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Manhã de lazer e de interação
com crianças da APOV

No dia 4 de outubro,  os alunos do Nono Ano promoveram uma manhã de lazer 
e de interação para algumas crianças assistidas pela Associação Assistencial e 
Promocional da Pastoral da Oração de Viçosa (APOV).

 Os alunos se organizaram para que as crianças e os educadores fizessem uma 
visita ao colégio. Foi uma experiência de grande aprendizado e de alegria para 
todos. 

 Adriano Miguel Silva,
Professor de Ensino Religioso

Semana da Criança
Nos dias 9, 10 e 11 de outubro, aconteceu a Semana da Criança. Foram realiza-

das atividades que proporcionaram aos alunos momentos agradáveis de vivência 
intensa da infância, por meio de atividades lúdicas. 

 Além da gincana esportiva, tivemos um incrível show de mágicas, contação de 
histórias, oficinas, piquenique, teatro e dia do penteado criativo. Com destaque 
especial, junto a esses momentos, foi realizada também uma Campanha Solidária 
que arrecadou um volume expressivo de alimentos, roupas e brinquedos. 

 As crianças se divertiram, aprenderam a compartilhar emoções e a respeitar o 
próximo e sentiram a grandeza de serem solidárias. Foram três dias de muita ale-
gria, diversão e partilha. 

Denise Junqueira,
 Coordenadora Pedagógica
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Campanha Solidária
Como parte das comemorações da 

Semana da Criança, ocorreu, entre os dias 
4 e 10 de outubro, uma Campanha Solidá-
ria, com o objetivo de arrecadar alimentos 
não perecíveis, roupas, calçados, livros e 
brinquedos. A participação dos alunos e 
dos familiares foi expressiva.

 No dia 27 de outubro, parte das doa-
ções foi encaminhada para a Sociedade 
São Vicente de Paulo, que as distribuiu 
para as comunidades carentes de Viçosa. A 
outra parte dos donativos foi distribuída 
em dezembro, em parceria com o Rotary 
Viçosa Albert Sabin, para creches e escolas 
carentes.

 A comunidade educativa se alegrou 
com o envolvimento de todos os alunos em 
prol da causa e reforça o quanto é impor-
tante compartilhar com os irmãos menos 
favorecidos. 

 Dayana Gonzaga Souza e Freitas,
Professora do Ensino Fundamental I

Professor de Física apresenta trabalho em evento científico
Entre os dias 7 e 10 de agosto, o profes-

sor de Física Mathias Viana Vicari partici-
pou do I International School on Physics 
Education e VI Roberto A. Salmeron School 
of Physics (VI EFRAS). O evento foi realiza-
do no Centro Internacional de Física da 
Matéria Condensada, do Instituto de Física 
da Universidade de Brasília (UnB). 

 O professor apresentou o trabalho 
intitulado "Sequências didáticas para o 
ensino da termodinâmica por investigação 
usando a linguagem multimídia”. O materi-
al apresentado é o resultado parcial de sua 
pesquisa de Mestrado, em Ensino de Físi-
ca, desenvolvida no Departamento de 
Física da Universidade Federal de Viçosa.

 Mathias Viana Vicari, 
Professor de Física

Alexandre Tadeu Gomes de Carvalho (à esquerda), professor do Departamento de Física da UFV, 
Mathias Viana (centro) e  Daniel Ventura, professor do Colégio de Aplicação (CAp) Coluni (à direita). 

Alunos recebem visita de jovem moçambicano
No dia 20 de novembro, os alunos do 

Oitavo Ano B receberam uma visita muito 
interessante do moçambicano Edson 
Guambe, estudante da Universidade Fede-
ral de Viçosa (UFV). Essa experiência 
incrível foi proporcionada pelo professor 
de Geografia, Maurílio Amaral, e reforçou 
muito o conhecimento da turma sobre a 
matéria estudada. 

 O Edson apresentou o continente afri-
cano, o processo de colonização do seu 

país de origem, Moçambique, a bandeira e 
os seus significados, as províncias que o 
dividem, a capital, Maputo, e a cidade 
onde ele nasceu. O convidado falou ainda 
da independência do país, em 1975, e 
mostrou um pouco da cultura e das línguas 
nativas, além do português, língua oficial. 

 João Vítor Ramalho,
Oitavo Ano B  
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Alunos do Oitavo Ano
têm aula prática de
anatomia animal

No dia 19 de outubro, os alunos do 
Oitavo Ano tiveram uma aula prática de 
anatomia animal. O fiscal veterinário 
Augusto César Almeida Rodrigues, pai da 
aluna Maria Luiza Silva Rodrigues, da 
turma A, apresentou os órgãos e os tecidos 
de um suíno, durante a aula de Ciências da 
professora Adriana Moutinho.

 Ele e três estagiários, Guilherme, 
Iasmin e Isabela, mostraram os materiais 
de várias maneiras, permitindo um maior 
entedimento da matéria estudada.

 Maria Luiza Silva Rodrigues,
Oitavo Ano A

Aula prática no Jardim 
da Ciência: triângulo
de sombra

No dia 11 de outubro, os alunos do 
Nono Ano tiveram uma aula de Matemática 
diferente no Jardim da Ciência. A professo-
ra Thamyres Medeiros trabalhou o conteú-
do ensinado em sala de aula com o “triân-
gulo de sombra”. 

 Leia o relato de uma aluna sobre a 
experiência:

“Foi uma aula bem legal e de muito 
aprendizado, utilizamos vários conteúdos 
e situações problemas para desenvolver-
mos as atividades práticas. Uma delas foi 
descobrir a altura de dois bastões, utilizan-
do semelhança de triângulos, trigonome-
tria no triângulo retângulo ou o Teorema de 

Pitágoras. Fizemos as medidas necessárias 
das sombras dos bastões e da nossa sombra 
em relação ao bastão. Alguns grupos optaram 
por medir os ângulos. Efetuamos os cálculos, 
e foi possível comparar nossos resultados 
com as medidas reais. Foi um dia muito diver-
tido!". 

Luísa Tavares Viana Lima,
Nono Ano A

Estudantes jogam Capoeira em aula de Educação Física
As turmas dos Sexto e Sétimo Anos 

participaram, no dia 1º de novembro, de 
uma aula de Educação Física diferente. A 
convite dos educadores Luiz Flávio Cardo-
so e Rosa Reis, o professor da Escolinha 
Especializada do Colégio, Vitor Ferreira, 
conduziu a aula, envolvendo todos os 
alunos. 

 A capoeira faz parte da grade curricular 
da Educação Física é uma expressão cultu-
ral brasileira que combina artes marciais, 
música, acrobacias e dança na realização 
de movimentos rápidos, complexos e 

únicos. Além disso, a atividade requer força e 
flexibilidade corporal.

Luiz Flávio Cardoso, 
Professor de Educação Física
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Alunos do Ensino Médio participam de Mesas de Discussão sobre Profissões
Entre os dias 10 e 25 de outubro, o 

Colégio Carmo recebeu profissionais de 
diversas áreas que promoveram momen-
tos de reflexão e de diálogo sobre profis-
sões previamente identificadas como 
preferências dos alunos das Segunda e 
Terceira Séries. A iniciativa faz parte do 
Projeto de Orientação Vocacional e tem 
como objetivo auxiliar os estudantes no 
processo de escolha vocacional e profis-
sional. 

 Participaram das mesas profissionais 
de: Direito, Arquitetura, Engenharia Mecâ-
nica, Jornalismo, Assistência Social, Enge-
nharia Florestal, Engenharia Civil, Psica-
nálise, Fonoaudiologia, Nutrição, Sistema 
de Informação, Farmácia, Ciências Contá-
beis, Odontologia, Medicina e Administra-
ção. 

 Confira o depoimento das alunas da 

Terceira Série sobre os encontros: 

“As turmas tiveram a oportunidade de 
receber profissionais de diversas áreas de 
conhecimento que falaram sobre suas 
experiências e responderam questiona-
mentos a respeito do curso de graduação e 
do mercado de trabalho. Os encontros 
aconteceram em três etapas e trouxeram 
conteúdo essencial para auxiliar na forma-
ção das opiniões dos alunos sobre quais 
áreas querem seguir no futuro. 

O projeto foi enriquecedor e informati-
vo, trazendo novos pontos de vista e 
conhecimentos para os estudantes que se 
encontram, muitas vezes, indecisos e 
perdidos diante das inúmeras pos-
sibilidades existentes”. 

Leslie Santana e Ana Vitória Messias,
Terceira Série B

Colégio Carmo é destaque entre escolas de Viçosa no Enem 2016
O Colégio Nossa Senhora do Carmo é a 

escola particular de Viçosa com o melhor 
desempenho no Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) de 2016. Com uma média de 
667,25, nas provas objetivas e na Reda-
ção, o Carmo fica atrás apenas do Colégio 
de Aplicação da Universidade Federal de 
Viçosa (Coluni).

 Os resultados foram disponibilizados, 
no dia 28 de novembro, pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep) (portal.inep.-
gov.br/microdados) e processados pelo 
B e r n o u l l i  S i s t e m a  E d u c a c i o n a l 
(https://meu.bernoulli.com.br/enem/).  

 De acordo com a análise, na Classifica-
ção Geral com Redação, o Carmo de Viçosa 
é o 6º lugar entre as escolas da Zona da 
Mata e está entre as 50 melhores de Minas 
Gerais. Quando consideradas todas as 
instituições do Brasil, o Colégio aparece na 
244ª posição.

 O Carmo permanece, desde 2009, no 
topo do ranking das escolas particulares 
de Viçosa. O resultado é fruto do trabalho 
diferenciado da escola, dirigida pelas 
Irmãs Carmelitas da Divina Providência. 

 Parabéns aos alunos e a toda a equipe 
educativa pelo excelente desempenho! 

Escolas particulares de Viçosa

Zona da Mata

Minas Gerais

Brasil

º1

º6

º50

º244
Fonte: meu.bernoulli.com.br/enem
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Homenagem
aos educadores 

Em outubro, comemoramos o Dia do 
Professor. No dia 27, os alunos do Ensino 
Fundamental II e do Ensino Médio fizeram 
uma surpresa para os educadores. 

 Reunidos no Ginásio Poliesportivo 
Irmã Elisa, os alunos leram poesias feitas 
por eles, distribuíram abraços apertados e 
presentearam os educadores. Todos se 
emocionaram com a linda homenagem. 

 Parabéns aos educadores pela belís-
sima missão à qual se dedicam diariamen-
te e aos alunos pela iniciativa. 

Arteterapia na Escola
No Segundo Semestre, o projeto “Arte-

terapia na Escola” foi implantado nas 
turmas dos Oitavo e Nono Anos. Conduzi-
dos por um psicólogo e por estudantes de 
psicologia, os alunos foram beneficiados 
em diversos aspectos pelo processo tera-
pêutico, principalmente no que se refere 
às formas de expressão artística.

 As experiências em grupo foram viven-
ciadas em encontros quinzenais. Com o 
uso de diferentes materiais, houve a esti-
mulação da criatividade e da imaginação, 
em uma trajetória de  autoconhecimento e 
de percepção das limitações e dos desafi-
os. 

 A arteterapia mostrou o quão impor-
tante é desenvolver o lado associado aos 

sonhos e às emoções dos indivíduos para 
obter conhecimento sobre si mesmo e apren-
der a lidar com as situações cotidianas. Além 
disso, o procedimento revelou as proprieda-
des revitalizantes de expressar o que se 
pensa e o que se interpreta. 

Cecília Leal, Oitavo Ano B 

Crianças preparam símbolos natalinos
Então é Natal! Durante o mês de 

novembro, as turmas do Primeiro Período 
prepararam símbolos natalinos e aprende-
ram o verdadeiro significado dessa data 
tão especial. As crianças fizeram árvores, 
presépios, estrelas, velas e guirlandas, 
tudo com muito carinho.

 Desejamos a todos um lindo e ilumina-
do Natal!

Roberta Magalhães Abranches, 
Fernanda Aparecida Rodrigues e Maria 

Eunice Nogueira Leite, 

Professoras do Primeiro Período
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Coral Flos Carmeli participa do I Encontro Mariano de Música
No dia 29 de outubro, o Coral Flos 

Carmeli participou do I Encontro Mariano 
de Música, realizado na Igreja de Nossa 
Senhora do Rosário de Fátima. A iniciativa 
fez parte das comemorações dos 300 anos 
da aparição da imagem de Nossa Senhora 
Aparecida e dos 100 anos da aparição de 
Nossa Senhora de Fátima. 

 Sob a regência do maestro Ciro Tabet, 
os alunos carmelitas fizeram uma belís-
sima apresentação em homenagem a 
Nossa Senhora. Além do Flos Carmeli, 
participaram do encontro o Coral Madri-

gal, da Universidade 
Federal de Viçosa, o 
grupo musical Pequena 
Via e o Ministério de 
Música Dom de Deus.

 Um dos títulos de 
Nossa Senhora é Flos 
Carmeli, expressão em 
latim que dá nome ao 
coral do Colégio Carmo 
e que significa Flor do 
Carmelo. 

Estudantes trabalham emoções em encontros com psicóloga 
Nos dias 31 de outubro e 21 de novem-

bro, as turmas dos Sexto e Sétimo Anos 
participaram de uma intervenção sobre “A 
importância da gestão das emoções nas 
relações sociais”. A convite da psicopeda-
goga do Colégio, Adriana Lanna, a psicólo-
ga Eliana Bastos conversou com os alunos 
sobre a importância de respeitar e de 
controlar as emoções para o bom convívio 
social.

 Confira abaixo os depoimentos dos 
alunos sobre os encontros: 

“A nossa conversa com a psicóloga 
Eliana Bastos foi super interessante, pois 
conseguimos perceber que temos que nos 
respeitar e respeitar os outros a partir das 
emoções que estamos sentindo ou que os 
outros estão sentindo”. 

Marina Costa Marques, Sexto Ano B 

“A conversa com a Eliana nos mostrou 
que é muito importante saber identificar 
os sentimentos e controlá-los. Ela nos 
apresentou quatro sentimentos, alegria, 
tristeza, medo e raiva, e situações do dia a 
dia em que a gestão das emoções é neces-
sária”. 

Larissa Pacheco Cabral, Sétimo Ano C 

“Foi muito bom participar desta “aula”, 
pois aprendemos sobre as nossas emoções 
e os motivos pelos quais ficamos tristes, 
felizes, amedrontados e com raiva. Foi 
muito legal participar da brincadeira do 
desenho e aprender a controlar algumas 
emoções”. 

Júlia Fialho e Arthur Ribon, Sexto Ano C

“A conversa que a psicóloga teve com a 
turma ajudou a identificar nossas emoções, 
como tristeza, raiva, alegria, medo e cora-
gem, e a não deixar que elas nos enganem”. 

Maria Eduarda Barbosa e Giovanna 
Couto Rodrigues, Sétimo Ano B

“A psicóloga Eliana Bastos nos ensinou 
um pouco sobre os sentimentos e no que 
eles podem se transformar. Por exemplo, ela 
disse que a raiva pode se transformar em 
agressões físicas ou psicológicas”. 

Isabella Rocha, Sexto Ano A

“Aprendemos sobre as quatro principais 
emoções: alegria, medo, raiva e tristeza. A 
psicóloga ensinou que devemos sempre 
respeitar o sentimento dos outros e nos fez 
entender como os sentimentos são impor-
tantes desde a infância”. 

Julimar Júnio Melo, Sétimo Ano A 

“No primeiro dia em que a psicóloga nos 
visitou, ela pediu para fazer um desenho e 
passar para o colega ao lado. A lição que 
ficou é que todos temos diferentes emoções 
e que é preciso controlá-las. Em alguns 

momentos, precisamos de alegria, em outros, 
de tristeza, e cada emoção trabalha lado a 
lado com a outra. Sempre precisamos respei-
tar como a pessoa está se sentindo”. 

Sofia Gomides, Sétimo Ano A 
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Copa Carmo da Escolinha de Futsal
A Copa Carmo da Escolinha de Futsal 

ocorreu durante o mês de novembro e foi 
um sucesso. A iniciativa envolveu crianças 
com idade entre 5 e 7 anos, que, além de 
terem a oportunidade de desenvolver suas 
habilidades, aprenderam a conviver em 
grupo e a respeitar o próximo.

 Os professores Luiz Flávio Cardoso e 
Emerson Moraes, o Lulu e o Memé, como 
são carinhosamente chamados pelas 
crianças, tiveram papel essencial para o 
sucesso da competição. Isso porque eles 
não promovem a concorrência entre os 
alunos e, sim, demonstram a importância 
da participação, afinal, como eles dizem: 

“Todos são campeões”.

 Para engrandecer o evento, os pais 
participaram animados na torcida. Difícil 
saber quem estava mais empolgado, os 
filhos ou os pais. Muitos ficaram sem voz!

 Fechando com chave de ouro, ocorreu a 
premiação de todas as crianças e elas 
puderam se sentir igualmente importan-
tes, sem distinções de qualquer natureza. 
Parabéns aos organizadores, e que venha a 
próxima!

Márcia Elizabeth Teixeira Andrade,

Mãe do Vitor Eduardo Teixeira Andrade, 
Primeiro Ano C

Geometria à nossa volta
As turmas do Sexto Ano expuseram, 

durante o mês de novembro, na Área de 
Convivência Irmã Maurícia, trabalhos do 
projeto “Geometria à nossa volta”, realiza-
do na aula da professora de Matemática, 
Aparecida Soares, a Cida. 

 Os alunos fotografaram objetos e espa-
ços do Colégio em que observaram sólidos 
geométricos, ângulos, polígonos, retas etc. 
Depois, apresentaram as fotos e descreve-
ram as figuras aos colegas.

 Confira os depoimentos dos alunos 
sobre a experiência: 

“Com esse trabalho, nós percebemos 
que a geometria está em todo lugar e que 
nós a usamos a todo momento. Agradece-
mos a professora Cida pela oportunidade”. 

Ana Clara Ferreira de Souza, Sexto Ano C

“A professora Cida nos propôs um 
trabalho para ampliarmos o nosso conhe-
cimento sobre geometria, matéria estuda-
da no Quarto Bimestre. 

Em uma quarta-feira, saímos para tirar 
fotos de formas geométricas em alguns 
espaços da escola. Após isso, escolhemos 
uma foto e descrevemos as características 
da forma apresentada. 

Com esse trabalho, percebemos que a 
geometria está muito presente no nosso 
dia a dia e que ela é muito importante para 
nós”. 

Marina Costa Marques,
 Sexto Ano B

Alunos do Sétimo Ano fazem releituras
dos ex-votos de Sante

A partir do que aprenderam sobre os 
ex-votos na arte, os alunos do Sétimo Ano 
fizeram releituras de algumas obras do 
artista Sante Scaldaferri. Os trabalhos 
foram expostos em novembro, na Área de 
Convivência Irmã Maurícia. 

 Os ex-votos fazem parte da cultura 
popular nordestina e são presentes dados 
aos santos de devoção em agradecimento 
por uma graça. Essa tradição está presente 
nas obras de Sante desde a década de 
1950 e utiliza diversas técnicas, procedi-
mentos e materiais. 

 Muitas vezes, os ex-votos representam, 
por meio de pinturas, desenhos esculpidos 
em madeira ou barro e modelagens em 
argila e cera,  partes do corpo que estavam 
adoecidas e foram curadas.
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Parlamento Jovem
A crise política brasileira, cada dia 

mais presente em nosso cotidiano, tem 
gerado discussões em vários âmbitos, 
incertezas e desafios para as instituições. 
Nesse contexto, é importante refletirmos 
sobre o papel da escola na formação cida-
dã. Todas essas questões foram ponto de 
partida para as atividades do Parlamento 
Jovem em 2017.

 O Parlamento Jovem é um projeto de 
formação política destinado a estudantes 
do Ensino Médio e do Ensino Superior dos 
municípios mineiros, que cria para nós, 
jovens, uma oportunidade de conhecer 
melhor, de forma dinâmica, a política e os 
instrumentos de participação no Poder 

Legislativo Municipal e Estadual. A inicia-
tiva do projeto é da Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG), que tem como 
parceiras a Pontifícia Universidade Católi-
ca de Minas Gerais (PUC Minas) e as Câma-
ras Municipais.

 É gratificante a transformação que o 
projeto nos propicia. É uma experiência 
única que traz conhecimento e formação 
política-cidadã intensa e significativa. O 
senso comum faz com que tenhamos rece-
io ao tema política, mas quando o entende-
mos de maneira aprofundada, vemos que 
somos seres políticos e que é sempre 
necessário falar e fazer política. Exercer o 
papel ativo de cidadão é fundamental se 

quisermos um cenário político diferente. 

 O tema da edição de 2018 será violência 
contra a mulher.

Ana Luiza de Faria,
Terceira Série B

É Natal no Maternal II A
Durante o mês de novembro, as crian-

ças do Maternal II A desenvolveram diver-
sas atividades, trabalhando o espírito 
natalino. 

 O Natal é uma data muito importante. 
Não se trata apenas de um momento no 
qual presenteamos e somos presenteados. 
Vai além! É quando celebramos o nas-
cimento do Menino Jesus. 

Vilma de Oliverira Ferreira Miranda, 
Professora do Maternal II A

Turminha do Maternal II B vivencia o Natal
Ao longo do mês de novembro, as crian-

ças do Maternal II B realizaram diversas 
atividades sobre o Natal e aprenderam 
detalhes da história do nascimento do 
Menino Jesus, como os nomes dos seus 
pais, José e Maria, e a visita dos três reis 
magos. As fotos mostram as crianças reali-
zando as atividades de Matemática, "Pre-
sépio com formas geométricas", e de Artes, 
"Árvore de Natal coletiva".

Paola Santana Silva, 
Professora do Maternal II B 
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A evolução da figura
humana

Durante o ano, as crianças do Maternal 
III realizaram, mês  a mês, o desenho da 
figura humana. A cada etapa, foram perce-
bidos o avanço e o desenvolvimento delas 
por meio da arte.  

Fernanda Fernandes e Gisele de Souza, 
Professoras do Maternal III 

Mãos na massa
 Engana-se quem pensa que cozinha 

não é lugar para criança. No dia 8 de 
novembro, depois de apreciarem a história 
do "Bonequinho Doce", as crianças do 
Maternal III colocaram as mãos na massa, 
na Cozinha Experimental da Educação 
Infantil, e fizeram seus próprios bonequi-
nhos. 

 A cozinha é um lugar lúdico e pode 
trazer muito aprendizado aos pequenos. 
Com a supervisão adequada, eles podem 

conhecer novos sabores e novas texturas e 
exercitar a criatividade.

Gisele de Souza e Fernanda Fernandes, 
Professoras do Maternal III

Alunos do Oitavo Ano
expõem trabalhos
sobre AIDS

Em dezembro, as turmas do Oitavo Ano 

refletiram, nas aulas de Português, da 

professora Fernanda Ribeiro, sobre a AIDS 

e o preconceito sofrido pelos portadores 

da doença. O tema foi abordado no livro “A 

corrente da vida”, de Walcyr Carrasco. Os 

trabalhos produzidos a partir da leitura e 

das discussões em sala de aula foram 

expostos na escola.

 Confira os depoimentos dos alunos 

sobre os trabalhos: 

“No livro “A corrente da vida”, nós 

conhecemos mais sobre a AIDS, uma doen-

ça tratada até hoje com muito preconceito 

pela sociedade. A partir da leitura, fizemos 

um trabalho, que foi exposto na escola, 

para informar as pessoas sobre a transmis-

são, os sintomas e a prevenção da doença”.

Beatriz Carvalho Azevedo,
Oitavo Ano A

 

“Baseadas na obra “A corrente da vida”, 

de Walcyr Carrasco, as turmas do Oitavo 

Ano executaram um projeto para alertar 

sobre a AIDS. Foi um trabalho muito 

interessante, mostrando o que é a doença, 

os sintomas e os modos de transmissão e 

de prevenção. O livro trata como questão 

principal o preconceito com os portadores 

do vírus HIV. Com os trabalhos, buscamos 

mostrar isso, alertando e desfazendo 

alguns mitos sobre a AIDS”.

João Vítor Bartolomeu e Ramalho,
Oitavo Ano B 
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Celebração Eucarística de Ação de Graças 
Na noite do dia 23 de novembro, os 

educadores, as Irmãs Carmelitas da Divina 
Providência, os alunos e os seus familiares 
participaram da Celebração Eucarística de 
Ação de Graças pelas turmas que concluí-
ram, neste ano, mais uma etapa importan-
te do processo formativo. Na data em que é 
comemorado o Dia Nacional de Ação de 
Graças, muitos foram os nossos motivos 
para agradecer. 

Solenidade de Conclusão
do Ensino Médio

Nos dias 24 e 25 de novembro, o Colé-
gio Carmo realizou as Solenidades de Con-
clusão do Ensino Médio. 

 Na sexta-feira (24), após discursos 
emocionados e diversas homenagens, os 
alunos da Terceira Série B receberam os 
certificados. No sábado (25), foi a vez da 
turma A celebrar o fim de mais essa etapa 
importante. 

 Parabenizamos a todos pela trajetória 
brilhante e que, sem dúvidas, deixará mar-
cas na nossa história centenária. Que Deus 
abençoe e conduza os próximos passos 
dessa caminhada de muito sucesso. 

Tarde de autógrafos do Segundo Período
O dia 25 de novembro foi especial para 

as crianças do Segundo Período. Educado-
res, alunos e familiares se reuniram para 
celebrar o encerramento da Educação 
Infantil em uma tarde de autógrafos.  

 Para abrir as comemorações, as crian-
ças apresentaram o teatro “Lâmpada de 
sonhos: desejos de Kaykê” e deixaram 
todos os convidados encantados. Na peça, 
Kaykê é um indiozinho que encontra uma 
lâmpada mágica e deseja conhecer o Bra-
sil. A mensagem deixada pelas crianças 
revelou a importância de cuidar da nature-
za e de preservar as riquezas culturais do 
nosso país.

 Os pais assistiram também a um 
pequeno filme mostrando o dia a dia das 
crianças no Colégio. Em seguida, elas 
fizeram uma linda apresentação musical, 
ensaiada pela Irmã Elídia. 

 Por fim, as crianças autografaram o 
livro “Primeiras Histórias” com os textos 
criados por elas. Foi montado um espaço 

com mesinhas, onde todas receberam os 
seus convidados. 

 Foi uma tarde muito especial e que 
marcou o fim do Segundo Período. Que 

Deus abençoe e conduza as nossas crian-
ças na nova etapa que se aproxima.
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Sarau
No dia 8 de dezembro, foi realizado o 

3º Sarau do Colégio Carmo. Alunos  e 
educadores do Ensino Fundamental II e do 
Ensino Médio fizeram belas apresentações 
sobre o tema Esperança. 

 A partir da interpretação de músicas e 
de poemas que falam sobre a realidade do 
Brasil, os alunos deixaram lindas mensa-
gens de esperança no futuro do país, de 
amor e de fé em Deus.

 Parabéns aos alunos e a toda a equipe 
envolvida na realização do nosso Sarau!

Cantata de Natal – Educação Infantil
Na tarde do dia 9 de dezembro, as tur-

mas da Educação Infantil deram um show 
de fofura encenando “Uma linda história de 
Amor”. Caracterizadas, as crianças conta-
ram a história dos milagres do nascimento 
de João Batista, filho de Isabel e de Zacari-
as, e de Jesus.  

 A apresentação de teatro foi embalada 
por canções natalinas interpretadas pelas 
crianças e pela professora de música, Irmã 
Elídia. Além de deixarem os educadores e 
os familiares orgulhosos, os pequenos se 
divertiram e aprenderam o verdadeiro 
significado do Natal. 

 Parabenizamos os alunos e toda a equi-
pe educativa pelo belíssimo trabalho. A 
todos, um santo Natal e um abençoado 
descanso!

Cantata de Natal – Ensino Fundamental I
O Colégio Carmo se encheu de alegria, 

na noite do dia 9 de dezembro, para cele-
brar o nascimento de Jesus em mais uma 
Cantata de Natal. Alunos e educadores do 
Ensino Fundamental I prepararam lindas 
apresentações para mostrar como é “O 
Natal no Brasil”.

 As turmas homenagearam as diversas 
maneiras de comemorar o Natal no Brasil, 
com representações do pastoril, do conga-
do, do maracatu, do reisado e da cavalhada. 
Foi uma noite de festa e de resgate da cultu-
ra popular brasileira.  

 Parabéns a todos pelas apresentações 
incríveis! Que a alegria do Natal e dessa 
noite nos contagie! 
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Exposição de arte “Moça com Brinco de Pérola”
Foi realizada, no mês de novembro, na 

Área de Convivência Irmã Maurícia, a expo-
sição feita pelos alunos do Sétimo Ano 
sobre o quadro “Moça com Brinco de Péro-
la”. Os projetos, solicitados pela professora 
de Artes, Kátia Silene, mostraram interpre-
tações diferentes da obra de Johannes 
Vermeer e despertaram a criatividade dos 
alunos. 

 A pintura de Vermeer foi feita, em 1665, 
a partir da técnica óleo sobre tela e pode 
ser encontrada no museu Mauritshuis, em 

APRESENTAÇÃO

Ao longo do último bimestre, estudan-
tes de diversas turmas formaram o grupo 
“Voz do Carmelo”. O nosso principal objeti-
vo é aumentar a representatividade dos 
alunos carmelitas, a partir da elaboração de 
textos para o jornal do Colégio. Além disso, 
pretendemos atrair o interesse para a 
leitura, abordando assuntos do ambiente 
escolar, da adolescência e da atualidade. 

 Tem sido algo extremamente produtivo 
trabalhar com novos temas a fim de publi-
cá-los. Agradecemos à coordenação, à 
diretoria e à jornalista Marcelle Louise pelo 
grande apoio no início desta nova e longa 
caminhada do projeto.

 Nesta seção, estão os primeiros textos 
produzidos por nós. Desejamos a todos 
uma boa leitura!

Calebe Garcia e Anna Kamila Carneiro, 
Nono Ano B

Exposição de arte cômodos
monocromáticos

No Quarto Bimestre, a professora de 
Artes, Kátia Silene, trabalhou com as tur-
mas do Sexto Ano as obras do artista con-
temporâneo Cildo Meireles. Após o estudo, 
os alunos produziram cômodos monocro-
máticos, com massa de modelar feita por 
eles e com materiais recicláveis. O traba-
lho foi feito utilizando o conceito de mono-
cromia, que é, basicamente, a aplicação de 
vários tons de uma só cor. 

Alice Einloft e Maria Clara Riso,
Sexto Ano C

Haia. Há teorias de que a moça retratada na 
obra é a filha do artista, cuja idade seria de 
aproximadamente 13 anos. 

 A arte nas escolas exerce papel impor-
tante, pois aprimora o raciocínio, a inteli-
gência, o afetivo e o emocional, além da 
imaginação. 

Letícia Lara Miranda Machado, 
Sétimo Ano C

Larissa Jacob Cardoso,
Sétimo Ano B
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O uso de celular em sala de aula
O celular, hoje em dia, auxilia as pesso-

as em várias funções, porém, em sala de 
aula, pode mais atrapalhar do que ser útil. 
Ele pode dispersar os alunos, uma vez que 
alguns não possuem maturidade para 
utilizá-lo corretamente. 

 Uma pesquisa feita na Itália mostra 
que 14% dos estudantes que baniram seus 
smartphones conseguiram maior desem-
penho nos exames e concluiu que eles 
ficaram melhores sem a presença dos 
aparelhos em sala de aula. 

 Além de fazer ligações e enviar mensa-

gens, com o celular, é possível fazer pes-
quisas importantes, que levariam horas se 
fossem feitas em enciclopédias, em minu-
tos, por meio da internet. Por esse motivo, 
ele pode ser uma ferramenta importante 
para alunos e para professores. 

 Devemos compreender que o celular é 
um instrumento bom, mas que pode atra-
palhar em sala de aula. Se não for usado 
corretamente, ele pode prejudicar a con-
centração e o desempenho dos estudantes.

Letícia Machado,
Sétimo Ano C

Esperança
Muitos dizem que esperança é um ato 

ou o sentimento de esperar que algo bom 
aconteça, que alguma coisa dê certo. Tam-
bém pode ser o sentimento de quem vê 
como possível a realização daquilo que 
deseja. No entanto, ter esperança não é só 
aguardar por um milagre, mas sim fazer 
com que ele se concretize. 

 Há pessoas que não têm esperança. 
Algumas não têm motivação à mudança, 
outras confundem esperança com expecta-
tiva, e há também aquelas que temem o 
diferente. 

 A esperança faz bem à alma e abre 
espaço para que possamos seguir na dire-

ção dos nossos objetivos. Outro ponto 
importante é espalhá-la, para que esse 
sentimento possa ajudar e salvar pessoas 
que precisam dele. 

 No fim do ano, todos nós esperamos 
que o ano seguinte seja melhor e com mais 
oportunidades, nos enchemos de esperan-
ça. Porém, nos esquecemos de que não 
basta desejar. Para que seja um ano mara-
vilhoso, devemos fazer a nossa parte. 

 Que, com a chegada do Menino Jesus, 
possamos nos encher de esperança. A 
todos, um excelente Ano Novo! 

Mariana Carneiro Silva,
Sétimo Ano B

À desigualdade, vista grossa
Existem diversos fatores que contribu-

em para a pobreza absoluta existente 
atualmente no Brasil, entre eles, terá de 
ser citado, para esta dissertação, o sistema 
neoliberal desenvolvido ao longo da histó-
ria como o fundamento para a desigualda-
de no país. Nesse sentido, convém uma 
alocução relacionada às divergentes ma-
neiras de intervenção ao bem-estar de 
cada condição social, a fim de atingir um 
equilíbrio sem romper com o modelo eco-
nômico vigente.

Primeiramente, vamos estabelecer o 
conceito de cidadania previsto na consti-
tuição de 1988. Esta promulga o exercício 
de cada cidadão aos direitos civis, políti-
cos e sociais. Logo, há uma notória contra-
dição: onde estão esses direitos? Bem 
simples, foram deixados no espaço utópi-
co e substituídos pela concentração de 
rendas em apenas 1% da população brasi-
leira que controla cerca de 17% da renda 
nacional.

Ademais, deve-se evidenciar que a 
acumulação de riquezas possui um caráter 

excludente, conforme pode ser visualizado 
nas imagens que ilustram este texto. As 
fotos, feitas do Jardim da Ciência do Colé-
gio Carmo, mostram as diferenças em 
relação às habitações e à escola municipal, 
de evidentes condições insalubres, no 
entorno. Outrossim, as fotos foram realiza-
das com o objetivo de demonstrar a verda-
deira realidade muitas vezes despercebida 
por nós. Não obstante, com essa reação, 
estamos verdadeiramente adquirindo esse 
caráter excludente, tal como pode-se 
perceber nos relatos da favelada Carolina 
Maria de Jesus, escritora negra que produ-
ziu a obra “Quarto de Despejo”, na qual 
relata com autenticidade o início das 
“comunidades” no Brasil.

Sendo assim, tornam-se necessárias 
reformas para o Brasil, que podem ser 
realizadas pelo principal meio intelectual 
e manifestante na ordem social: os jovens. 
Precisamos retirar esse conceito de aporia 
da desigualdade do país e começar com 
pequenas ações: doações, mobilizações e, 
principalmente, o estabelecimento de uma 

explicação, na área educacional, através de 
novas disciplinas, e com base nos manda-
mentos de Deus. A desigualdade existe e 
devemos lutar para retirar esse instrumento 
de desagregação da sociedade.

Calebe Garcia,
 Oitavo Ano B

Fotos: Maria Clara Risso,
Gabrielle Castro e Patrícia Campos
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Copa Carmo
Durante o mês de outubro, aconteceu, 

nas quadras do Colégio, a Copa Carmo de 
Voleibol e Futsal 2017. O evento consiste 
em jogos escolares coordenados pelos 
professores de Educação Física. Os alunos 
são divididos em times de acordo com o 
esporte e a categoria (voleibol módulo 0, 1 
e 2 e futsal masculino e feminino). 

 Além de promover atividades físicas e 

Influência dos idiomas na nossa formação
O futuro depende da nossa vontade de 

crescer e também de aprimorar os nossos 
conhecimentos. Um dos fatores muito 
influentes nas oportunidades de trabalho e 
de estágio e importantes durante a nossa 
formação é o conhecimento de idiomas 
estrangeiros, principalmente das línguas 
universais. 

 Além do inglês, o conhecimento de 
idiomas como o espanhol, o francês, o 
alemão e o chinês gera muitas oportunida-
des. Por isso, é  importante que nós, estu-
dantes, tenhamos a iniciativa para apren-
der, pelo menos, uma outra língua, além do 
português.

treinar para as competições futuras, a 
Copa Carmo contribui para o trabalho em 
equipe, a responsabilidade e o comprome-
timento dos alunos. A competição também 
ensina que a vida não é feita só de vitórias, 
mas também de derrotas, e que o impor-
tante é participar e se divertir. 

Lívia Zaidan,
Sétimo Ano B

Tecnologia e estudos: inimigos ou aliados?
Muitas vezes, os alunos questionam a 

proibição do uso de aparelhos eletrônicos 
em sala de aula. Usar esses meios pode 
ajudar ou atrapalhar. 

 Nos dias de hoje, a tecnologia faz toda 
a diferença, facilitando o dia a dia de 
todos. O uso dela pode ajudar os alunos, 
com jogos didáticos, textos complementa-
res, filmes educativos e, ao mesmo tempo, 
divertidos, além de pesquisas. 

 Porém, utilizar aparelhos eletrônicos 
durante a explicação do professor não é 
certo. Há momento para tudo.

 A tecnologia também pode ser usada a 
favor da escola. O Colégio Carmo, por 
exemplo, conta com a Agenda Digital, um 
aplicativo que notifica os pais e os alunos 
com lembretes de testes, advertências e 
excursões, além de disponibilizar o calen-
dário do bimestre. 

 O que você acha? Tecnologia e estudos 
são inimigos ou aliados?

Larissa Cardoso,
Sétimo Ano B

 Para isso, devemos aproveitar os recur-
sos que a nossa escola oferece. Atualmen-
te, no Colégio, há aulas de espanhol e de 
inglês. 

 Além disso, com a internet, fica ainda 
mais fácil aprender línguas diversas. Exis-
tem muitos aplicativos que têm o objetivo 
de ensinar uma nova língua. Também é 
possível transformar momentos de diver-
são, como ouvir músicas, ver séries ou ler 
livros, em uma forma divertida e eficaz de 
aprender novos idiomas. 

Lívia Zaidan,
Sétimo Ano B
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Celebração Eucarística de Ação de Graças 

Tarde de autógrafos do Segundo Período
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Solenidade de Conclusão do Ensino Médio
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Sarau

Cantata de Natal
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FORMANDOS 2017

2° Período - A 2° Período - B

5° Ano - A 5° Ano - B

3ª Série - A 3ª Série - B

9° Ano - A 9° Ano - B
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Estudantes da Primeira Série
apresentam trabalhos sobre tecidos 

No dia 27 de outubro, as turmas da 
Primeira Série realizaram uma exposição 
de trabalhos sobre os tipos de tecidos do 
corpo humano. Várias maquetes e outras 
representações relacionadas ao tema, 
todas feitas com materiais reutilizáveis, 
foram expostas na Área de Convivência 
Irmã Maurícia. 

 O trabalho foi solicitado pela professo-
ra de Biologia, Patrícia Campos, e dividido 
em duas partes, escrita e prática. As apre-
sentações foram organizadas em grupos. 
Familiares também compareceram.

 O objetivo do projeto foi proporcionar 
aos alunos conhecimento mais aprofunda-
do sobre todos os tipos de tecidos presen-
tes no corpo humano, além de repassar 
essas informações para outras pessoas.

 Trabalhar com materiais reutilizáveis 
também possibilitou aos alunos um apren-
dizado mais eficaz e diferente. A expectati-
va para o próximo ano é de que este méto-
do de trabalho seja aprimorado, pois em 
2017 foi muito bem aproveitado pelas 
turmas.

Maria Julia Ozana,
Primeira Série B

Aula de Ciências no laboratório
Nas aulas de Ciências, as turmas do 

Quarto Ano estão aprendendo sobre os 
sistemas respiratório, cardiovascular e 
excretor. No dia 9 de novembro, no labora-
tório, os alunos experimentaram diversas 
situações envolvendo o funcionamento do 
corpo humano. 

 Foi uma aula produtiva e cheia de 
informações que ganharam significado e 
maior importância através da ludicidade e 
do carinho com que foram preparadas. 

 Confira o depoimento dos alunos sobre 
a aula: 

“Para complementar o que estudamos 
em sala, a professora Adriana Moutinho 
construiu um pulmão artificial com garrafas 
PET, e aprendemos como o sangue circula 
em nosso corpo. Além disso, conhecemos 
as partes envolvidas em todos os proces-
sos: respiratório, circulatório e excretor. 
Também ouvimos o coração de nossos 
amigos com um estetoscópio construído 
com funis. Concluímos que, para estarmos 
bem, todo o corpo precisa funcionar direiti-
nho e que uma boa alimentação e bons 
hábitos contribuem para uma vida produti-
va, feliz e saudável”.


