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Decomposição: o poder
dos fungos e das bactérias

Estudantes do Ensino Fundamental I 
aprendem sobre a ação dos fungos e 

das bactérias na decomposição da 
matéria orgânica e conhecem técnicas 
sustentáveis, como a compostagem.

Conscientização
através da informação

Estudantes do Ensino Fundamental II 
desenvolvem campanha de 

conscientização sobre a AIDS, a partir 
de leitura de obra literária.

Atividades de desenho são muito 
importantes no desenvolvimento e no 

aprendizado das nossas crianças da 
Educação Infantil.

Desenho Infantil:
aprendizado e diversão

A partida amistosa foi realizada
no Colégio Carmo de Viçosa e
contou com a presença dos
educadores da unidade de
Juiz de Fora, além de amigos
e de familiares dos jogadores.

Jogo de futsal reúne educadores
do Colégio Carmo de Viçosa
e de Juiz de Fora

PÁGINA 15
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A IMPORTÂNCIA DA BRINCADEIRA
DE RODA

A brincadeira de roda, também chamada roda infantil, é um tipo de 

brincadeira geralmente desenvolvida em círculo, em que as crianças, 

voltadas para o centro, seguram as mãos dos colegas do seu lado e 

cantam as chamadas cantigas de roda.

É um método de ensino da Educação Infantil, fazendo-se utilização 

de suas características para estimular o desenvolvimento das funções 

psicomotoras, através das atividades tradicionais ou adaptadas contidas 

neste tipo de brincadeiras. Nessas atividades, são usados como principais 

meios a expressão corporal e os brinquedos cantados, também 

conhecidos como cantigas.

Este trabalho faz um resgate histórico-cultural relacionando 

questões da psicomotricidade e se baseia em importantes considerações 

teóricas de grandes autores do desenvolvimento infantil, como Piaget e 

Le Bolch.

A brincadeira de roda é uma atividade completa, sob o ponto de vista 

pedagógico. Brincando de roda, a criança exercita o raciocínio e a 

memória, estimula o gosto pelo canto e desenvolve naturalmente os 

músculos ao ritmo das danças ingênuas.

Gisele de Souza,

Professora do Maternal III B

NOVO PRESIDENTE
ROTARY CLUBE ALBERT SABIN

O professor Gilton Natan tomou posse no Rotary Clube Albert Sabin 
de Viçosa no último dia 29 de junho.

O Colégio Nossa Senhora do Carmo parabeniza o nosso querido 
professor e lhe deseja sucesso nessa nobre missão.

O Rotary Clube presta serviços humanitários, enfatiza padrões éticos 
junto à Comunidade além de trabalhar para a manutenção da paz no 
mundo.

Prof. Patrícia P. Rodrigues
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A IMPORTÂNCIA DO DESENHO
NA EDUCAÇÃO INFANTIL

O desenho é uma das principais atividades na Educação Infantil, além 
das brincadeiras, é claro. Trata-se de uma linguagem que revela uma 
forma de se expressar. Detalhes da figura humana, noções de perspectiva 
e realismo visual são elementos da evolução do desenho. 

O desenho contribui em vários aspectos cognitivos muito importantes 
para a alfabetização, entre eles: coordenação motora fina, visão, 
movimentos das mãos, organização do pensamento e construção das 
noções espaciais. 

Pensando nos benefícios que a atividade traz, as professoras do 
Primeiro Período desenvolveram o projeto educacional “A evolução do 
desenho”. 

Fernanda Aparecida Rodrigues, Maria Eunice Nogueira Leite e 
Roberta Magalhães Abranches Ferraz.

AULA DE MOVIMENTO – HORA DE
DESCONTRAIR
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ENCANTANDO COM HISTÓRIAS
Se cultivada desde a mais tenra idade, a leitura pode ser uma 

excelente maneira de trabalhar vocabulário, imaginação, criatividade, 
escrita e sensibilidade. Ou seja: mais do que um prazer, ela também é fonte 
de aprendizado e de conhecimento. Crianças pequenas adoram ouvir 
histórias, ainda mais se elas forem contadas de forma animada e divertida.

Tudo precisa ser trabalhado com a imaginação infantil, de modo que 
as crianças se envolvam diretamente com a história. Assim como os pais, a 
escola tem papel fundamental no incentivo à leitura.

“Em nossa cultura, quanto mais abrangente a concepção de mundo e 
de vida, mais intensamente se lê, em uma espiral quase sem fim, que pode 
e deve começar na escola, mas não pode (nem costuma) encerrar-se 
nela”, afirma Maria Oliveira Cortes, professora do curso “Educação Infantil 
– Literatura infantil e contação de histórias”, elaborado pelo Centro de 
Produções Técnicas (CPT).

PROJETO IDENTIDADE: “QUEM EU SOU?”
e “COMO SOU?”.

"Quem sou eu?" e "Como sou?". As respostas a essas perguntas são 
essenciais para a construção da personalidade da criança. Acreditamos 
que a construção da identidade se dá por meio das interações da criança 
com o meio em que vive, pois, a partir da interação e do reconhecimento 
de suas particularidades, a criança amplia seus conhecimentos a respeito 
de si e dos outros. Dessa forma contribui não só com a unidade coletiva, 
bem como com a estruturação da identidade e uma autoimagem positiva.

Fernanda Fernandes,

Professora do Maternal III

Para que a leitura se torne mais interessante, a estrutura tem 
algumas características especiais, que a diferencia das bibliotecas ou das 
salas de leitura tradicionais, destinadas aos alunos já letrados. Em uma 
biblioteca convencional, é aconselhável a criação de um espaço 
específico para a literatura infantil. Isso porque este espaço precisa ser 
muito convidativo.

Ana Carolina Valadares Carvalho e Gisely Moreira Castro,
Professoras dos Segundos Períodos A e B
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MATEMÁTICA E QUÍMICA SE INTEGRAM
EM AULA INTERDISCIPLINAR

Os estudantes das turmas de Primeira Série do Ensino Médio 
participaram de uma aula interdisciplinar, organizada pelas professoras 
Juliana e Thamyres, que teve como tema “Matematicando na Química”.

A interdisciplinaridade é vista por estudiosos como fator de motivação 
para o estudante, visto que integra os conhecimentos dele de maneira 
atrativa. Foi possível observar o foco e o envolvimento dos alunos na aula 
integrada, além de uma sintonia muito grande entre as educadoras. 

A atividade foi introduzida através de um vídeo educativo e continuada 
por definições e demonstrações detalhadas dos conceitos matemáticos 
envolvidos. Em seguida, de maneira descontraída, a Química entrou em 
cena, através da estequiometria, para integrar tudo o que havia sido 
trabalhado. A todo instante era reforçada a importância de cada ciência e da 
união entre elas. 

A interdisciplinaridade utilizada pelas educadoras deixou a aula leve, 
divertida e dinâmica. Foi uma experiência rica e válida, provando a todos 
que é possível fazer uma aula diferenciada sem perder o interesse da turma 
ou deixar a desejar no conteúdo ministrado.

Na interação da criança com a obra literária está a riqueza dos 
aspectos formativos nela apresentados de maneira fantástica, lúdica e 
simbólica. A intensificação dessa interação, através de procedimentos 
pedagógicos adequados, leva a criança a uma maior compreensão do 
texto e a uma compreensão mais abrangente do contexto. Uma obra 
literária é aquela que mostra a realidade de forma nova e criativa, 
deixando espaços para que o leitor descubra o que está nas entrelinhas 
do texto.

“O conto infantil é uma chave mágica que abre as portas da 
inteligência e da sensibilidade da criança, para sua formação integral”, 
explica a professora e escritora Bárbara Vasconcelos de Carvalho.

 Desenvolver o interesse e o hábito pela leitura é um processo 
constante, que começa muito cedo, em casa, aperfeiçoa-se na escola e 
continua pela vida inteira. Somente quem conhece a importância da 
literatura na vida de uma pessoa, quem sabe o poder que tem uma 
história bem contada, quem sabe os benefícios que uma simples história 
pode proporcionar, haverá de dizer que não há tecnologia no mundo que 
substitua o prazer de tocar as páginas de um livro e encontrar nelas um 
mundo repleto de encantamento. Quanto mais cedo a criança tiver 
contato com os livros e perceber o prazer que a leitura produz, maior será 
a probabilidade se tornar um adulto leitor.

Da mesma forma, através da leitura a criança adquire uma postura 
crítico-reflexiva, extremamente relevante à sua formação cognitiva. Ouvir 
histórias é um acontecimento tão prazeroso que desperta o interesse das 
pessoas em todas as idades. Se os adultos adoram ouvir uma boa história, 
um “bom causo”, a criança é capaz de se interessar e gostar ainda mais 
por elas, já que sua capacidade de imaginar é mais intensa. Quando a 
criança ouve ou lê uma história, ela é capaz de comentar, indagar, duvidar 
ou discutir sobre ela. É importante contar histórias mesmo para as 
crianças que já sabem ler, pois, quando as crianças maiores ouvem as 
histórias, aprimoram a sua capacidade de imaginação, pois ouvir pode 
estimular o pensar, o desenhar, o escrever, o criar, o recriar.

A literatura infantil, então, deve fazer parte da rotina de adultos e de 
crianças, tanto na escola quanto em casa, uma vez que, por meio dela, 
podemos levar nossas crianças a qualquer lugar, mágico ou real. 

Paola Santana e Vilma Oliveira, 

Professoras do Maternal II A e B

A IMPORTÂNCIA DA LITERATURA
INFANTIL
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TIMES DO COLÉGIO CARMO SE DESTACARAM NOS JOGOS ESCOLARES VIÇOSENSES
Os times do Colégio Carmo obtiveram ótimos resultados nos Jogos 

Escolares Viçosenses (JEVs), realizados entre os dias 26 de maio e 11 de 
junho. O Colégio foi campeão em três modalidades: futsal masculino e 
feminino do módulo 0 e vôlei masculino do módulo 1. Além disso, os times de 
futsal masculino do módulo 1 e de vôlei feminino, também do módulo 1, 
encerraram o campeonato com a segunda colocação. Também participaram 
da competição os times de futsal feminino do módulo 1 e de futsal masculino 
do módulo zerinho.

Os times foram comandados pelos professores Luiz Flávio e Emerson, 
que ressaltaram o compromisso e a garra dos atletas durantes os jogos e os 
treinos. Os treinadores também agradeceram a confiança dos estudantes e 
do Colégio Carmo no trabalho desenvolvido por eles e frisaram que, 
independente da vitória ou da derrota, as lições e os valores aprendidos serão 
levados para a vida toda.

Confira o depoimento de uma estudante sobre a experiência de participar 
dos jogos:

“Gostei muito de participar do JEVs. Foi a minha primeira experiência em 
campeonato e posso dizer que, além de ser uma competição, é um evento 
que promove a interação entre os alunos de várias escolas e faz com que nós, 
alunos, tenhamos mais gosto pela prática esportiva. Quero agradecer à 
direção do Colégio Carmo por nos proporcionar a participação neste evento e 
aos professores/treinadores, pela dedicação e paciência nos treinos  e que 
continuem incentivando e inspirando os alunos para a prática do esporte.

Quero parabenizar todos os atletas que não mediram esforços  para  
trazer mais títulos para o Colégio Carmo.

Tivemos vitórias e derrotas, mas considero todos os participantes 
campeões. Tudo que vivemos durante o campeonato serve de experiência e 
de crescimento para nós. Que venha o próximo Jevs para continuarmos 
lutando pelo nosso Carmo.”

Mariana Sampaio – Sétimo Ano A
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ESTUDANTES DO 9º ANO CRIAM BLOG
INSPIRADO EM OBRA LITERÁRIA

Nas aulas de Língua Portuguesa, os estudantes do Nono Ano, 
orientados pela educadora Fernanda Ribeiro, desenvolveram atividades 
baseadas no livro “Viver Melhor”, de Maria Tereza Maldonado.

O livro conta a história de um grupo de amigos, adolescentes, que, 
passando por diversas crises e descobertas comuns da idade, decidem 
criar um grupo para exteriorizar suas emoções, compartilhar as 
experiências que viviam e ajudar uns aos outros a solucionar seus 
problemas.

Inspirados pela história, os estudantes Calebe Garcia, Júlia Dias, Laís 
Azevedo e Marina Raquel Fernandes desenvolveram o blog “Viver Bem”, 
com o objetivo de orientar as pessoas sobre problemas que podem estar 
presentes na vida dos jovens e abrir um espaço de conversa e de debate 
sobre assuntos, como as drogas, a depressão e as doenças sexualmente 
transmissíveis. No blog, há ainda um espaço para que as pessoas possam 
contar suas histórias e para relatar sobre os problemas da vida.

Conheça o blog criado pelos jovens: 
www.viverbemcarmo.blogspot.com.br

Confira, abaixo, o relato de um dos membros do grupo sobre a 
experiência ao realizar esse trabalho:

“Criar um blog foi uma experiência muito enriquecedora. Afinal, hoje 
em dia, a tecnologia está nos unindo e nos oferecendo a oportunidade de 
fazer coisas que realmente podem mudar nossas relações diante da 
sociedade. O nosso site foi uma maneira de nos conectar com as pessoas 
e tentar ajudá-las com seus problemas, como foi demonstrado na obra 
"Viver Melhor".

Saber que através de um pequeno gesto, nós, jovens, temos a 
oportunidade de ajudar as pessoas e fazer a diferença na vida delas... é 
incrível!”

Calebe Garcia – Nono Ano B

ESTUDANTES DEBATEM SOBRE A
ADOLESCÊNCIA EM TRABALHO LITERÁRIO

A partir da leitura do livro, os estudantes Ana Carolina Parrela, Ana 
Laura Freitas, Clara Milagres, Fernanda do Carmo, Gabrielle Castro, João 
Victor Santiago e Vitor Castro desenvolveram uma apresentação sobre os 
principais problemas e dificuldades vivenciados na adolescência e deram 
conselhos e dicas de como enfrentar as situações conflituosas 
apresentadas. Para encerrar o trabalho, eles realizaram uma dinâmica com 
toda a sala, na qual cada aluno deveria pegar um balão que tinha o nome 
de um colega dentro. Após estourar o balão, cada um deveria falar algo 
positivo para o colega e lhe dar um abraço.

Leia, abaixo, o depoimento de uma das integrantes do grupo sobre a 
sua experiência na participação do projeto “Viver Além”:

“A partir da leitura do livro ‘Viver Melhor’, de Maria Tereza Maldonado, 
criamos o grupo ‘Viver Além’. Escrevemos sobre os problemas que são 
mais comuns na vida dos adolescentes, como, por exemplo, brigas com os 
pais. Nisso, além de desabafarmos, mostramos para os outros que 
podemos ajudá-los com seus problemas.

Fizemos uma dinâmica com balões, em que cada pessoa deveria 
escrever seu nome em um papel e, depois, colocá-lo em uma bexiga. 
Misturamos todos os balões e pedimos para cada colega pegar um, com o 
intuito de que cada aluno achasse seu próprio nome. O encontro do seu 
respectivo nome conotava a felicidade.

No entanto, ninguém conseguiu. Nesse momento pudemos perceber 
que a felicidade está escondida nas coisas mais simples da vida e que 
precisamos apenas de uma mão amiga para encontrá-la.”

Ana Laura Alcântara Chagas de Freitas – Nono Ano A
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ESTUDANTES CRIAM CAMPANHA DE
CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A AIDS,
BASEADOS EM OBRA LITERÁRIA

Os estudantes do Nono Ano do Ensino Fundamental realizaram um 
trabalho sobre a AIDS. Sob orientação da professora Fernanda Ribeiro, os 
alunos começaram o projeto lendo o livro “A corrente da vida”, de Walcyr 
Carrasco.

A partir da leitura do livro e das conversas sobre o tema realizadas em 
sala de aula, cada grupo confeccionou um cartaz sobre o tema, trazendo 
mais informações, esclarecendo dúvidas comuns acerca da doença e 
alertando sobre a prevenção da AIDS.

Confira o depoimento de uma estudante sobre a experiência de 
desenvolver este trabalho:

“No dia 12/06/17, iniciamos um trabalho de Literatura sobre o livro “A 
corrente da vida”, de Walcyr Carrasco, que retrata o drama vivido pelo 
aidético Nelson. Parentes e amigos, ao descobrirem que o adolescente 
estava infectado pela AIDS, vírus que, nos dias atuais, ainda prejudica ou 
até mesmo tira a vida de muitas pessoas ao redor do mundo, acabam o 
excluindo.

Fomos orientados pela professora Fernanda a realizar um projeto com 
o objetivo de informar a todo o Colégio sobre o que é a AIDS, como se 
contrai a doença, métodos de prevenção e de tratamento. Primeiramente, 
em grupo, fizemos um trabalho de pesquisa. Depois, com orientações da 
educadora Fernanda, elaboramos diversos cartazes sobre o tema para 
expor no Colégio Nossa Senhora do Carmo.

A leitura do livro e, posteriormente, o desenvolvimento do projeto 
foram bem interessantes, pois contribuíram para orientar a todos que 
visitaram o nosso trabalho sobre a AIDS e a importância das amizades 
verdadeiras em momentos tão delicados de nossas vidas.”

Fernanda Maffia do Carmo – Nono Ano A

ESTUDANTES DESENVOLVEM REVISTAS
LITERÁRIAS BASEADAS EM LIVRO

Nas aulas de Língua Portuguesa, os estudantes do Nono Ano, 
orientados pela educadora Fernanda Ribeiro, desenvolveram atividades 
baseadas no livro “Viver Melhor”, de Maria Tereza Maldonado.

O livro aborda  adolescência como temática, tratando dos problemas 
comuns dos jovens. Na história, alguns amigos resolvem criar um grupo 
onde eles possam se expressar, compartilhar experiências e se ajudar no 
enfrentamento das crises que são comuns dessa fase da vida. 

 Baseados na leitura do livro, os estudantes desenvolveram revistas 
literárias, trabalhando gêneros que eles já haviam estudado em sala de aula. 
As revistas continham propagandas, resumo, biografia, entrevistas, artigos 
de opinião, verbetes e matérias diversas, baseadas na temática do livro.

 Com esta ativudade, os jovens puderam desenvolver um debate sobre o 
tema do livro e, além disso, aprofundar nas técnicas de escrita dos gêneros  
que já conhecem.
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APRENDIZAGEM NA PRÁTICA:
AULAS SOBRE INTEMPERISMO

Na manhã do dia 29 de maio, os estudantes das turmas de Primeira 
Série do Ensino Médio participaram de uma atividade prática no 
laboratório do Colégio e no Jardim de Ciência, orientados pelos 
professores Carlos e Natan. O objetivo dos educadores era representar os 
processos de intemperismo físico e químico que modelam o relevo 
terrestre. Através dessa atividade, os alunos puderam visualizar, de 
maneira mais concreta, o conteúdo aprendido em sala de aula e tornar o 
processo de aprendizagem mais atrativo e dinâmico.

AULAS PRÁTICAS SOBRE COMPOSTAGEM
EMPOLGAM OS ESTUDANTES

Os estudantes das turmas de Quarto Ano do Ensino Fundamental 
visitaram o Jardim da Ciência para aprender um pouco mais sobre fungos, 
bactérias, decomposição e compostagem.

Em aulas anteriores, os estudantes aprenderam sobre os fungos, as 
bactérias e a decomposição da matéria orgânica. Para fixar o conteúdo, 
eles fizeram experiências sobre o tema em casa e trouxeram para 
compartilhar com os colegas nesse encontro.

Orientados pelas educadoras Adriana e Carina, os alunos puderam ver 
como funciona o processo de compostagem, em que a matéria orgânica 
de restos de alimentos e de plantas é decomposta e transformada em 
adubo para as plantas. Confira o relato de dois estudantes sobre essa 
experiência:

            “Na aula de Ciências, a professora Adriana nos mostrou alguns 
fungos, como o cogumelo, e o que acontece com o pão quando mofa. 
Pegou folhas secas e nos mostrou como funciona o processo de 
decomposição.

            Agora vamos ter que esperar para vermos se sobrou alguma 
coisa. No processo da decomposição, ela colocou o bagaço da laranja, 
metade de uma banana, metade de uma goiaba e molhou bem. Agora é 
só aguardar a ação dos fungos e bactérias na matéria orgânica”.

Mariana Cruz – Quarto Ano B

“Essa foi uma aula muito legal, porque estudamos sobre seres vivos 
que nem sempre vemos, mas que estão sempre presentes na nossa vida.

Vimos um fungo que se chama orelha-de-pau. Ele, normalmente, 
cresce em troncos caídos e velhos. Vimos, também, os cogumelos, e a Tia 
Adriana nos mostrou que alguns são venenosos e outros são comestíveis. 
Nessa aula, também pudemos ver o resultado do nosso trabalho de 
Ciências com pães mofados. Neles, havia pontos grandes e coloridos, e a 
Tia explicou que cada cor é um tipo de fungo diferente.

Depois, nós vimos uma composteira com bastante matéria orgânica 
(folhas secas e novas), e a tia jogou lá restos de alimentos e ainda nos 
mostrou como o meio do monte de folhas estava com a temperatura 
mais alta. Essa aula terminou aqui, mas nós vamos esperar e voltar lá para 
ver o que acontecerá com os alimentos colocados na composteira”.

Arthur Moraes Fialho – Quarto Ano B
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COLÉGIO REALIZA NOVENA EM LOUVOR
À NOSSA SENHORA DO CARMO

COLÉGIO CARMO REALIZA A 4ª EDIÇÃO DA FEIRA DO
LIVRO E EXPOSIÇÃO DE FOTOS DO ANO CENTANÁRIO 

A 4ª Feira do Livro do Colégio Carmo aconteceu entre os dias 29 de 
junho e 1º de julho. O evento é uma oportunidade de incentivar e 
promover um gosto pela leitura entre os estudantes dos Colégios de 
Viçosa e Juiz de Fora. Na Feira, representantes de diversas livrarias da 
cidade montaram seus estandes com livros dos mais variados tipos, com 
títulos que agradaram a todas as idades.

Além da feira, o pátio da escola deu lugar a exposição de fotos do 
Centenário do Colégio Carmo de Viçosa, com imagens de todo o ano de 
comemorações, registradas pelo fotógrafo André Berlink.

No sábado, 01/07/2017, no encerramento do evento, diversas 
atividades movimentaram a escola. Os presentes puderam prestigiar 
apresentações de capoeira, teatro e contação de histórias. Além disso, o 
acontecimento foi mais uma oportunidade de integrar toda a comunidade 
escolar do Colégio Carmo. 

Duas estudantes do Quarto Ano do Ensino Fundamental I deram seus 
depoimentos sobre a atividade:

“A feira do livro no nosso Colégio foi muito legal, teve bastante livro 
legal. Muitas pessoas, como eu, queriam comprar todos os livros, pois 
todos eram superlegais.

Nós todos adoramos a feira, pois para quem lê muito pouco acaba 
conhecendo mais livros, começa a ficar interessado, às vezes, compra e lê. 
Isso é bem legal, porque ajuda a criança a ler melhor. Você não acha isso 
legal?

Mas agora, se você está aí deitado no sofá, assistindo TV, mexendo no 
celular ou jogando no Xbox, levante-se daí, pegue um livro e vai ler, porque 
isso vai ser nelhor para você!

A feira do livro do Carmo nos proporciona momentos de muita alegria 
e prazer na leitura.”

Manuela Silva Brahim – Quarto Ano A

“A feira do livro que aconteceu no Colégio Carmo foi um evento muito 
legal. Foram três dias de muita diversão. Houve também a exposição das 
fotos dos melhores momentos de nossa escola. Além da presença de 
várias livrarias, com várias opções de livros para nós; e não havia lugar 
melhor para se fazer uma leitura de seu livro do que o cantinho da leitura.

Na quinta-feira e na sexta-feira, todas as salas tiveram seu horário 
para prestigiar nossa feira do livro. No sábado, foi o dia de encerramento 
da feira, mas para encerrar com chave de ouro, tivemos várias 
apresentações, como a capoeira, cheia de emoção e a peça de teatro dos 
alunos da professora Lili, que foi muito legal e divertida. Depois, tivemos 
uma apresentação feita pelas professoras da Educação Infantil, que foi 
muito legal e interessante. E, para fechar a feira do livro com chave de 
ouro, ouvimos várias histórias legais e bonitas. E assim foi a nossa querida 
e amanda feira do livro. Já esperamos a do próximo ano!”

Maria Fernanda Mendes Tostes – Quarto Ano B 

No dia 3 de julho, foi iniciada a novena preparatória para a Solenidade de 
Nossa Senhora do Carmo, com duas celebrações eucarísticas no Colégio, 
presididas pelo Padre Geraldo Trindade.

A novena teve continuidade até o dia 13 de julho, com orações diárias e 
coroações, sempre lembrando dos símbolos da novena: a Bíblia e o Rosário, 
Maria ao pé da cruz de Jesus, o Monte Carmelo, o Escudo do Carmo, e outros.

Para o seu término, tivemos dois grandes momentos:

- pela manhã, às 9h e à tarde, às 13h30min, uma bonita caminhada 
sendo Nossa Senhora do Carmo, conduzida em uma andor pelos 
alunos e professores, com cantos, vivas e palmas à querida Mãe.

- ao término da caminhada uma emocionante coroação.

Todos participaram com muita alegria, entusiasmo e ternura para com a 
Rainha do Carmelo.



ESTUDANTES VISITAM ESTAÇÃO
DE TRATAMENTO DE ÁGUA

As turmas de Tercei ro Ano do Ensino Fundamental I , 
acompanhadas pelas educadoras Adriana, Ana Cláudia e Mariana, 
fizeram uma visita à Estação de Tratamento de Água I (ETA-I), 
pertencente ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Viçosa (SAAE 
- Viçosa).

Na visita, os estudantes puderam ver como funciona o 
tratamento de água em nossa cidade e assimilar, de forma mais 
visual, os conteúdos que aprendem em sala de aula.
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ESTUDANTES PRESTAM HOMENAGENS
A NOSSA SENHORA NO MÊS MARIANO

Durante todo o mês de maio, dedicado a Maria, os estudantes do 
Colégio prestaram diversas homenagens a Nossa Senhora. Na manhã do 
dia 1º de junho, encerrando as comemorações, os estudantes da Terceira 
Série do Ensino Médio realizaram a coroação de Maria.No período da tarde, 
as turmas de Terceiro Ano do Ensino Fundamental I foram as responsáveis 
pela coroação de Nossa Senhora.

Neste ano, as comemorações pelo Mês de Maria têm um significado 
especial, pois é o ano em que se celebram os 100 anos da aparição de 
Nossa Senhora de Fátima em Portugal e os 300 anos da aparição de Nossa 
Senhora Aparecida no Brasil.
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FESTA JUNINA – BIOMAS BRASILEIROS
REUNE A COMUNIDADE ESCOLAR DO COLÉGIO

No dia 10 de junho foi realizada a Festa Junina do Carmo. O evento 
contou com a presença dos educadores, alunos, familiares, Irmãs 
Carmelitas e amigos. Grande número veio prestigiar o dia de muita alegria, 
animação e integração.

As danças, com belíssimas apresentações, nos levaram a percorrer as 
regiões brasileiras colocando-nos em sintonia com as diversas realidades 
de nosso País.

Os olhos de todos brilhavam com a variedade de cores, de ritmos e de 
músicas.

Deliciosas comidas típicas foram vendidas com o objetivo de ajudar os 
nossos irmãos carentes e as crianças puderam se divertir com muitas 
brincadeiras.

Nossa Festa foi um sucesso!

JÚRI SIMULADO
Os alunos da Segunda Série do Ensino Médio, e a professora de 

Literatura, Elizete Caruso Stephan, realizaram um júri simulado para o 
julgamento de Capitu, personagem da obra ’’D. Casmurro’’, de Machado de 
Assis, acusada de ter cometido o crime de adultério contra seu esposo 
Bento Santiago. A finalidade foi realizar um amplo debate sobre as duas 
teses: Capitu traiu ou não Bentinho?

 O veredito foi bem diferente em cada turma. A turma Segundo A, cujo 
Conselho de Sentença era formado pelos seguintes alunos da Terceira 
Série: Ana Luiza Farias Silva, Bárbara RochaTrancoso, Gabriel Nogueira 
Oliveira, Luiz Faustino de Paula Júnior e Ramon Macêdo de Azevedo, 
inocentou Capitu, por 4 X 1. A turma Segundo B, cujo Conselho de 
Sentença era formado pelos seguintes alunos da Terceira Série: André 
Soares Sathler, Celito Francisco Sari Júnior, Júlia Andrade Azevedo, Fuad 
Andrade Chequer e Matheus Alberto Almeida, condenou a ré por 5 X 0.

 Segundo a aluna Lívia Vidigal, Segunda Série A, “foi uma atividade 
diferente que nos proporcionou uma breve noção  de como é realizado 
um julgamento e contribuiu para  termos um olhar crítico sobre o que 
iríamos defender. No final, os jurados de nossa turma declararam 
inocência de Capitu”.

 Para a professora Elizete, houve muito envolvimento dos alunos na 
atividade, o que contribuiu para maior aprendizagem dessa obra clássica 
do Realismo brasileiro.



AULA PRÁTICA 
No dia 14/06/17, nós, alunos da Primeira Série do Ensino Médio, 

fizemos uma visita ao Departamento de Biologia, no Prédio das 
Licenciaturas. Com o uso de microscópios com o auxílio da professora 
Patrícia e de estagiárias, aprendemos sobre a evolução dos 
microscópios e da divisão celular. Durante a aula, foi possível ver a 
teoria aplicada na prática e visualizar as células vegetais em todas as 
fases da mitose.

Vitória Ângelo Queiroz – Primeira Série B

13

ESTUDANTES VISITAM O MUSEU DE
CIÊNCIAS NATURAIS DA PUC MINAS

No dia 19 de maio, as turmas de Sexto Ano do Ensino Fundamental II 
realizaram uma visita pedagógica ao Museu de Ciências Naturais da 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas). Orientadas 
pelo professor Maurílio, as atividades tinham como propósito a 
complementaridade dos conteúdos abordados em sala, além de alertar 
sobre a importância da vida passada, presente e futura.

Criado no ano de 1983, o Museu possui uma das maiores coleções de 
paleontologia da América do Sul, com um acervo de 60.000 fósseis. Além 
disso, o espaço dispõe de cerca de 17.000 exemplares nas coleções de 
plantas, animais invertebrados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos 
atuais. A experiência foi uma verdadeira viagem no tempo, como nos 
mostram os relatos dos alunos: 

“Eu achei interessante os fósseis apresentados no museu e a rota que 
os homens traçaram para chegar até a América. Isso me fascina, pois, 
naquela época, não havia recursos tecnológicos”. 

Camila Lopes Paiva – Sexto Ano B

“O que mais chamou a minha atenção foi descobrir que antigamente 
era extremamente frio em todo o mundo. E que, devido à mudança de 
temperatura, algumas espécies sobreviveram; já outras, não”.

Maria Clara Lopes Risso – Sexto Ano C

“Visualizamos, no museu, a réplica do fóssil de Luzia – o mais antigo 
das Américas”. 

Thais de Paula Boechat Soares – Sexto Ano C
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AS HABILIDADES DE ESCRITA E DE
LEITURA SÃO ENSINADAS DE MANEIRA
LÚDICA PARA AS CRIANÇAS

Os estudantes das turmas de Primeiro Ano do Ensino Fundamental 
realizaram um bloco ortográfico diferente. As educadoras Tina, Rosângela 
e Karina explicaram aos alunos que eles estourariam um balão com uma 
palavrinha dentro. Depois, leriam o vocábulo em voz alta e cada aluno 
deveria escrevê-lo corretamente. O objetivo das professoras era que os 
alunos aprimorassem suas atividades de leitura e de escrita de maneira 
lúdica e divertida.

ALUNOS APRENDEM SOBRE PROPAGAÇÃO
DE PLANTAS EM AULA PRÁTICA

Os estudantes do Oitavo Ano do Ensino Fundamental II, orientados 
pelos professores Natan e Adriana, participaram de uma aula prática, no 
Laboratório de Ciências, sobre propagação assexuada de plantas.

Na aula, os alunos aprenderam como é feito o processo de clonagem de 
plantas, como a mandioca e a cana-de-açúcar; entenderam como funciona 
o processo de enxerto, realizado com a laranja Bahia, por exemplo, e 
aprenderam a identificar as unidades de propagação vegetativa natural de 
algumas plantas, como o gengibre, a cebola, a batata, o abacaxi e as 
samambaias.

ESTUDANTES DO COLÉGIO CARMO
PARTICIPARAM DA FESTA DE SANTA
RITA DE CÁSSIA

No dia 19 de maio, os estudantes do Colégio participaram da novena 
de preparação para o dia de Santa Rita de Cássia, padroeira da cidade de 
Viçosa.

Durante a celebração, os alunos e o educadores foram os responsáveis 
pelas leituras, pelas preces, pelas músicas e também pela coroação de 
Nossa Senhora.

A missa foi realizada no Santuário de Santa Rita de Cássia, presidida 
pelo Padre Tiago da Silva Gomes, com a participação do Diácono Lucas 
Germano de Azevedo. Além dos estudantes e dos educadores do Colégio, a 
celebração contou com a presença de muitos pais.
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EDUCADORES DO COLÉGIO CARMO DE
VIÇOSA E DE JUIZ DE FORA REALIZAM
JOGO AMISTOSO DE FUTSAL

Aconteceu no sábado, 15/07/2017, uma partida de futsal entre os 
educadores do Colégio Carmo de Viçosa e os do Colégio Carmo de Juiz de 
Fora. Esse jogo foi uma excelente oportunidade de confraternização e de 
interação entre professores e funcionários dos dois Colégios.

 O evento iniciou às 10 horas, no Ginásio Poliesportivo Irmã Elisa. A 
irmã Sônia fez a abertura do evento, fazendo um momento de oração, 
cumprimentando e acolhendo os jogadores. Logo em seguida, o 
professor Alexandre, do time de Juiz de Fora, agradeceu a Irmã Sônia pela 
oportunidade, e manifestou, com um belo discurso, a alegria do Carmo de 
Juiz de Fora em participar desse momento de confraternização com o 
Carmo de Viçosa.  

Após algumas fotos dos times com a Irmã Sônia, teve início a partida 
de futebol. O jogo transcorreu, como já era esperado, na mais perfeita paz; 
com os dois times se respeitando e lembrando sempre que o objetivo 
principal era a integração e a confraternização. A equipe de Viçosa contou 
com uma animada torcida de familiares e de amigos dos jogadores. 
Contudo, em relação ao placar, o Colégio Carmo de Juiz de Fora levou a 
melhor, vencendo a partida por 10 a 7.

Ernando José
Professor de História do Colégio Carmo de Viçosa

AVÓS E NETOS SE DIVERTEM JUNTOS
NO COLÉGIO

No dia 7 de julho, as turmas de Segundo Ano do Ensino Fundamental, 
acompanhadas pelas educadoras Ana Helena Queiroz, Paula Leite e Vilma 
Bastos, realizaram uma homenagem aos avós dos estudantes.

Antecipando as festividades do Dia dos Avós, comemorado em 26 de 
julho, os estudantes agradeceram aos seus entes queridos  pelo carinho e 
pelo amor que sempre tiveram com eles. As crianças cantaram uma 
música para homenageá-los e utilizaram os brinquedos confeccionados 
anteriormente  para se divertir ao lados dos avós na quadra do Colégio.

A atividade ainda contou com um delicioso lanche, com muita alegria 
e com diversão entre os presentes. Veja o que os estudantes acharam :

“Adorei o Dia dos Avós! Parecia que nós voltamos no tempo. Foi muito 
legal.”

Isadora Nascif Rufino Vieira – Segundo Ano A

 

“Depois de trabalharmos com o livro ‘Casa de vó é sempre domingo’, 
de Maria Martinez, fizemos uma tarde recreativa para os avós. Após o 
recreio, fizemos uma apresentação e cantamos a música ‘Velha Infância’. 
Depois, brincamos com os avós com os brinquedos que nós 
confeccionamos na escola. Fizemos bilboquê, peteca e jogo da velha. 
Joguei muito com os meus avós e nos divertimos muito. Mais tarde, 
fizemos um lanche delicioso. Cada criança ficou responsável por levar 
uma coisa gostosa: docinho, salgadinho, bolo, suco e achocolatado. Na 
sala, deixamos um cartão e uma geleia deliciosa para os avós. Meus avós 
gostaram muito da tarde recreativa!”

Laura Santos Jacovine – Segundo Ano B

“Eu e meus avós nos divertimos muito, fiquei muito feliz porque eles 

gostaram. Os brinquedos que nós fizemos eram muito legais. Além de 
tudo, adoramos o lanche. As lembrancinhas deixaram todos muito 
felizes, minha vovó adorou. Continuamos brincando com os 
brinquedos lá em casa.”

Helena Savastano de Queiroz e Silva – Segundo Ano C

Querida Família Carmelita,

As primeiras sementes foram plantadas por Madre Maria das Neves e 
por Madre Bernadete.

O tempo passou, e hoje estamos, aqui, festejando um século de 
histórias de acolhimento e de formação do Colégio Nossa Senhora do 
Carmo de Viçosa.

É com muito orgulho e satisfação que estamos junto a vocês nesse 
momento.

Nossos sinceros agradecimentos à Irmã Sônia Maria Estevam e às 
Irmãs Carmelitas, que permitiram lindas histórias em nossas vidas. E, para 
esse evento de hoje, trazemos essa outra mensagem:

“O Carmo é nossa vida!
O Carmo é nosso chão!

Seremos sempre um só Carmo.
E isso aqui, hoje, é diversão!”

 Com carinho, Xandão, Thiago, Marcos, Roberto, Hugo, Léo, Felipe e Mário Jorge



Colégio Nossa Senhora do Carmo
Província Madre Bernadete

Rua Virgílio Val, 118, Centro, Viçosa/MG
(31) 3899-5900

www.carmovicosa.com.br
fb.com/colegiocarmovicosa 

ACONTECEU NO CARMO
No Segundo Bimestre, as turmas dos Sétimos Anos aprenderam um pouco 

mais sobre o gênero “Reportagem”. Como forma de colocar em prática o que 
aprenderam em sala de aula, os alunos escreveram sobre um acontecimento 
vivenciado por todos nós, aqui, no Carmo de Viçosa, que muito nos emocionou 
e nos fez perceber a integração dos alunos com a proposta Humano-Cristã da 
escola.

Vale a pena conferir as reportagens criadas pelos estudantes!
Rose Maria Pinto

Professora de Língua Portuguesa

Alunos fazem surpresa para o professor do Ensino Médio
No mês de junho,o professor de Biologia, Guilherme Leandro, teve a sua 

bicicleta furtada. Comovidos com o problema do professor, os alunos do Ensino 
Médio fizeram rifas para comprar uma nova bicicleta para ele.

O sorteio ocorreu na sexta- feira, dia 25/06, e foi realizado pela diretora da 
escola, Irmã Sônia. Os vencedores foram os estudantes Ramon e Otávio, da 
Terceira Série, que receberam cada um uma cesta de chocolates. 

Com o dinheiro da rifa os alunos compraram uma bicicleta. A emoção do 
professor de Biologia ao receber a homenagem dos alunos foi tanta, que várias 
pessoas choraram. Após a entrega da bicicleta, muito emocionado, o professor 
Guilherme deu uma volta de bicicleta no Espaço de Convivência Madre Maria 
das Neves. No fim da aula, ele ainda fez questão de sair do Colégio com seu 
novo meio de locomoção.

Caio César Oliveira Cândido e Mariana Luiza Carneiro Silva – Sétimo Ano 
B

Ser solidário deixa marcas positivas que fazem a diferença: mais do 
que uma simples bicicleta

Um ato de solidariedade surpreendeu o professor Guilherme, que teve a 
sua bicicleta furtada. Por isso, seus alunos fizeram uma rifa beneficente, cujo 
prêmio eram duas cestas de chocolates. Com o valor arrecadado, eles 
compraram uma bicicleta nova para o professor, que ficou muito feliz com a 
surpresa.

Isso nos faz entender que ajudar o próximo deixa os outros felizes, por 
saberem que ainda existem muitas pessoas boas no mundo, e não só bandidos, 
como os que roubaram o professor.

André Gomes e Antônio Yoto – Sétimo Ano A  

Uma iniciativa para o bem
 Aconteceu, no Colégio Carmo de Viçosa, uma iniciativa muito interessante 

organizada pelos alunos da Terceira Série do Ensino Médio, quando o professor 
Guilherme teve a sua bicicleta roubada, e seus alunos resolveram ajudá-lo, 
elaborando uma rifa.

Os alunos, em geral, aderiram à ideia e compraram as rifas. Com o dinheiro 
arrecadado, compraram a bicicleta. Na sexta-feira, da mesma semana, os 
alunos se juntaram para entregar o presente ao professor e lhe fazer uma bela 
homenagem.

No momento da entrega da bicicleta, todos estavam felizes e 
emocionados, pois são através de iniciativas como essas que se criam pessoas 
honestas, boas e felizes. 

Ramon do Carmo da Paixão e Tiago Cardoso – Sétimo Ano C




