o turno da manhã – o Ensino Fundamental II e o Ensino Médio – encenou algumas situações em que a ajuda é benéfica 
para os mais necessitados. A Educação Infantil também iniciou seus estudos sobre a Campanha no Anfiteatro Irmã Clotilde, com a 
apresentação do Hino e de slides que mostravam pessoas ajudando o próximo.

- Momento Cultural do Quinto Ano B

“Eu fiquei muito feliz em participar do Momento Cultural, em poder contribuir, junto com a minha turma, para passar a mensagem de 
caridade as pessoas presentes.

Minha professora Rose coordenou os ensaios com muito carinho, para que tudo desse certo e ficasse muito bonito e emocionante. 
Durante a apresentação eu fui a moradora de rua que sentia muito frio”.

Isabela Landim de Oliveira – Quinto Ano B

“A Campanha da Fraternidade falava sobre ajudar a quem precisa e tinha como ícone Santa Dulce dos Pobres. Os alunos fizeram uma 
encenação na qual levaram alimentos, vestimentas, alegria e carinho a quem precisa.

Como encerramento da Semana de Madre Maria das Neves, os alunos cantaram em sua homenagem e falaram sobre sua 
importância, por ter fundado a Congregação das Irmãs Carmelitas da Divina Providência.

O Momento Cultural foi bom e agradou aos pais, aos alunos e aos professores que estavam assistindo”.

Artur Daibert Fiereck Afonso – Quinto Ano B

“Foi um Momento Cultural muito legal de se fazer, pois todo mundo tinha uma fala e pôde contribuir para sua realização. Foram 
homenageadas duas pessoas muito importantes: nossa Madre Fundadora, Madre Maria das Neves, e o anjo bom da Bahia, a Irmã Dulce, 
agora Santa Dulce, a primeira brasileira a ser canonizada. Ambas dedicaram suas vidas para ajudar as pessoas mais carentes.

Acredito que foi um Momento Cultural que tocou o coração de muitos, principalmente durante a execução da música ‘Saquarema’”.

Ana Carolina de Lacerda Novaes – Quinto Ano B
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No início do ano letivo, as Irmãs Carmelitas do Colégio 
convidaram toda a Família Carmelita para participar de uma Lectio 
Divina, leitura orante e alimento necessário para nossas vidas 
espirituais.

A proposta inicial era de que o momento de oração acontecesse 
toda primeira segunda-feira do mês. O primeiro encontro 
aconteceu no dia 9 de março, e reuniu parte da comunidade 
educativa, pais e alunos.

Infe l izmente ,  devido à paral isação temporár ia do 
funcionamento presencial das atividades do Colégio, os encontros 
seguintes não puderam acontecer da forma planejada 
originalmente. Mas, convidamos a Família Carmelita a continuar a 
separar em sua rotina um momento de oração mensal para, juntos 
em pensamento, estarmos mais perto de Deus.

Lectio Divina – Leitura Orante
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Palestra “Limites e Valores” com o Prof. Dr. Geraldo Peçanha

No dia 11 de março, pais e responsáveis de todos os segmentos foram convidados a participar da palestra “Limites e Valores: A 
educação cujo amor e a coerência se traduzem em gestos e ações”, ministrada pelo Prof. Dr. Geraldo Peçanha.

O Prof. Geraldo é psicanalista pela Sociedade Internacional de Psicanálise de São Paulo. É pedagogo e psicopedagogo pela 
UNESP-SP. Formado em Letras é mestre e doutor em Literatura pela Universidade Federal do Paraná. É autor de mais de 60 livros, 
entre infantis, para educadores e para pais.

Com grande adesão da Família Carmelita, a noite foi um gratificante momento de reflexão para todos presentes. Que possamos 
levar esses ensinamentos para o convívio diário de educação em família.
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Como você se vê?
Em suas aulas de Arte no mês de março, as turmas da Educação Infantil e do Primeiro Ano do Ensino Fundamental I, produziram uma 

linda e criativa atividade, proposta pela professora Flávia Paiva. As crianças desenharam em espelhos uma imagem de si mesmos, um 
autorretrato.

Confira alguns resultados dos nossos pequenos artistas!
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Encontro das
Equipes Gestoras

No dia 14 de março, as equipes gestoras dos 
Colégios do Carmo de Viçosa, de Juiz de Fora, de 
Cataguases e de Teresópolis participaram de um 
encontro de formação em Cataguases, atendendo ao 
planejamento geral da Congregação das Irmãs 
Carmelitas da Divina Providência (Sexênio 2019-
2025) com a proposta: “Aprofundamento da 
Espiritualidade e do Carisma na Vida do Educador 
Carmelita”. Foi um momento especial de muito 
aprendizado, no qual, contamos com a colaboração do 
Frei Carmelita Descalço!
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#CarmoEmCasa: Mensagens de Esperança
Devido a pandemia do novo coronavírus, o Colégio suspendeu as atividades presenciais desde o dia 18 de março, seguindo as 

orientações e as determinações dos órgãos competentes. Desde então, nossos educadores e nossos funcionários têm se esforçado para 
entregar aos alunos e aos responsáveis uma experiência semelhante à da sala de aula. Mas, a saudade é grande! Por isso, nos últimos 
meses, professores e monitores prepararam mensagens de carinho e de esperança para nossos queridos alunos:
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#CarmoEmCasa: Aulas de Arte
Durante os últimos meses, as professoras de Arte Flávia Paiva e Tania Pacheco, incentivaram os alunos, por meio de videoaulas, 

aulas online e desafios nas redes sociais, a continuar produzindo trabalhos artísticos durante esse período em casa, e os resultados 
foram incríveis.

Dentre os trabalhos, os alunos confeccionaram lindos desenhos com mensagens de força, dobraduras com simbologia de 
esperança, divertidas releituras de obras de arte famosas, fotografias e desenhos de suas brincadeiras favoritas e muito mais.
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#CarmoEmCasa: Carmo em Oração
Unida em uma corrente de oração 

pelas famíl ias,  a Comunidade 
Carmelita de Juiz de Fora estendeu 
suas orações até o dia 12 de junho. 
Esses tiveram início no dia 16 de 
maio, data em que seria realizada a 
Missa da Família Carmelita. Unida em 
uma corrente de oração pelas 
famílias, a comunidade carmelita de 
Juiz de Fora estendeu suas orações 
até o dia 12 de junho.

O nosso desejo é que todos nós 
nos unamos em uma súplica a Deus, 
para que cesse essa situação tão 
sofrida em nosso país e no mundo.

Mesa de oração da aluna Lorena Souza Ferraz do 8 ano A
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#CarmoEmCasa: Mês de Maria
Apesar de estarmos afastados fisicamente, sem as aulas presenciais, nossos 

alunos não deixaram de prestar suas homenagens a Maria. Com carinho e com 
criatividade, fizeram suas pequenas coroações em casa, honrando Nossa Senhora 
com atitudes simples, mas repletas de fé.

“Foi tudo simples, mas feito com muito amor. As outras imagens de Nossa Senhora 
que tenho são bem pequenas. Só a de Nossa Senhora da Saúde que era um pouco 
maior. Pensei, então, se poderia colocar o escapulário, ou se seria mais adequado o 
terço, mas, depois, concluímos que a intenção da homenagem era mais importante. 
As meninas ensaiaram durante o dia. Isabela conseguiu decorar, e a Laís, nós fomos 
ajudando. Elas fizeram à noite, inclusive com os avós assistindo virtualmente. Foi um 
momento muito bom para a família e de muita alegria para todos. Uma singela 
homenagem a nossa querida Mãezinha do Céu!”

Débora Rosana Ribeiro Penido Araujo, mãe das alunas Laís Penido Araujo, do 
Primeiro Período B, e Isabela Penido Araujo, do Terceiro Ano B.

Para ter acesso ao conteúdo codificado em um QR Code, a pessoa deve primeiro dispor de uma câmera em um telefone celular e um 
programa feito para ler o código bidimensional. Deve-se tirar uma foto da imagem pelo aplicativo que a converte imediatamente

Homenagem Maria
Gabriele Terra Muller Vilela

Encerramento do
Mês de Maria
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A doce presença de
Maria em nossas vidas

Homenagem Laís Penido Araujo
e Isabela Penido Araujo



#CarmoEmCasa: Novena de Nossa Senhora do Carmo
A Novena de Nossa Senhora do Carmo de 2020, assim como os outros eventos desse ano, teve que ser adaptada devido as 

recomendações de distanciamento social. Por isso, entre os dias 7 de julho e 15 de julho, foram realizadas transmissões ao vivo, sempre as 
19 horas, disponíveis através do Facebook da Congregação das Irmãs Carmelitas da Divina Providência.

Com a temática “Escapulário do Carmo, herança, dom e compromisso”, cada noite da novena ficou sob a responsabilidade de uma 
comunidade carmelita, que se empenhou ao máximo para homenagear, como o mesmo carinho e louvor de sempre, nossa querida Mãe do 
Carmelo.

A Fraternidade “Carmo de Juiz de Fora”, lar de nossas queridas Irmãs do Colégio, ficou responsável pelo quarto dia, intitulado “O 
Escapulário do Carmo, sinal de compromisso fraterno”. As alunas Sofia Villar Paletta Guedes, do Quarto Ano B, e Luisa Villar Palleta Guedes, 
do Segundo Ano B, ficaram responsáveis pela homenagem do dia, e enviaram um belíssimo vídeo, honrando Nossa Senhora.

Queremos, hoje, inspiradas pela sementinha missionária, plantada e semeada no coração de Madre Maria das Neves, prestar uma 
pequena homenagem às Irmãs Carmelitas da Divina Providência, aos professores, às professoras e a todos os funcionários do Colégio 
Nossa Senhora do Carmo.

Hoje, temos a certeza de que o sonho de Madre Maria das Neves, de ter uma escola toda de Maria, vem sendo renovado, dia após dia, por 
todos vocês. Esta escola, que vai além dos livros, dos cadernos, dos quadros, das salas, das portas, das paredes e dos muros, planta e 
enraíza, na nossa mente e no nosso coração, o desejo de viver uma vida pautada nos valores humano-cristãos, com liberdade e 
responsabilidade.

Nesse tempo de afastamento, em que as portas do Colégio encontram-se fechadas, vemos e sentimos que as portas do coração das 
nossas queridas Irmãs, e de todos vocês que aí trabalham, permanecem completamente abertas para a formação humano-educacional e, 
principalmente, para a perpetuação do sonho de Deus de ver o rosto de Maria no rosto das crianças e dos jovens que fazem parte da grande 
Família Carmelita.

Hoje, diante da situação que estamos vivendo, podemos dizer que estamos tendo a oportunidade de ir além daquilo que é ensinado em 
sala de aula. A convivência em família, o amor, a fé e a esperança são as bases fundamentais desse lindo jardim carmelita, do qual, 
orgulhosamente, fazemos parte.

Nós, as pequenas e lindas florzinhas do sonho de Deus e de Madre Maria das Neves, ultrapassamos os jardins do Carmo e florescemos, 
hoje, no jardim de nossas casas. Sabemos que tudo vai passar e que vamos continuar coroando nossa Mãezinha pelos corredores e pelas 
salas do Colégio com nossas boas ações e atitudes.

Estamos, hoje, fisicamente distantes de vocês e dos nossos queridos amigos e amigas, mas todos juntinhos, emboladinhos, no colo de 
Nossa Senhora, debaixo do seu manto e envolvidos em seu santo escapulário. Estamos juntos, porque o que nos une é o amor, e, nessa 
novena, queremos muito mais do que coroar Nossa Senhora; queremos renovar o nosso compromisso de amor, de fé e de esperança com 
todos vocês do Colégio do Carmo.

Para ter acesso ao conteúdo codificado em um QR 
Code, a pessoa deve primeiro dispor de uma câmera em 
um telefone celular e um programa feito para ler o código 
bidimensional. Deve-se tirar uma foto da imagem pelo 
aplicativo que a converte imediatamente

4º dia de novena
Sofia Villar Palleta Guedes, Quarto Ano B, e
Luísa Villar Palleta Guedes, Segundo Ano B

Assista aqui a homenagem

Homenagem
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Para ter acesso ao conteúdo codificado em um QR Code, a pessoa deve primeiro dispor de uma câmera em um telefone celular e um 
programa feito para ler o código bidimensional. Deve-se tirar uma foto da imagem pelo aplicativo que a converte imediatamente

1º dia de novena - Rafaela Ganimi Bitar,
Maternal II

2º dia de novena - Bernardo de Sales Caldeira,
Quarto Ano

3º dia de novena - Denise Luna Begati, Primeiro Ano do Ensino Médio
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Para ter acesso ao conteúdo codificado em um QR Code, a pessoa deve primeiro dispor de uma câmera em um telefone celular e um 
programa feito para ler o código bidimensional. Deve-se tirar uma foto da imagem pelo aplicativo que a converte imediatamente

7º dia de novena - Gabryela Wendling Carneiro Leão,
Segundo Período A

8º dia de novena João Pedro Palleta Guedes Alves Pifano
e Maria Fernanda Palleta Guedes Alves Pifano,

Segundo Ano A, Maria Clara Vital Priamo, Segundo Período C

9º dia de novena - Liriel Mendes Menezes,
Sexto Ano B

5º dia de novena - Maria Clara Toti de Andrade,
Sexto Ano B

6º dia de novena -  João Carlos Mendes de Souza,
Terceiro Ano
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Benção Arcebispo de Juiz de Fora,
Dom Gil Antônio Moreira

Para ter acesso ao conteúdo codificado em um QR Code, a pessoa deve primeiro dispor de uma câmera em um telefone celular e um 
programa feito para ler o código bidimensional. Deve-se tirar uma foto da imagem pelo aplicativo que a converte imediatamente

Dia de Nossa Senhora do Carmo:

Primeira Homenagem:
Pedro Lima da Fonseca, Sétimo Ano A, e

Maria Eduarda Lima da Fonseca, Sexto Ano A

Segunda Homenagem:
Henrique Fagundes Netto Terra Müller e

Maria Gabriele Terra Müller Villela, Quinto Ano B

Terceira Homenagem:
Igor Nunes Casteliani, ex-aluno, e

Ana Flávia Nunes Casteliani, Sétimo Ano A

Homenagem Final:
Ariadne Castro Souza Torres, professora do Primeiro

Ano A, e Elmir Santos, professor de Música
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carmojuizdefora colegiocarmojf

www.carmojf.com

EDUCAÇÃO QUE
CONSTRÓI CAMINHOS!

Logo estaremos juntos novamente!
(32) 3311-1600

tesouraria@carmojf.com | pedagogico@carmojf.com


