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A MAGIA ESTÁ NO AR...
BASTA VOCE ACREDITAR!
Divididos por horários, e seguindo todos os protocolos de
segurança, os alunos do Primeiro Ano estreiam no mundo literário.

Aniversário do Colégio
Alunos de todos os segmentos prestam
homenagens ao aniversário de 68 anos
do Carmo de Juiz de Fora.

Feira das Profissões
Turma da Terceira Série do Ensino Médio
participa de bate-papo com ex-alunos
sobre a vida universitária.

Drive-thru dos formandos
Alunos formandos do Segundo Período,
Quinto Ano, Nono Ano e Terceira Série
passam na entrada do Colégio para
receber uma singela lembrança.
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Participação na Primeira Fase da
Olimpíada Nacional de Ciências
Entre os dias 6 e 7 de agosto, aconteceu
a primeira fase da Olimpíada Nacional de
Ciências 2020 (ONC), da qual os alunos do
Oitavo Ano a Terceira Série do Ensino
Médio participaram.
Devido aos protocolos de segurança
contra a Covid-19, as provas foram
realizadas exclusivamente no formato
digital, sem aplicações presenciais. Os
alunos responderam 20 questões objetivas

Oitavo Ano
Ana Laura Beneterio de Carvalho
Arthur Borges Barbosa
Bernardo Cipriano Miranda
Carlos Eduardo Viana Uba
Cíndeli Caetano Crovato
João Lucas Santos de Almeida da Silva
Julia Stersi Rabelo
Júlia Miranda Monteiro
Kaiky Tanagino da Cruz
Kauane Teles da Silva Menezes
Luciano Gabriel Moraes Andrade
Luiz Felipe Lima Coimbra
Luiza Almeida Ferreira
Maria Clara de Souza Britto
Maria Fernanda Oliveira Santos
Ricardo José da Rocha Filho
Thais Tavares Bail

Primeira Série
Denise Luna Begati
Isabela Marques da Costa E Souza
Isadora Cabral Ferreira
Juliana Antonia Inah Novelino
Lara Alves do Carmo
Letícia Brandão Fellet
Luís Henrique Calil Rocha
Maria Júlia Demani Vianna
Maria Luiza Almeida Rodrigues
Mariana Bertoloso de Alencar
Mariana Mendes de Abreu
Marina Rocha Fernandes
Patrick Aquino Almeida
Renan Bastos Barra
Thalita Cristiana Vital

Terceira Série
Isabella Cesar dos Santos
Lara Luise Oliveira Mota
Marcos Brandão Fellet

de Astronomia, Biologia, Física,
História e Química, com os conteúdos
do ano imediatamente anterior àquele
que eles cursaram em 2020.
O Colégio ﬁcou muito orgulhoso de
todos os alunos que se propuseram a
participar da primeira fase, e
parabeniza os 71 alunos classiﬁcados
para a segunda fase da Olimpíada, que
acontece no dia 22 de janeiro de 2021.

Nono Ano
Ana Júlia Bandeira Marsolla
Danilo Senra Vitral Del'duca de Souza
Gabriel Donato Rodrigues
Gabriela Chaves Condé Borges Moreira
Gabriela do Carmo Fernandes
Ingrid Caetano Crovato
Isaac Guedes Santos
Isabella Bruna da Silva
Letícia Ribeiro Nascimento
Lorrana de Almeida França
Luisa Bassi Vieira
Luisa Carneiro Pacheco
Luisa Martins de Oliveira Brandi
Maria Clara Martins Vidal Tavares
Maria Eduarda Nascimento Camargo de
Almeida
Maria Luisa Cortes da Silva Dornellas
Raul Senra Vitral Del'duca de Souza
Túlio Scafuto Saar

Segunda Série
Ana Clara Rodrigues Krass
Ana Luiza Nascimento Moreira
Arthur Souza Pereira
Caio César Lopes Vasconcelos
Eduardo Salzer Simas
Gabriel Augusto Salermo
Gabriel Spinelli Maduenho
Gabryel Kauã Campos Costa
Guilherme Bevilaqua Vieira Felicissimo
Irene Fonseca Camilo
Júlia Bassi Vieira
Luiz Guilherme Heringer Rodrigues
Maria Eduada Dias Dolathese
Maria Eduarda Eiterer Moreira
Nina Aguiar Ferreira
Pietra Ramaldes dos Santos Gama
Rafael Salzer Simas
Yasmin Martins Guimarães
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Semana Vocacional
A Semana Vocacional de 2020 do Colégio foi realizada de
forma inteiramente on-line. Entre os dias 17 e 21 de agosto,
foram compartilhados, nas redes sociais do Colégio, relatos
sobre as diversas vocações para as quais ouvimos o chamado de
Deus.

IGTV
Padre Anchieta

No dia 17 de agosto, o Padre José de Anchieta Moura Lima, da
Paróquia de Santo Antônio, da Catedral Metropolitana de Juiz de
Fora, falou sobre a vocação sacerdotal.
No dia 18, a Postulante Gislane Paiva Araújo, compartilhou
sua vivência na vocação religiosa.
No dia 19, o casal carmelita Gilberto Passos e Veronica
Cardoso, conversaram sobre a vocação matrimonial.
No dia 20, a educadora carmelita Tatiane da Silva Dias,
contou um pouco sobre a vocação leiga.
A semana foi encerrada no dia 21 de agosto, com uma fala da
Irmã Sônia Maria Estevam, que convidou toda a família carmelita
a rezar junto.

IGTV
Postulante
Gislane

IGTV
Tatiane Dias
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IGTV
Gilberto e
Verônica

IGTV
Irmã Sônia

Mês da Bíblia
Em setembro, celebramos o Mês da
Bíblia. Para 2020, tivemos as reﬂexões
fundamentadas no livro do Deuteronômio,
com o lema “Abre tua mão para o teu irmão”
(Dt 15,11). Foi um importante momento
para reﬂetirmos ainda mais sobre lições
importantes como justiça, solidariedade e
amor ao próximo.
Como forma de homenagear o
encerramento deste importante mês, o
Colégio compartilhou com as famílias
carmelitas, uma bela e singela ilustração,
produzida pela Postulante Carmelita Gislane
Paiva Araújo.
Desejamos que a palavra de Deus seja
sempre sustento na vida de todos nós.

Exposição Virtual “Pintando a Primavera”
No dia 22 de setembro demos as boas-vindas a Primavera. Em homenagem a essa estação
tão bonita e ﬂorida, cheia de simbolismo sobre o ﬂorescer e o renascimento, a professora de
Arte, Flávia Paiva, propôs aos alunos das turmas do Primeiro e do Nono Ano, uma atividade
diferente. Pintar, usando a técnica do cotonete, uma árvore tão especial para nós: o Ipê!
As obras de nossos talentosos artistas viraram uma exposição virutal em nossas redes
sociais.
Vamos conferir alguns resultados?

Ana Beatriz Tagliati
de Oliveira - 1º Ano C

Ana Júlia Bandeira
Marsolla - 9º Ano B

Anna Clara Ferraira
Coutinho - 1º ano A

Davi Praxedes de Magalhães
Arcanjo - 1º Ano C

Heitor Nascimento
Braga - 1º Ano A

Letícia Montavão
Gesicki - 9º Ano A

Lucca Pimont
Matias - 1º Ano A

Maria Clara Ramos
Barbosa Amaral - 9º Ano B

Rafael Prata
Machado - 1º Ano A
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Semana da Criança e do Aluno Carmelita
Todos os anos, na semana que antecede o Dia das Crianças, o
Colégio realiza a Semana da Criança e do Aluno Carmelita, com
uma programação especial para todos os segmentos. E em 2020
não foi diferente.
Apesar de estarem impossibilitadas de se reunir
presencialmente com seus colegas e professores, isso não
impediu que as crianças e os jovens tivessem uma alegre e
divertida semana, com contações de histórias, brincadeiras,

receitas, competições de paródias temáticas e muito mais.
Na sexta-feira, dia 09 de outubro, as celebrações da Semana
da Criança na Educação Infantil e no Ensino Fundamental I,
foram encerradas com chave de ouro. As crianças preparam uma
receita com suas professoras e, em seguida, caíram na festa,
com muita música e dança. Mostrando assim que, mesmo de
casa, é possível se divertir!

Homenagem
Além de uma semana recheada
de atividades e brincadeiras, os
alunos tiveram uma emocionante
surpresa, com uma série de vídeos
dos professores do Colégio, cheios
de carinho e saudades!

Recado da
Educação
Infantil
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Recado do
Infantil e
Fundamental I
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Recado do
Fundamental I
(1ª parte)

Recado do
Fundamental I
(2ª parte)

Recado do
Fundamental I
(3ª parte)

Recado do
Fundamental II
(1ª parte)

Recado do
Fundamental II
e do Ensino
Médio

Recado do
Ensino Médio
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Dia do Professor
No dia 15 de outubro, é comemorado o Dia do Professor. No nosso Colégio, nessa data celebramos não só o importante trabalho
dos nossos professores, mas de todos os funcionários, que exercem, de alguma forma, a função de educadores na vida de nossos
alunos.
No dia 9 de outubro, o Colégio realizou uma ação, seguindo todos os protocolos de segurança contra a COVID-19, para
parabenizar e presentear seus educadores. Seja de carro, ou a pé, os funcionários passaram rapidamente no portão do Colégio para
receber uma singela lembrança por toda a sua dedicação e empenho, principalmente durante esse ano atípico.

Homenagens

E não poderiam faltar as homenagens de nossos alunos para seus queridos mestres!
Recebemos lindos vídeos dessa data tão especial, vamos conferir?

Laura Brandão
da Gama e Silva

7 | Colégio Carmo | Juiz de Fora-MG

Beatriz e
Carlos
Eduardo

Aos meus queridos professores,
Desde o primeiro o primeiro ano de vida, no Maternal I, tenho professores que
contribuem para a minha formação pessoal. O Carmo é a segunda instituição que
frequento e, há quatro anos, escolhi fazer parte desta família.
Durante meu período escolar nesse Colégio, vários educadores me marcaram
positivamente. Uns estão comigo até hoje, outros estiveram até o ano passado.
Além do conteúdo escolar, eles passam para nós sua experiência de vida, querendo
sempre o nosso melhor, como um pai ou uma mãe desejam o melhor para o seu ﬁlho.
Estou aqui para fazer uma homenagem aos meus professores, que atualmente tiveram
que reaprender “a lição”, com aulas remotas, uma tarefa que não é nada fácil!
Meu muito obrigado e parabéns!

Edson Gabriel
Silva Freitas
Primeira Série do
Ensino Médio

Exposição Virtual “Universo do Aluno Carmelita”
Durante a Semana do Aluno Carmelita, os alunos do Ensino Médio tiveram uma aula de Arte especial. A professora Tania Pacheco
propôs aos jovens reﬂetir sobre suas vivências, bem como, postura de aluno carmelita, através da montagem de cenas, objetos e
sentimentos voltados às suas experiências.
Após conhecerem dicas de fotograﬁas, nossos aprendizes de fotógrafos criaram interessantes fotos autobiográﬁcas, que se
transformaram em uma Exposição Virtual nas redes sociais do Colégio.
Conﬁra algumas das obras!

Gabriela Santana
Terceira Série

Maria Luiza Almeida
Primeira Série
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Maria Eduarda Eiterer
Segunda Série

Gabryel Kauã Campos Costa
Segunda Série
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Aniversário do Colégio
Durante a semana em que o Colégio completou 68 anos de história e de tradição, nossos alunos nos presentearam com muitas
mensagens e desenhos. Mesmo de forma remota, alunos de todos os segmentos usaram toda a sua criatividade e delicadeza para
demonstrar seu carinho pela nossa escola.

Seguem algumas homenagens:
Para mim, o Carmo é muito grande porque é cheio de amor. Lá é muito alegre e eu gosto disso. Crianças diferentes tornam o
Carmo único. Quem estuda lá é super feliz. Todas as crianças são amigas, isso torna minha escola especial
Stella Ferreira Guedes - Segundo Ano A
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Palestra On-line “Gestão de Emoções”
No dia 06 de novembro, os alunos do Ensino Médio assistiram uma palestra on-line sobre Gestão de Emoções com a Dra. Renata
Braguirolli, psicóloga, neuropsicopegoga e atuante em terapia cognitiva comportamental.

Durante a palestra, eu pude perceber que o período de conﬁnamento me fez evoluir
juntamente aos meus amigos e familiares.
Aprendi novas formas de me dedicar aos estudos, de controlar meus sentimentos e
novas maneiras de enxergar a realidade pela qual estamos passando, além de ter
recebido vários conselhos que com certeza ajudarão em minha caminhada.
Expresso aqui muita gratidão pelos minutos de palestra que com certeza não
ajudaram só a mim, mas também a outras pessoas.

Denise Begati
Aluna da Primeira Série
do Ensino Médio

Encontros on-line - O Caminho para a Universidade
Durante o segundo semestre de 2020, os alunos da Terceira Série do Ensino Médio tiveram a oportunidade de participar de
encontros on-line, pela plataforma TEAMS, com o intuito de melhor se informar sobre a Universidade e futuras carreiras.
O projeto Feira das Proﬁssões, promovido pelo psicólogo do Colégio, Thiago Mateus, reuniu os formandos com ex-alunos para um
bate-papo sobre as diversas áreas do conhecimento contempladas na Universidade.
Os alunos também puderam conversar remotamente com o reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora, e ex-aluno do Colégio,
Marcus David, sobre tudo que engloba a experiência em uma Universidade Federal.

Nós ﬁcamos muito felizes e satisfeitos com o projeto ‘Feira das Proﬁssões’ e com o encontro on-line com o Reitor da UFJF.
Foram momentos esclarecedores e descontraídos que nos proporcionaram um maior contato com a diversidade dos
cursos disponíveis e com o dia a dia da faculdade.
Agradecemos ao Colégio e aos proﬁssionais envolvidos pelo carinho e pela disponibilidade, além do auxílio que estes nos
deram em toda a nossa jornada
Lara Luise Mota - Aluna Formanda da Terceira Série do Ensino Médio

Feira das Proﬁssões
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Feira das Proﬁssões 2

Encontro com o Reitor
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Celebração Eucarística On-line em Ação de Graças
No dia 7 de dezembro, o Colégio transmitiu on-line e ao vivo a Celebração Eucarística em Ação de Graças para os alunos do
Segundo Período, do Quinto Ano e do Nono Ano.
A transmissão foi feita diretamente da capela do Colégio, e celebrada pelo Padre José Maurício de Paula, sendo possível para os
alunos e suas famílias assistirem da segurança de suas casas, na hora do evento, ou posteriormente.
Para ter acesso a celebração na íntegra, é só apontar a câmera do celular para o QR Code abaixo, abrir o link e assistir!

CELEBRAÇÃO
EUCARÍSTICA

Novena em preparação para o Natal
Entre os dias 13 e 21 de dezembro, nossa coordenadora de
Ensino Religioso, Irmã Tiana, a professora Tatiane Dias e a
postulante Gislane Paiva, organizaram, de forma remota, a
Novena em Preparação para o Natal do Senhor.
Com pequenos vídeos, publicados nas redes sociais do
Colégio, a novena trouxe todos as noites uma atitude diferente,
para auxiliar a Família Carmelita a agir, rezar e reﬂetir sobre essa
importante data.
No dia 22 de dezembro, a equipe de Ensino Religioso,
compartilhou on-line o Auto de Natal, que contou com a
contribuição de alguns alunos, contando a história do
nascimento de Jesus.

AUTO DE NATAL
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Drive-thru dos formandos
Entre os dias 14 e 22 de dezembro, os alunos formandos de todos os segmentos, Segundo Período, Quinto Ano,
Nono Ano e Terceira Série, passaram na entrada do Colégio para receber uma lembrança especial de formatura,
seguindo todos os protocolos de segurança em prevenção a Covid-19.
Parabéns a todos vocês, queridos alunos e eternos carmelitas! Estamos muito orgulhosos de suas conquistas.
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Aula da Saudade da Terceira Série
Na manhã do dia 16 de dezembro, nossos formandos da Terceira Série do Ensino Médio tiveram uma especial Aula
On-line da Saudade. Sob o comando dos professores homenageados pela turma, Lidiane e Felipe, os alunos reviveram
muitos momentos, conversaram sobre o futuro, escutaram recados de ex-professores e muito mais.
Embora não tenha sido possível se reunir presencialmente, todos os corações estavam juntos para esse importante
momento da conclusão de um ciclo.
Turma de 2020, vocês são parte muito importante da nossa história e serão para sempre carmelitas!
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Hino do Colégio - Turmas do Quinto Ano de 2020
Encerramos o ano letivo de 2020 com a certeza de que ﬁzemos o possível, em um momento tão atribulado e atípico, para estar um
pouco mais próximos de vocês, querida família carmelita.
Deixamos aqui um gostinho do vídeo que foi presenteado as turmas do Quinto Ano, com as crianças cantando o nosso tão amado
hino do Colégio, com a esperança que, em breve, possamos voltar a cantar essa canção juntos!

Eu sou semente desse jardim, sua coragem em mim cresceu! [...] No Carmo, escola tão querida, aprendo que na vida o Reino
de Deus devo buscar;.

HINO DO
COLÉGIO
QUINTO ANO

Tarde de Autógrafos do Primeiro Ano
“A magia está no ar... basta você acreditar!”. Foi com esse título cheio de esperança que nossos alunos do Primeiro Ano
estrearam no mundo literário, no dia 19 de dezembro.
Divididos por horários, e seguindo todos os protocolos de segurança estabelecidos pela Secretaria de Saúde no combate a Covid19, nossos pequenos autores mataram as saudades do Colégio e autografaram suas obras para presentear os amigos e a família.
Que esse seja apenas o primeiro passo de vocês no incrível mundo da literatura!
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Encerramento do Ano Letivo de 2020
Querida Família Carmelita,
2020 foi difícil para todos nós! Tivemos que aprender a ﬁcar distantes, a nos reinventar nas formas de ensino, muitos passamos
por perdas insubstituíveis. Mas, encerramos o ano com a certeza de que DIAS MELHORES estão por vir!
Agradecemos a conﬁança depositada em nós e em nosso jeito de educar. Estamos nos preparando com todo o cuidado e todo o
carinho para recebê-los novamente em nosso Colégio, assim que for possível e seguro.
Gravamos esse vídeo como uma forma de encerrar o ano letivo de 2020 com a esperança de um futuro melhor:

VIDEO
INSTITUCIONAL

* Imagens gravadas seguindo os protocolos de segurança em prevenção a COVID-19.

Revisional para o ENEM 2020
Entre os dias 12 e 22 de janeiro, os professores da Terceira Série do nosso Colégio e do Carmo de Viçosa, se reuniram para ofertar
aos alunos formandos aulas on-line de revisão para ENEM 2020.
Devido a mudança para o ensino remoto em 2020, causada pela pandemia de Covid-19, as provas do ENEM, que geralmente
acontecem no início do mês de novembro, foram adiadas para janeiro. Para não deixar nossos alunos sem suporte próximo do exame,
o Colégio promoveu encontros on-line, pela plataforma Teams, nas duas semanas que antecederam os dias de prova.
Além de aulas das disciplinas cobradas nas provas, os alunos também tiveram encontros com os psicopedagogos de ambos os
Colégios, para uma conversa sobre Gestão Emocional, controle de ansiedade e concentração, e com o professor de Educação Física,
Mário Jorge, para falar sobre os benefícios da atividade física.
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QUERIDOS ALUNOS DA 3ª SÉRIE,

Parabéns pela
conclusão dessa etapa!

MUITAS OUTRAS CONQUISTAS VIRÃO!
carmojuizdefora
colegiocarmojf

(32) 3311-1600

www.carmojf.com

