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Turmas do Quinto Ano 
conhecem um pouco 
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Brasil. 
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Alfabetização e aprendizagem
através de jogos e brincadeiras

No sentido de valorizar os jogos e as brincadeiras como forma de 

construção do conhecimento, as turmas do Primeiro Ano utilizaram, no 

dia 22 de setembro, o jogo da memória para ajudar no reconhecimento e 

na assimilação de letras de imprensa e cursivas. Através da brincadeira, as 

crianças se divertiram e construíram aprendizagens de forma alegre e 

descontraída.

 As teorias educacionais de Vygotsky e Piaget defendem que quando 

se trabalha jogos direcionados, a criança consegue assimilar as regras 

como um mecanismo de elaboração das aprendizagens. Já, em relação à 

alfabetização, para Vygotsk, a brincadeira também contribui para o 

desenvolvimento da língua escrita na medida em que a simbolização do 

jogo abre espaço para a expressão gráfica, seja por meio do desenho, seja 

por meio da escrita propriamente dita.

Rosângela Siqueira,
Professora do Primeiro Ano A

Aula prática sobre Biomas
Brasileiros

Na aula prática sobre os Biomas Brasileiros, ocorrida no Jardim da 
Ciência, no dia 6 de setembro, o professor Gilton Natan apresentou de 
forma clara e objetiva, aos alunos da Primeira Série, os elementos da 
cobertura vegetal do país. Ele mostrou plantas de diferentes lugares do 
Brasil que foram adaptadas à região de Viçosa.

A aula foi de muito aprendizado para todos. As turmas agradecem aos 
professores Carlos Campos (Geografia) e Natan por sempre estarem 
preocupados em apresentar a matéria de forma diferente.

Luiza Valadares  Primeira Série A–
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Arteterapia na Escola

Aprendendo a reciclar papel
No dia 4 de setembro, os alunos do Primeiro Ano A foram ao 

Laboratório de Ciências para participar de mais uma aula prática. O 
objetivo da educadora Adriana Moutinho foi fazer com que as crianças 
aprendessem que reciclar papel é reaproveitar parte do que jogamos no 
lixo.

Durante a aula, a professora explicou aos alunos todos os passos 
necessários para se fazer uma reciclagem e eles se mostraram muito 
curiosos e participativos. Após a explicação da educadora, as crianças 
foram para a parte prática da aula e ajudaram em alguns momentos.

Os alunos aprenderam a quantidade de água que é economizada 
quando se recicla papel e também o volume de lixo que deixa de ser 
destinado aos lixões, prejudicando o meio ambiente.

 Laurentina Reis, 
Professora do Primeiro Ano A

Os alunos dos Oitavo e Nono Anos estão participando do projeto 
“Arteterapia na Escola”. As atividades são realizadas por estudantes de 
Psicologia da Univiçosa, sob a coordenação do professor André Alves 
Daniel.

O projeto busca desenvolver valores e hábitos saudáveis, facilitar a 
integração e o desenvolvimento psicossocial, ampliar a capacidade 
perceptiva e criativa dos alunos, auxiliar no processo de adaptação e 
prevenção de conflitos e possibilitar um momento lúdico arteterapêutico 
dentro do ambiente escolar. Os encontros acontecem quinzenalmente, às 
sextas-feiras, das 11h10 às 12h20.

Colégio Carmo recebe
Comenda Dom Luciano

Na noite do dia 28 de agosto, o Colégio Nossa Senhora do Carmo 
foi agraciado com a Comenda Dom Luciano. O evento aconteceu no 
Centro Cultural Arquidiocesano, em Mariana. Em nome das Irmãs 
Carmelitas, a Irmã Sônia Maria Estevam agradeceu ao Senhor 
Arcebispo Dom Geraldo Lyrio Rocha pela honrosa homenagem.
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Corfebol nas aulas de
Educação Física

No mês de setembro, os alunos dos Sexto e Sétimo Anos vivenciaram 
o “Corfebol” nas aulas de Educação Física. A modalidade esportiva foi 
criada na Holanda, no início do século XX. No Brasil, sua popularidade ainda 
é pequena. 

O objetivo do jogo é arremessar a bola dentro da cesta. Os marcadores 
só podem marcar adversários do mesmo sexo, então homens marcam 
homens e mulheres marcam mulheres. Não é permitido agarrar, puxar, 
obstruir e empurrar nenhum dos jogadores do time adversário.

A relevância da inclusão do “Corfebol” na escola está justamente em 
permitir que todos os alunos participem ao mesmo tempo das atividades, 
servindo de ferramenta para o combate ao preconceito e à exclusão de 
meninos e meninas. Além disso, sua introdução nas aulas permite aos 
alunos vivenciarem uma nova modalidade pouco conhecida e praticada.

A Educação Física Escolar é um espaço rico de aprendizagem e, por 
isso, diversas formas de atividades, com conteúdos variados, devem ser 
estimuladas. As intervenções pedagógicas nas aulas de Educação Física 
devem ter como prioridade a inclusão de todos, alunos e alunas, sem 
constranger e sem ter nenhum tipo de preconceito com os outros e 
consigo mesmos, respeitando as limitações de cada um.

Rosa Reis,
Professora de Educação Física

Turmas da Educação Infantil
cantam e encantam

Aconteceu, de 22 a 25 de agosto, a Semana da Educação Infantil. O 
evento contou com apresentações musicais, com os temas 
desenvolvidos pelas turmas da Educação Infantil para a Feira Cultural.

Na terça-feira (22), foi a vez do Primeiro Período brilhar com o Rock 
das Frutas. As crianças cantaram e dançaram alegremente.

Na quarta-feira (23), foi o dia das turmas do  Maternal III cantarem 
Dona Baratinha e Diferenças. Foi show!

Na sexta-feira (25), as turmas do Maternal II se soltaram com as 
músicas Chapeuzinho Vermelho e Os Três Porquinhos.

Todas as turmas tiveram a contribuição da Irmã Elídia ensaiando e 
tocando violão.

Parabéns às crianças e a todos os educadores!
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Colégio Carmo recebe exposição de
imagens de Nossa Senhora

O Colégio Nossa Senhora do Carmo expôs, entre os dias 30 de agosto e 
1º de setembro, um expressivo número de imagens de Nossa Senhora. A 
coleção de imagens de variados títulos pertence a um ex-aluno, o Senhor 
Osvaldo Tibúrcio. As imagens foram recebidas pelos alunos do período da 
tarde, que ajudaram na montagem da exposição, na Área de Convivência 
Irmã Maurícia.

No 24 de agosto, as turmas do Sétimo Ano participaram de uma 
palestra, ministrada pelo advogado Horácio Tostes, sobre ética nos 
relacionamentos. Confira abaixo o texto produzido pela aluna Lívia Zaidan, 
do Sétimo Ano B, sobre o assunto:

“Somos humanos, temos sentimentos, emoções e sensações, o que 
nos tornam pessoas que podem ser machucadas ou que podem 
machucar alguém. Às vezes, somos feridos por quem está próximo de 
nós, por isso é importante ter ética nas relações humanas.

Em qualquer convivência é necessário cautela. Outra boa estratégia é 
conhecer as palavras-chave de um relacionamento, que são: 
solidariedade, justiça, respeito e ética. Cada uma delas desempenha a sua 
função e juntas elas harmonizam a relação.

Sobre a solidariedade é importante saber que existem dois tipos. Um 
exemplo clássico e ruim é quando damos cola ao amigo ao invés de se 
oferecer para estudar com ele, que seria um caso de solidariedade boa, 
uma vez que haveria o aprendizado.

A segunda palavra-chave é a justiça. Ser justo não é repartir tudo 
igualmente a todos, mas dar aos mais necessitados uma ajuda maior e 
aos mais estabelecidos uma quantia razoável. Resumindo, é equilibrar as 
necessidades.

Já o respeito é um fator muito importante nas relações sociais e é 
adquirido no ato. O último tópico e não menos imprescindível é a ética, 
cujos valores são essenciais nas relações saudáveis.

Ética nos relacionamentos O objetivo da utilização da solidariedade, da justiça, do respeito e da 
ética nos relacionamentos é fazer com que haja aceitação do outro, 
independente de credo, trabalho e aparência. Afinal, somos todos seres 
humanos, apenas com escolhas diferentes”.

No dia 22 de setembro, a turma do Primeiro Ano B realizou uma 
atividade muito importante, sugerida no livro de Matemática, chamada 
“Explorando figuras com o corpo”. Seguindo as orientações da professora, 
as crianças utilizaram o próprio corpo para representar diferentes formas de 
figuras geométricas no chão. 

Primeiro, quatro alunos fizeram a figura do quadrado. Em seguida, três 
crianças formaram a figura do triângulo. Ao realizar a atividade, os alunos 
observaram que o quadrado tem quatro lados e triângulo tem três. 

O objetivo da atividade foi levar as crianças a pensar e, assim, aprender 
sobre cada uma das figuras geométricas através da representação do 
corpo.

Karina Rodrigues, 
Professora do Primeiro Ano B

Explorando figuras geométricas
com o corpo
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Atividades interdisciplinares sobre
fontes de energia

Os alunos das turmas A e B, da Segunda Série, participaram, nos dias 12 e 
13 de setembro, de duas atividades interdisciplinares sobre fontes de energia.

No dia 12, foi realizada uma aula prática no laboratório com os 
professores Carlos Campos (Geografia) e Gilton Natan (Biologia e 
Laboratório). A atividade demonstrou formas de produção e transformação 
de energias renovável e não renovável.

No dia 13, a aula aconteceu no auditório e teve como objetivo 
demonstrar como o tema pode estar relacionado em mais de uma ciência. Os 
professores Carlos e Mathias Vicari (Física) apresentaram as formas de 
produção de energia trabalhando conceitos da Geografia e da Física.

Cem Anos de História
No dia 17 de agosto, os alunos do Primeiro Ano, coordenados pelas 

educadoras Karina Rodrigues, Rosângela Siqueira e Laurentina Reis, 
prestaram uma homenagem ao Centenário do Colégio Carmo, durante a 
gravação do CD, com a música “Carmo: Cem Anos de História”, de autoria da 
professora de música Anália Ataíde de Souza.

Colégio Carmo é campeão de títulos
nos JEVS 2017

No dia 23 de setembro, chegaram ao fim os Jogos Escolares Viçosenses 
(JEVs) Módulo II. Com os resultados da última etapa, o Colégio Carmo chega 
ao número de cinco conquistas na competição deste ano.

Os jogos do Módulo II aconteceram durante o mês de setembro e 
sagraram campeões os times de voleibol masculino e feminino do Carmo. O 
colégio também conquistou os primeiros lugares no voleibol masculino 
(Módulo I) e no futsal masculino e feminino (Módulo 0).

Além de ser o colégio com maior participação nos JEVs, disputando 12 
das 13 modalidades coletivas oferecidas, o Carmo é também o que 
conquistou mais títulos. Para o professor de Educação Física, Luiz Flávio 
Cardoso, os resultados mostram a eficiência do trabalho feito em conjunto 
com o educador Emerson Moraes.

“Acredito que estamos conseguindo mostrar aos nossos alunos a 
importância do esporte na formação do caráter, pois acrescenta valores que 
farão a diferença e, com certeza, mudarão o futuro do nosso Brasil. Deixo o 
meu agradecimento à direção do Colégio Carmo, por acreditar no esporte e 
proporcionar todas as condições possíveis para que o trabalho aconteça. Aos 
pais dos alunos, por confiarem e deixarem que seus filhos participem e 
representem o colégio em qualquer amistoso/competição. Para finalizar, 
agradeço, de coração, a cada aluno/atleta pela dedicação nos treinos e jogos”.

Luiz Flávio Cardoso, Professor de Educação Física

 Tradicional entre os colégios da cidade, todos os anos novos alunos 
representam o Carmo no campeonato, enquanto outros se despedem das 
quadras. É o caso da Luisa Fantine, do time de Voleibol Feminino Módulo II, 
campeão de 2017, que encerra este ano sua participação nos JEVs.

“Participar dos Jogos Escolares de Viçosa é sempre uma satisfação! A 
atmosfera de competição, interação e amizade entre os colégios, que temos 
a oportunidade de vivenciar durante os jogos, é muito agradável e nos traz 
muito aprendizado sobre companheirismo, respeito ao diferente e 
humildade. Infelizmente, este foi meu último ano participando, mas espero 
continuar vendo, mesmo que de longe, meu time Carmo, tão querido, 

brilhando nos jogos seguintes, assim como durante toda a sua história 
brilhou, dando a oportunidade de que as próximas gerações experimentem da 
alegria que eu pude experimentar, a de jogar por esse colégio. Do tempo que 
pude ser uma jogadora, levarei sempre saudades, dos amigos que fiz, das 
risadas que pude dar e da alegria de levantar o troféu da vitória para o Colégio 
Carmo”.

Luisa Fantine – Segunda Série B
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Mês vocacional e mês da Bíblia
Celebramos, em agosto, o mês vocacional e o Dia do Padre, e, em 

setembro, o mês da Bíblia. Durante esse período, alunos e educadores 
refletiram sobre o chamado de Deus para a vocação e sobre a importância 
da Palavra de Deus na nossa vida. Belíssimas apresentações culturais e 
atividades marcaram as homenagens.

Lanche ao ar livre
As crianças das turmas "Os três porquinhos” e “Chapeuzinho 

Vermelho", Maternal II A e B, das educadoras Vilma Ferreira Miranda e 
Paola Santana Silva, vivenciaram, no dia 25 de agosto, um momento de 
lanche ao ar livre. O objetivo das educadoras foi trabalhar a importância da 
alimentação saudável na vida das crianças.

Vocação: Deus nos chama a servir
Deus nos chama a servir
Ele sabe como nos unir
Nós temos que retribuir
Porque ele nos faz sorrir.
 
Tudo que ele faz é por nos amar
Assim não podemos chorar
Só podemos cantar
E nos abraçar.
 
Deus nos faz crescer
Assim podemos aprender
E entender
Que temos que crer.

Lucas José Ferreira, Letícia Arruda, Maria Eduarda Barbosa, Arthur 
Bezerra, Kaio Felipe Teixeira e Lívia Zaidan  Sétimo Ano B–

Encerramento do mês vocacional e abertura do mês da Bíblia

Dia do Padre 

Encerramento do mês da Bíblia
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Literatura em interação com
a tecnologia

Na última semana de setembro, a professora de Língua Portuguesa 
Rose Reis encerrou o período de apresentações dos trabalhos de 
Literatura nas turmas do Sétimo Ano. As atividades foram apresentadas 
em PowerPoint, com o auxílio da tecnologia.

Os alunos tiveram a oportunidade de expor de forma diferente, 
utilizando a criatividade, algumas características de obras literárias. Foram 
analisados: personagens, tempo, espaço, foco narrativo, enredo, 
complicação, clímax, desfecho e curiosidades.

De acordo com a professora, as apresentações nesse formato têm 
mais aceitação dos alunos, uma vez que eles manuseiam com facilidade 
as tecnologias computacionais, ao mesmo tempo em que produzem 
trabalhos mais criativos.

Guilherme Lanna Paiva – Sétimo Ano C

Aula prática sobre Eletricidade e
Magnetismo diverte estudantes

Um dos conteúdos lecionados ao Quinto Ano é Eletricidade e 
Magnetismo. Na aula realizada no dia 8 de agosto, no Laboratório de 
Ciências, os alunos puderam ver como funcionam as cargas elétricas. A 
seguir, um pouco do que eles experimentaram:

 “Cargas e descargas elétricas são certas, dão choques, as descargas de 
grande intensidade tendem a eletrizar corpos grandes. Já as cargas de 
pequena intensidade eletrizam corpos pequenos, como, por exemplo, os 
fios de cabelo no balão”.

Guilherme Fraga – Quinto Ano A

“Eu aprendi que vários objetos conduzem eletricidade e também como 
fazer um circuito para acender uma lâmpada, usando apenas um cabo de 
eletricidade, uma ou duas pilhas grandes e uma mini lâmpada. Foi uma aula 
muito divertida, principalmente quando levantamos o cabelo com o balão e 
grudamos o canudo na parede. Tudo isso a partir da eletricidade”.

 Helena Maciel – Quinto Ano A

 “A aula de laboratório foi super legal, pois aprendemos algumas 
informações sobre a eletrização, como: o contato de dois corpos neutros - 
diz-se que eles estão eletricamente neutros, pois apresentam a mesma 
quantidade de cargas”.

Iasmin Marcolino – Quinto Ano A

 “Vimos na aula de laboratório que, na eletrização, dois objetos de cargas 
diferentes, positiva e negativa, se atraem. Já objetos com mesma carga se 
repelem. Observamos isso quando fizemos a experiência com o balão”.

 Nascif Habib – Quinto Ano A

 “Eu gostei muito dessa aula de laboratório. Se eu pudesse, teria essa 
aula novamente, porque ela foi muito legal e nós aprendemos várias coisas, 
como, por exemplo: cargas opostas se atraem e todos os corpos contêm 
cargas elétricas”.

 Renata Khouri – Quinto Ano A

Magnetizados pelo Magnetismo

No dia 3 de agosto, a professora Adriana ofereceu ao aluno do Quinto 
Ano a incrível experiência de aprender um pouco mais sobre o Magnetismo 
e suas funções. Foram realizados experimentos com ímãs que ensinaram 
várias coisas que os estudantes nem imaginavam aprender algum dia.

Na aula, a Adriana também informou sobre a origem da palavra 

magnetismo, mas, primeiro, pediu que a turma tentasse adivinhar. A 
tentativa foi desde a palavra magnésio até a palavra magnífico. Depois de 
algum tempo, os alunos descobriram que a palavra magnetismo vem da 
pedra chamada magnetita, que tem a capacidade de atrair objetos de ferro.

“Essa aula foi legal, porque além de aprendermos muito, nos divertimos 
tentando fazer os experimentos!”.

Maria Clara Nolasco Lopes – Quinto Ano B
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Aprendendo matemática
com o Meli-Melô

Durante a aula de Matemática, no dia 21 de setembro, os alunos do 
Primeiro Ano A tiveram a oportunidade de conhecer o Meli-Melô, um 
quebra-cabeça inventado, em 1991, pelo artista japonês Matsumara 
Anno. O nome do brinquedo significa confusão, bagunça e mistura de 
objetos diferentes.

O Meli-Melô permite que as crianças analisem características das 
figuras, compondo-as e decompondo-as, comparando as medidas dos 
lados, observando a simetria das peças e das figuras montadas com elas, 
entre outros aprendizados.

O quebra-cabeça tem como objetivo desenvolver habilidades no eixo 
Espaço e Forma, a partir da visualização e organização do espaço, da 
manipulação e movimentação das peças e do reconhecimento das 
características das figuras geométricas por meio das peças.

As crianças demonstraram grande interesse pelo quebra-cabeça:
“Gostei muito, é muito legal! Pude formar muitos desenhos”.

Yara Imbeloni Tuler de Souza
“O quebra-cabeça é legal, posso formar vários desenhos, como casa, 

animais e brinquedos”.
Matheus Lazaroti de Araújo

Livros digitais tornam as aulas
mais dinâmicas e prazerosas

Com o objetivo de aperfeiçoar a aprendizagem dos alunos, tornando-a 
mais significativa, no Segundo Semestre, as educadoras Mariana Carvalho 
e Ana Cláudia Rodrigues iniciaram o uso dos livros digitais de Ciências, 
História e Geografia, da Editora Moderna, nas turmas do Terceiro Ano. A 
utilização do material através do portal “Moderna Compartilha” tem 
tornado as aulas mais dinâmicas e a aprendizagem dos conteúdos mais 
prazerosa para os alunos.

Confira abaixo os depoimentos dos alunos sobre a novidade:

“Nós começamos a usar o livro digital de Ciências, História e Geografia, 
da Editora Moderna, durante as nossas aulas e está sendo mais prática e 
divertida a nossa aprendizagem. Estamos adorando as atividades e os 
vídeos do Objeto Digital, pois aprendemos melhor o conteúdo”.

“O livro digital está sendo uma novidade muito legal e significativa, 
porque a tecnologia está ajudando no nosso conhecimento”.

Alunos do Terceiro Ano A

“No início do segundo semestre deste ano, começamos a usar os livros 
digitais de Ciências, História e Geografia da Editora Moderna. Estamos 
adorando, pois eles trazem atividades extras e vídeos bem interessantes 
que complementam as informações dos livros e aumentam o nosso 
conhecimento. A parte de que mais gostamos é o Objeto Digital, pois, 

“Achei um pouco difícil, depois eu consegui montar e gostei”.
Rafael Borgo da Silva Guerra

Laurentina Reis,
Professora do Primeiro Ano A

quando acertamos ou erramos, ele traz animações diferentes e legais. 
Enfim, os livros digitais da Editora Moderna são modernos e legais!”.

Alunos do Terceiro Ano B

Escolha vocacional e profissional
No dia 4 de setembro, estudantes das Segunda e Terceira Séries 

participaram da palestra "Escolha vocacional e profissional", ministrada 
pelo professor de Psicologia da Univiçosa, André Alves Daniel.

Confira o depoimento do aluno Daniel Brun Fonseca Ramos, da 
Terceira Série B, sobre o encontro:

“Nessa crucial fase da vida, normalmente, nos é dito que deveríamos 
nos empossar de um pensamento concreto e específico em relação à 
universidade e sobre quais caminhos seguir. Entretanto, tivemos a 
orientação de que as escolhas não devem ser temidas, nem realizadas 
com pressa. É preciso levar em consideração nosso ritmo, a fim de termos 
a segurança necessária para tomarmos decisões tão impactantes que 
possam definir o cenário futuro das nossas vidas”. 
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Alunos do Segundo Período B
apresentam: Pingo de Fogo
e seus amigos

No dia 14 de setembro, as crianças da turma do “Pingo de Fogo”, do 
Segundo Período B, apresentaram, na entradinha, uma história que elas 
criaram com o título: “Pingo de Fogo e seus amigos”. Cada criança também 
fez um  desenho da parte da história que criou. Foi uma belíssima 

Atividade com cores e formas estimula
o raciocínio lógico das crianças

Estimular o raciocínio lógico das crianças é uma tarefa que os 
educadores devem praticar em suas aulas. No mês de setembro, as 
turmas A e B do Maternal II, das educadoras Vilma Ferreira Miranda e Paola 
Santana Silva, participaram de uma atividade de estímulo ao raciocínio 

Formação de valores através de
jogos cooperativos

A participação de todos os alunos nas aulas de Educação Física é de 
extrema importância. Visando a seriedade dos jogos cooperativos, os 
alunos do Terceiro Ano vivenciaram durante o mês de setembro 
momentos de diversão e solidariedade.

O jogo cooperativo é aquele que desenvolve a capacidade de trabalhar 
em grupo, superando os desafios comuns e colaborando para a 
construção da autoestima. Quando a criança é motivada no jogo, ela se 
interessa e supera dificuldades.

Na atividade, os alunos foram estimulados a notar o quanto é válida a 
colaboração de cada um perante o grupo.

Ricardo Franco, 
Professor de Educação Física

lógico matemático. Os pequenos foram estimulados a perceberem as 
cores, com isso aprenderam o nome da forma geométrica quadrado.

 
Paola Santana Silva e Vilma Ferreira Miranda,

Professoras do Maternal II

apresentação que contou com a presença de muitos pais.

Gisely Moreira Castro,
Professora do Segundo Período B



Projeto Nome da Turma
Ao longo do Terceiro Bimestre, as crianças da turma  

“Chapeuzinho Vermelho”, Maternal II B, da educadora Paola 
Santana Silva, participaram de diversas atividades relacionadas ao 
Projeto Nome da Turma. 

A foto mostra as crianças sendo estimuladas enquanto futuros 
leitores, ao participar da contação da história Chapeuzinho 
Vermelho. O recurso utilizado foi o avental de feltro.

Paola Santana Silva,

Professora do Maternal II B
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Alunos do Sexto Ano produzem
Revistas Literárias

No Terceiro Bimestre, os alunos do Sexto Ano iniciaram um projeto 
literário, produzindo revistas com o conteúdo dos livros que leram.

Curiosidades sobre o tema do livro, cartas para o leitor, jogos e outros 
entretenimentos fizeram parte das revistas. Alguns alunos também 
colocaram receitas, que foram feitas e levadas para a sala de aula para 
que todos provassem.

Esse projeto tem o objetivo de incentivar a leitura e ensinar um jeito 
diferente de aprender.

“Nós gostamos muito da ideia e ainda estamos produzindo novas 
revistas.  Agradecemos à professora Letícia Ferreira por nos dar essa 
oportunidade”.

Ana Clara Souza e Beatriz M. Silveira – Sexto Ano C

Telejornais nas aulas de Português
  No decorrer do Terceiro Bimestre, os alunos do Sexto Ano realizaram 

um novo projeto nas aulas de Português, com a professora Letícia 
Ferreira. A proposta foi fazer telejornais, com notícias, intervalos 
comerciais e entrevistas, e apresentá-los à turma.

A cada semana um grupo de alunos apresentou o trabalho. Alguns 
fizeram em forma de vídeo e outros ao vivo em sala de aula. A criatividade 
foi marcante nas apresentações.

“O projeto foi muito interessante, porque pudemos trabalhar vários 
gêneros textuais, além de treinarmos a nossa oralidade. Que venham 
outros telejornais!”.

Amanda Saraiva e Marina Costa – Sexto Ano B
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Peregrinação dos educadores a
Aparecida do Norte

Educadores do Colégio Nossa Senhora do Carmo de Viçosa e de Juiz de 
Fora fizeram, no dia 16 de setembro, uma peregrinação a Aparecida do 
Norte, no interior de São Paulo. A viagem em celebração ao Dia do 
Professor, comemorado no dia 15 de outubro, foi um momento de 
agradecimento, fé e devoção.  Além de visitar o Santuário Nacional de 
Nossa Senhora Aparecida, a equipe participou da Celebração Eucarística e 
conheceu um pouco mais da cidade da Mãe Aparecida.  

Visita ao Santuário do Caraça
As turmas do Sétimo Ano visitaram, no dia 15 de setembro, o 

Santuário do Caraça, na Serra do Caraça (MG). O local é conhecido como 
centro de peregrinação, cultura, educação, turismo e conservação 
ambiental.

Entre os séculos XIX e XX, o Caraça abrigou um colégio que foi berço 
de figuras ilustres, como o ex-presidente da república Arthur Bernardes, 
natural de Viçosa (MG). O complexo também reúne o Santuário de Nossa 
Senhora Mãe dos Homens, museus e reservas ambientais.

Além de conhecer a importância histórica do Caraça, os alunos 
puderam observar o encontro de dois biomas, mata atlântica e cerrado, 
formando o ecossistema Cerradão. A viagem foi organizada pelos 
professores Carlos Campos (Geografia), Eduardo Nascimento (Ciências) e 
Sávio Silva (História).

“A viagem ao Santuário do Caraça foi muito interessante, aprendemos 
sobre os biomas, a história do lugar, a fauna, entre outras coisas. Dentre as 
atividades, fizemos uma trilha, visitamos a cascatinha, a prainha, o museu, 
a igreja e a catacumba. Houve muita diversão, aprendizado e adoramos a 
experiência”.

Mariana Sampaio e Ana Carolina Fontes Sétimo Ano A– 



Visita técnica à Mata do Paraíso
No dia 17 de agosto, os alunos do 

Segundo Ano fizeram uma visita 
técnica à Mata do Paraíso. A atividade 
teve como objetivo enriquecer os 
conhecimentos a respeito da Mata 
Atlântica, tema trabalhado pelas 
turmas para a Feira Cultural.

O loca l v i s i tado conta com 
grande diversidade de fauna e flora e, 
por fazer parte da Mata Atlântica, 
despertou o interesse de todos 
durante a caminhada pelas trilhas.

Ao chegarem à Mata do Paraíso, 
os alunos foram recebidos por 
instrutores capacitados.

Posteriormente, divididos em 
grupos, fizeram o passeio pela trilha. 
Enquanto estavam sendo guiadas, as 
cr ianças foram apresentadas à 
diversidade de plantas e animais 
existentes no local.
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Estudantes do Quarto Ano fazem
visita técnica a Ouro Preto

No dia 22 de setembro, os estudantes do Quarto Ano fizeram uma 
visita técnica a Ouro Preto. Confira abaixo os depoimentos das alunas das 
turmas A e B:

 “O primeiro lugar visitado foi a Igreja de São Francisco de Assis, onde 
o teto é todo pintado no estilo barroco e as obras têm muito ouro. 
Observamos que todas as obras e documentos expostos possuem 
legendas explicando sobre a história. Atrás da igreja fica o museu do 
artista Aleijadinho, que produziu peças que enriquecem a história de Ouro 
Preto e de toda Minas Gerais.

Visitamos também o Museu dos Inconfidentes, onde conhecemos 
muitos objetos e documentos do século XVII. Nosso orientador nos 
explicou um pouco de cada local em que estivemos. Conhecemos sobre a 
história do ouro tirado em Minas Gerais, sobre a moeda e entramos em 
uma senzala no subsolo do museu Casa dos Contos.

 O passeio no Trem da Vale foi muito divertido! Passamos por igrejas, 
casas, observamos as paisagens, a vegetação e as cachoeiras, enquanto 
o comandante do trem ia explicando tudo a nossa volta.

Por último, mas não menos importante, fomos ao meu lugar favorito 
da visita e acredito que de muitos colegas também: o Museu de Ciência e 
Técnica da Escola de Minas. Vimos fósseis de mais de mil anos, brincamos 
com os jogos do departamento de Física, adoramos a parte da 
Mineralogia, vimos pedras lindíssimas... Enfim, foi um dia em que 
aprendemos e nos divertimos muito. Chegamos em casa cansados e com 
muitas coisas novas para contar”.

Manuela Macedo Camargo – Quarto Ano B
 
“Todos estavam muito ansiosos com a viagem. Eu fiquei muito feliz! 

Viajamos por duas horas e meia. Nos divertimos tanto que o tempo 
passou rápido e chegamos ao nosso destino.

Chegando em Ouro Preto, fomos visitar a Igreja de São Francisco de 
Assis. Essa igreja é toda feita de ouro e o chão tinha vários números que 
eram túmulos marcados conforme a condição social das pessoas da 
época.

Em seguida, andamos no Trem da Vale. Do trem vimos uma cachoeira 
e deu vontade de nadar. Passamos por vários túneis e chegamos a 

Paula Almeida Ribeiro Leite, Vilma Bastos Pena
e Ana Helena Oliveira Queiroz,
Professoras do Segundo Ano

Mariana. Voltamos de van e 
paramos para almoçar.

Logo depois  do a lmoço, 
v i s i t a m o s  o  M u s e u  d o s 
Inconfidentes, onde foi possível 
ver diversos artigos usados pelos 
povos que vieram para o Brasil 
naquela época. Visitamos também 
a Casa dos Contos. Lá aprendemos 
sobre o ouro retirado pelos 
escravos e sobre todos os tipos de 
moedas.

Por último, fomos ao Museu da 
Escola de Minas. Havia diversas 
invenções para brincar, como a 
cadeira de pregos e também 
pedras preciosas, como diamantes 
roxos e azuis, ouro, anéis e conchas 
preciosas.

De tudo, o que eu mais gostei 
foi de brincar com meus colegas, 
do passeio no Trem da Vale e das 
pedras e brinquedos do museu da 
Escola de Minas”.

Julia Castro Oliveira – Quarto 
Ano A
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Visita técnica a Petrópolis
No dia 1º de setembro, os alunos do Quinto Ano foram a Petrópolis, no 

Rio de Janeiro, conhecer um pouco mais da história do Brasil. As turmas 
visitaram o Museu Imperial, a Casa Encantada de Santos Dumont, o Museu 
da Força Expedicionária Brasileira (FEB), a Catedral de São Pedro Alcântara 
e o Palácio de Cristal.

Confira abaixo os depoimentos dos alunos sobre a viagem:

“No Museu Imperial foi possível vivenciar um pouco dos costumes da 
família imperial. Conhecemos vários ambientes, como os quartos de Dom 
Pedro II e sua esposa, Teresa Cristina, e de suas filhas, Isabel e Leopoldina. 
Foi fascinante conhecer o trono e a coroa de Dom Pedro II, além de suas 
vestimentas. O local ainda possui salas especiais, como a de lazer com um 
piano de calda e uma harpa.

Baixinho, mas muito inteligente. Esse era Santos Dumont. Sua casa, 
batizada de Casa Encantada de Santos Dumont, era muito simples. 
Descobrimos que ele dormia em cima de um armário que durante o dia 
virava uma escrivaninha. De suas muitas invenções, podemos destacar o 
avião.

Conhecemos os nossos bravos guerreiros que foram para as guerras. 
Os nomes deles estão gravados e expostos no Museu da FEB. No local, foi 
possível conhecer as vestimentas e os acessórios utilizados pelos 
componentes da FEB.

Os restos mortais de Dom Pedro II e de sua esposa foram trazidos de 
Portugal e sepultados na Catedral de São Pedro Alcântara, onde também 
estão sepultados vários bispos que foram importantes para a história do 
Brasil Império. Ela é realmente magnífica! Enorme!

Finalmente, conhecemos o Palácio de Cristal, que, por muitos anos, foi 
utilizado como bromeliário da família imperial. É encantador esse lugar. 
Vale a pena conhecê-lo.

O passeio foi muito importante para aprimorar os nossos 
conhecimentos sobre o Brasil Império. Agradecemos aos professores 
Zenália, Daniele, Carlos e Adriano pela dedicação em nos proporcionar 
esse momento”.

Caio Faria da Silva – Quinto Ano B

“No dia 1º de setembro, viajamos para Petrópolis. Primeiramente 
fomos ao museu da Força Expedicionária Brasileira (FEB), onde havia 
roupas, capacetes, armas e outros equipamentos. Fomos também ao 
Museu Imperial e lá vimos os pertences da família real. Depois, fomos à 
Casa de Santos Dumont, criador do 14Bis e do relógio de pulso. Visitamos 
outros lugares e, por último, fomos ao Palácio de Cristal, onde há lustres 
que imitam cristal. Foi muito bom conhecer de perto um pouco da história 
do Brasil”.

Davi Alves – Quinto Ano A

“A viagem a Petrópolis foi muito legal e divertida, adorei cada coisa 
que vi. Além de interessante, aprendi um pouco sobre a história do Brasil 
indo à casa de Dom Pedro II, à Casa Encantada, ao Museu da FEB, entre 
outros. A excursão também é um meio de fortalecer as amizades. 
Agradeço ao Colégio Carmo pela oportunidade”.

Giovanna Maciel – Quinto Ano A

“O lugar de que eu mais gostei foi o Museu Imperial, tínhamos que 
entrar de pantufas. Lá estavam as coisas que Dom Pedro II usou, tal como 
a coroa, que possui 77 brilhantes, o trono, as roupas e o cetro. Tudo isso 
original! Adorei o passeio”.

Luís Felipe Fialho – Quinto Ano A
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Estudantes do Ensino Médio visitam
museus de Petrópolis

No dia 21 de setembro, os alunos do Ensino Médio fizeram uma visita 
técnica a Petrópolis, no interior do Rio de Janeiro. Guiados pelo professor 
de Geografia, Carlos Campos, eles conheceram a Casa Imperial, o Museu 
da Força Expedicionária Brasileira (FEB), a Casa de Santos Dumont e a 
Catedral de São Pedro.

Além de observar de perto a arquitetura histórica da cidade, os alunos 
puderam aprofundar os conhecimento sobre o Segundo Reinado 
(Petrópolis é conhecida como a “Cidade de Pedro”, uma alusão a Dom 
Pedro II).

O final da visita foi abrilhantado com a participação dos alunos em um 
espetáculo de som e luz, que acontece no Jardim do Museu Imperial, 
onde foi apresentada uma breve história do Segundo Reinado. 

Carlos Campos,
Professor de Geografia

Alunos do Oitavo Ano visitam o Lar dos Velhinhos
No dia 7 de julho, os alunos do Oitavo Ano foram ao Lar dos Velhinhos 

levar amor, carinho, beijos, abraços e doações de alimentos. As turmas se 
divertiram com as histórias contadas pelos velhinhos, cantaram músicas e 
brincaram com os idosos. 

Os alunos voltaram para a escola encantados com a experiência vivida. 
As coordenadoras do projeto foram a educadora Fernanda Ribeiro e as 
alunas Ana Luísa Veloso e Júlia Ribeiro.

Confira os depoimentos dos alunos sobre a visita:
“Foi uma experiência incrível, pois passamos a valorizar a nossa família 

e tudo o que temos. Eu adorei ver o sorriso estampado nos rostos 
daqueles idosos. Espero voltar mais vezes”. 

Thaís Araújo – Oitavo Ano B
“Em nossa visita ao Lar dos Velhinhos, nós transmitimos alegria por 

meio de músicas e conversas. Eu pude sentir a emoção e a felicidade 
daqueles idosos”. 

Maria Cecília Ozana – Oitavo Ano B
“A nossa ida ao Lar dos Velhinhos foi um sucesso! Nós cantamos, 

conversamos e levamos até desenhos para eles. A campanha deu super 
certo, eles ficaram muito felizes”. 

Mariana Gonzaga – Oitavo Ano B
“Foi gratificante sentir o amor e a felicidade proporcionados pela ida ao 

Lar dos Velhinhos. O sentimento de carinho transmitido a nós, alunos do 
Oitavo Ano, pelos idosos, fez com que essa visita se tornasse uma 
experiência incrível”. 

Cecília Leal – Oitavo Ano B 
"Todos os alunos estavam animados com a ida ao Lar dos Velhinhos. 

Saímos do Carmo, carregando os alimentos que recolhemos durante a 
semana. Quando chegamos lá, fomos logo cumprimentando e abraçando 
todos os velhinhos. Maria Eduarda levou o violão e começou a tocar e a 
cantar para os idosos, eles gostaram muito! Eu estava me sentindo muito 
bem quando saí de lá, pois conseguimos colocar um sorriso no rostinho 
daquelas pessoas". 

Pietro Bere – Oitavo Ano B
"Ver aqueles sorrisos, tão lindos, tão sinceros, daquelas pessoas 

maravilhosas, me fez sentir tanta alegria que eu mal consegui me conter. A 
nossa visita ao Lar dos Velhinhos foi uma experiência linda, que eu vou 
levar para a vida toda. A alegria que transparecia no rosto deles, por aquela 
singela visita, não tem preço. Foi  um ensinamento eterno para todos nós". 

João Vítor Bartolomeu – Oitavo Ano B
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