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Formação de Educadores
Nos dias 1 e 2 de fevereiro, 

aconteceu a primeira Formação de 
Educadores de 2018. Durante o 
encontro, a equipe educativa vivenciou 
momentos de oração e de reflexão sobre 
a Espiritualidade Carmelita e o tema da 
C a m p a n h a  d a  F r a t e r n i d a d e , 
‘ ‘ Fr a t e r n i d a d e  e  S u p e r a ç ã o  d a 
Violência’’. Os educadores também 
avaliaram o Projeto Político Pedagógico 
e definiram metas para o ano letivo. 

Volta às aulas 
No dia 5 de fevereiro, os estudantes voltaram das férias animados para mais 

um ano de muito aprendizado. No dia 8, a nossa querida diretora pedagógica, Irmã 
Sônia Maria Estevam, acolheu todos com carinho e apresentou os novos alunos e 
os educadores, desejando-os boas-vindas. 
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É Carnaval! 
Na tarde do dia 8 de fevereiro, as 

turmas da Educação Infantil se divertiram 
pulando carnaval. Confetes e bolinhas de 
sabão fizeram a alegria das crianças, que 
brincaram e dançaram ao som de famosas 
marchinhas. 

Oficina de máscaras de carnaval
O clima carnavalesco tomou conta da 

nossa escola na tarde do dia 9 de fevereiro. 
Utilizando lápis de cor, canetas coloridas, 
g i z  d e  c e r a ,  l a n t e j o u l a s  e  m u i t a 
criatividade, as turmas do Ensino 
Fundamental I decoraram lindas máscaras 
de carnaval. As crianças voltaram para 
casa levando o adereço feito por elas e 
prontas para cair na folia. 
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Abertura da Campanha da Fraternidade 2018
No dia 16 de fevereiro, realizamos 

a  A b e r t u r a  d a  C a m p a n h a  d a 
Fraternidade. O tema deste ano, 
“Fraternidade e  Superação da 
Violência”, revela a preocupação 
nacional com o aumento da violência e 
a importância de refletir sobre as 
nossas atitudes. 

No período da manhã, os alunos do 
Sexto Ano fizeram uma pequena 
apresentação sobre o tema com um 

Estudantes elegem líderes de turma e professores conselheiros
Na manhã do dia 23 de fevereiro, a 

nossa diretora pedagógica, Irmã Sônia 
Maria Estevam, em nome de toda a equipe 
educativa, cumprimentou os novos líderes 
e os vice-líderes de turma e os professores 
conselheiros. Os representantes foram 
eleitos pelos estudantes do Ensino 
Fundamental II e do Ensino Médio. 

 Os líderes e os vice-líderes de turma 
receberam um certificado, assumindo o 
compromisso de participar ativamente das 
ações educacionais desenvolvidas pelo 
Colégio.  

pedido de paz. À tarde, foi a vez dos 
alunos do Quinto Ano mostrarem 
ações e sentimentos que nos ajudam a 
combater a violência no nosso dia a 
dia.  

A temática da campanha será 
trabalhada com os alunos ao longo dos 
bimestres. As discussões sobre o 
assunto terão a sua culminância na 
Feira Cultural.

1ª Oficina de Formação de Líderes Carmelitas 

 Nossa escola busca a participação 
efetiva de todos os envolvidos na 
construção das ações educacionais e da 
aprendizagem e considera os estudantes 
atores centrais desse processo.

 A manhã de formação teve início com 
um momento de oração e de reflexão sobre 
a importância e o papel dos líderes e sobre 
os diferentes tipos de liderança. Em 
seguida, os alunos receberam o nosso Guia 
Pedagógico, que irá orientá-los em diversas 
ações. Por fim, eles participaram de um 
exercício, trabalhando o autoconhecimento 
e os diversos aspectos da liderança.  

No dia 24 de fevereiro, aconteceu a 1ª 
Oficina de Formação de Líderes Carmelitas 
com o tema “Autoconhecimento e Gestão 
Participativa”. Participaram do encontro os 
líderes e os vice-líderes de turma, a nossa 
diretora pedagógica, Irmã Sônia Maria 
Estevam, a coordenadora pedagógica do 
Ensino Fundamental II e do Ensino Médio, 
Elaine Fontes, e a psicopedagoga, Adriana 
Lanna. 



5Luz do Carmelo  |

Alunos participam de encontros de arteterapia

“A arteterapia está sendo um momento 
para a turma refletir, relaxar, se divertir e 
a p r e n d e r.  C o m  d i n â m i c a s  f á c e i s , 
instrutivas, reflexivas e, acima de tudo, 
interessantes, esse encontro quinzenal 
vem proporcionando conhecimento sobre 
nós mesmos, os nossos desejos, os nossos 
objetivos, as nossas qualidades e sobre 
como nos comportamos em diversas 
situações.

No dia 27 de fevereiro, tiveram início 
as atividades de arteterapia no Colégio. Os 
encontros acontecem a cada 15 dias para 
os alunos do Nono Ano e mensalmente para 
os da Primeira Série. O projeto “Arteterapia 
na Escola” é uma iniciativa do nosso setor 
de Psicopedagogia em parceria com uma 
equipe da Univiçosa. 

Durante o primeiro semestre, o 
professor André Alves Daniel e um grupo de 
estudantes do curso de Psicologia 
trabalharão diversos temas escolhidos 
pelas turmas, como ansiedade, emoções, 
empatia, autoestima, entre outros. Confira 
os depoimentos dos alunos sobre como 
tem sido a experiência: 

Estou tendo diferentes olhares sobre as 
situações corriqueiras da minha vida, 
pensando mais em mim mesmo e nas 
minhas relações com os outros. Penso que 

todos deveriam ter a oportunidade de 
vivenciar a arteterapia, já que ela 
proporciona uma experiência boa para 
todas as fases da vida.”

João Vítor Bartolomeu Ramalho, 

Ana Luíza Campos Moreira, 
Nono Ano A

Ana Luiza Casella, 

“Nós estamos gostando muito da 
arteterapia. Conseguimos aprender sobre 
temas como bullying, ansiedade, falta de 
confiança em nós mesmos, entre outros, a 
partir de dinâmicas e da arte. Temos aulas 
com desenhos, histórias, reflexões e muito 
aprendizado.”

Primeira Série A

Nono Ano A

“A convite da área de psicopedagogia 
do Colégio, o setor de psicologia da 
Univiçosa está realizando sessões de 
arteterapia com os alunos da Primeira 
Série e do Nono Ano. Nesses encontros, as 
t u r m a s  d a  P r i m e i r a  S é r i e  e s t ã o 
trabalhando o tema ansiedade. O objetivo 
é ajudar os alunos psicologicamente para 
que eles tenham uma vida escolar mais 
tranquila.” 

Projeto “Água, fonte de vida”
Neste primeiro bimestre, as crianças 

do Maternal III participaram do projeto 
"Água, fonte de vida". Além de aprenderem 
mais sobre a importância da água para a 
nossa vida, elas conheceram as diversas 
utilidades dela no nosso dia a dia, como 
para cuidar dos dentes. 

Professoras do Maternal III
Fernanda Fernandes e Gisele Souza, 
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Seres vivos e seres não vivos
No dia 2 de março, as turmas do 

Segundo Ano brincaram de detetive no 
Jardim da Ciência. A missão dos alunos foi 
identificar seres vivos e seres não vivos, 
assunto estudado em Ciências.

 A atividade proporcionou às crianças 
uma ótima experiência de observação e de 
investigação, importante nos anos iniciais 
de escolarização, e enriqueceu muito a 
aula. 

Turmas do Quinto Ano têm aula prática sobre os biomas brasileiros
Nos dias 26 de fevereiro, 5 e 26 de 

março, os alunos do Quinto Ano tiveram 
aulas práticas no Jardim da Ciência para 
aprofundar os estudos sobre os biomas 
brasileiros.

Na ocasião, os alunos conheceram 
alguns exemplos de plantas e de animais 
típicos da Floresta Amazônica, da Mata 
Atlântica, da Caatinga e do Cerrado. E, 
como sempre, eles aproveitaram bastante. 
Veja os depoimentos:

“As aulas no Jardim da Ciência foram 
muito interessantes. Aprendi sobre a 
Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, a 
Caatinga e o Cerrado. Muitas coisas que 
queria saber foram esclarecidas e ainda foi 
muito divertido.” 

Ana Luísa Martins da Encarnação,
Quinto Ano A

 

“Essas aulas de laboratório estão 
sendo, para mim e para meus colegas, 
muito legais, interessantes e explicativas.”

 

“ N e s s a s  a u l a s  d e  l a b o r a t ó r i o , 
apreciamos espécies características dos 
biomas estudados, como: bromélias, 

Quinto Ano A 
João Victor Ferreira Bhering Motta, 

orquídeas, cactos, palmeira, pau-brasil, 
embaúba, jabuticaba, lobeira e lindas 
borboletas. Aprendemos muitas coisas, 
entre elas, que, hoje, temos somente 10% 
da Mata Atlântica original e, por isso, 
precisamos preservá-la. Adorei conhecer 
os biomas e gostei de ver espécies da 
Caatinga.”

“Nós aprendemos muito sobre os 
biomas e observamos várias espécies 
características de cada um deles. As aulas 
de laboratório são extraordinárias, pois 
aprendemos sobre Ciências, uma matéria 
muito importante para todos nós que 
somos aprendizes”.

Quinto Ano B

Lavínia Name dos Reis Viana, 
Quinto Ano B

Stella Betônico Silva, 
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Recreio Dirigido
Brincar em grupo favorece a 

autoestima da criança, além de 
p r o p o r c i o n a r  m o m e n t o s  d e 
socialização e de respeito entre os 
pares. Acreditando que, por meio 
de jogos e de brincadeiras, a 
criança aprende a agir, tem a 
curiosidade estimulada e exercita a 
autonomia, trazemos para os 
nossos alunos do Segundo ao 
Quinto Ano o Recreio Dirigido, na 
Área de Convivência Ir. Maurícia. 

Os educadores capoeiristas, 

Alunos do Oitavo Ano têm aula prática sobre os tipos de células
No dia 9 de março, as turmas do Oitavo 

Ano tiveram uma aula prática sobre os 
tipos de células. A aula foi realizada pelos 
professores Gilton Natan e Adriana 
Moutinho no laboratório. Os alunos 
também aprenderam como funciona o 
microscópio.

“Existem apenas dois tipos de células 
que formam todos os seres vivos, exceto os 
vírus: procarionte e eucarionte. A maior 
diferença entre elas é a presença ou não do 
núcleo celular. 

Confira o depoimento do aluno Gabriel 
Henrique Ribeiro Irala, do Oitavo Ano C, 
sobre o que aprendeu: 

As células procariontes não possuem 
núcleo e o material genético está disperso 
no citoplasma. As células eucariontes 

Coordenadora Pedagógica do 
Ensino Fundamental I

Denise Junqueira, 

Vitor Ferreira Cardoso e Pedro 
Queiroz, estimulam a participação 
das crianças ao propor cantigas de 
roda, circuitos, piques, entre outras 
brincadeiras que apresentam o 
recreio como um momento de 
aprendizagem, em que novas 
s i g n i fi c a ç õ e s  e s t ã o  s e n d o 
construídas e partilhadas.

possuem o material genético envolto por 
uma membrana, formando o núcleo 
celular.

Os organismos formados por células 
p r o c a r i o n t e s  s ã o :  b a c t é r i a s , 
cianobactérias e arqueobactérias. Os 
demais seres, como animais, plantas e 
fungos,  são formados por  células 
eucariontes. ”

Estudantes do Ensino Médio visitam grutas
A excursão proposta pelo professor de 

Geografia, Carlos Campos, aconteceu no 
dia 9 de março e teve como intuito o 
c o n h e c i m e n t o  d a  g e o l o g i a  e  d a s 
características das grutas Rei do Mato, em 
Sete Lagoas, e Maquiné, em Cordisburgo, 
onde visitamos também o memorial 
Guimarães Rosa. 

Gabrielle Isabela Oliveira Braga de 
Castro,

Primeira Série B

 Para nós, alunos do Ensino Médio, o 
passeio foi maravilhoso. Além de toda a 
diversão, nós tivemos a oportunidade de 
conhecer de perto as moradias dos nossos 
antepassados, um pouco de como era a 
vida deles e a formação das estruturas 
geológicas estalactites e estalagmites.
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Globalização na visão dos estudantes
Durante as aulas de Geografia nas 

turmas do Oitavo Ano, fiz aos alunos o 

seguinte desafio: representar de forma 

criativa o que é a Globalização. Os 

trabalhos deveriam ser apresentados de 

forma livre, com cartazes, maquetes, 

desenhos, textos etc.  

 Carlos Roberto Lopes Campos, 

Professor de Geografia

 No dia 15 de março, os alunos 

s u r p r e e n d e r a m  c o m  e x c e l e n t e s 

trabalhos e belíssimas apresentações. 

Além de passar os ensinamentos, 

d e v e m o s  a g u ç a r  n o s  a l u n o s  a 

criatividade e a visão de mundo.  

Projeto Acolhida: Coloides

 “O trabalho do projeto Acolhida das 
turmas da Segunda Série foi sobre os 
coloides, que são soluções verdadeiras: 
homogêneas a olho nu e heterogêneas sob 
o olhar do microscópio. No dia 21 de 
março, fizemos uma visita para as turmas 
da Primeira Série. Com a orientação da 
professora de Química, Juliana Arruda, 
explicamos o que são essas soluções e 
distribuímos amostras de alimentos do dia 
a dia (gelatina, suspiro, maria-mole, 
maionese e queijo) que são exemplos de 
coloides.” 

Ana Clara da Luz Rodrigues,

Alunos e educadores desenvolveram, 
durante o primeiro bimestre, o projeto 
Acolhida. No dia 21 de março, as turmas da 
Segunda Série acolheram as da Primeira 
Série: 

Segunda Série A 

Luiza Valadares e Pereira, Tainá 
Tábara Fialho Martins e Elisa Rossi 

Casali,
 Segunda Série B

 Foram apresentados alguns exemplos 
de coloides que fazem parte da nossa 
alimentação: gelatina, maria-mole, 
suspiro, queijo e maionese. Após a 
explicação, os alunos fizeram a degustação 
dos alimentos.” 

 “ O s  a l u n o s  d a  S e g u n d a  S é r i e 
apresentaram para as turmas da Primeira 
Série, no dia 21 de março, o trabalho do 
projeto Acolhida com o tema: os coloides. 
Coloides são misturas aparentemente 
homogêneas, mas que, quando vistas ao 
microscópio, são compostas por partículas 
em diferentes estados físicos.

Adaptação das crianças do Maternal II

Vilma Miranda e Micheline Xisto, 

 As crianças já apresentam mais 
segurança com as educadoras. Com 
paciência e com muito carinho, as relações 
vão se construindo e se fortalecendo.

Professoras do Maternal II

O início do ano é um momento precioso 
para as crianças na escola. As turmas do 
Maternal II estão evoluindo cada dia mais.
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Visita ao Departamento de Tecnologia de Alimentos

Heitor Faria Costa Silva,

Depois, voltamos para a escola. Foi o 
melhor passeio de todos.”

“No dia 20 de março, eu e meus colegas 
do Terceiro Ano fizemos um passeio muito 
interessante e agradável ao Departamento 
de Tecnologia de Alimentos.

A mãe da nossa colega Isadora, Érica 
Nascif, é professora lá e nos explicou sobre 
os alimentos in natura, os processados e os 
ultraprocessados. A explicação foi muito 
clara.

Tivemos que usar uma touca para 
entrar na fábrica, experimentamos doce de 

 Terceiro Ano A

Na escola, todos conversavam sobre a 
excursão. Chegando à Universidade, nós 
fomos recebidos pela professora Érica 
Nascif que nos ajudou a entender melhor 
sobre os alimentos.

Depois, fomos para outro lugar. Lá nos 
mostraram como se faz o suco de goiaba e 
o doce de leite. 

“Na terça-feira, dia 20, fizemos um 
passeio ao Departamento de Tecnologia de 
Alimentos, na Universidade Federal de 
Viçosa. 

Para complementar os estudos sobre o 
conteúdo “Da alimentação à energia”, no 
dia 20 de março, as turmas do Terceiro Ano 
fizeram uma visita ao Departamento de 
Tecnologia de Alimentos, na Universidade 
Federal de Viçosa (UFV).

Confira os depoimentos dos alunos 
sobre o passeio: 

Eu e todos os meus amigos adoramos 
esse passeio, que nos trouxe um excelente 
aprendizado.”

 Depois que saímos da sala, fomos para 
u m  l u g a r  o n d e  o s  a l i m e n t o s  s ã o 
produzidos e tivemos que usar toucas. Nós 
vimos como se produz a goiabada e o doce 
de leite. Todos nós experimentamos o 
doce. Depois voltamos para a escola. Eu 
gostei muito do passeio."

Terceiro Ano B

Amanda Cândido Moura,

lei te  e  lavamos goiabas.  Também 
aprendemos que é importante olhar o 
rótulo e ver se o alimento tem o selo da 
Vigilância Sanitária.

"Na terça-feira, 20 de março, visitamos 
o Departamento de Tecnologia de 
Alimentos. Quando a van chegou à escola, 
fui logo sentar  com a minha amiga Laura.

Mateus Castro Pacheco,

Terceiro Ano C

Chegando  ao  Depar tamento ,  a 
professora Érika Nascif, mãe da Isadora 
Nascif, do Terceiro Ano B, foi nos receber. 
Tivemos que subir muitas escadas. A 
professora Érica nos levou para uma sala 
com ar condicionado e colocou quatro 
perguntas em um telão.

Carmo Canta Beatles

 Além de cantarem e tocarem sucessos, 
como Yesterday e Twist and Shout, eles 
contaram um pouco da história da banda e 
das composições. 

 Foi um lindo show! Parabéns a todos!

A Quinta Cultural está de volta! No dia 
22 de março, os alunos do Ensino Médio 
prepararam uma apresentação especial 
em homenagem à banda de rock britânica 
The Beatles e com a participação do 
professor de Física, Mathias Viana. 
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Estudantes
representam
via-sacra na
Semana Santa

Como parte das celebrações da 
Semana Santa, no dia 23 de março, alunos 
e educadores do Ensino Fundamental I e II 
e do Ensino Médio representaram a via-
sacra. Eles percorreram a área do Colégio, 
recordando a história da paixão, da morte 
e da ressurreição de Jesus Cristo. 

Time to Play

Momentos  como esse  são  uma 
excelente oportunidade para retomar o 
vocabulário e estimular o raciocínio e a 
concentração, além de serem muito 
apreciados pelos alunos.

Professora de Inglês 

Nas aulas de inglês do dia 19 de março, 
os alunos do Terceiro Ano participaram do 
jogo Categories. Na atividade lúdica, os 
estudantes escreveram nomes de objetos, 
d e  c o r e s ,  d e  a n i m a i s ,  d e  fi g u r a s 
geométricas, de frutas e de partes do corpo 
humano iniciados com a letra sorteada. 

Elisabete Barros, 



11Luz do Carmelo  |

Celebração da Páscoa
No dia 23 de março, aconteceu a 

Celebração da Páscoa para os pais e os 
educadores. No início da noite, foi 
realizada uma confraternização com os 
educadores, quando eles partilharam o 
pão e trocaram mensagens de Páscoa. Em 
seguida,  os pais  e os educadores 
participaram de um belo momento de 
oração e de reflexão, com a realização do 
r i to  do lava-pés e  a  adoração ao 
Santíssimo Sacramento. 

No dia 28 de março, realizamos uma 
preparação para a Páscoa com todas as 
turmas. Pais, alunos e educadores 
relembraram os gestos de Jesus antes da 
morte, com o rito de lava-pés e a partilha 
do pão e do vinho. Os alunos também 
levaram para casa um pão para realizar a 
partilha com a família.

PAIS E EDUCADORES

ENSINO FUNDAMENTAL II E ENSINO MÉDIO

Momento da história

Vilma de Oliveira Miranda, 
Professora do Maternal II B

Os  l i v ros  in fant i s  ampl iam os 
horizontes das crianças. Através das 
histórias dos personagens, elas recriam os 
próprios pensamentos. Neste primeiro 
bimestre, as crianças do Maternal II B 
apreciaram, se concentraram e fizeram 
questionamentos durante o momento da 
história.
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ENSINO FUNDAMENTAL I

EDUCAÇÃO INFANTIL
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Aula prática: propriedades da água
Durante a aula de laboratório do dia 25 

de março, nós, alunos da Primeira Série, 
aprimoramos os nossos conhecimentos 
sobre as propriedades da água através da 
prática. 

Analisamos a representação física do 
modelo molecular da água, simulamos a 
formação de pontes de hidrogênio, 
explicamos o comportamento de solutos 
polares e apolares em água e observamos 
os fenômenos da tensão superficial e da 
capilaridade da água. Aprendemos 
também que as substâncias apolares 
atraem as apolares e as polares atraem as 
polares. 

Primeira Série B

Gabrielle Isabela Oliveira Braga de 
Castro, 

Entrevista 
 O professor de Ensino Religioso, Adriano Miguel, entrevistou alguns alunos do Pri-

meiro Período que participaram do teatro sobre a Páscoa, realizado no dia 28 de março. 
Os nossos pequenos brilharam nas respostas!

Professor Adriano: Antônio, o que você achou de representar Jesus no 
teatro? 
Antônio: Achei bonito e muito legal!

Antônio Sant´Ana Oliveira Silva (Jesus) 

Professor Adriano: O que você mais gostou de fazer no teatro? 

Mateus: Quando os soldados prenderam Jesus.
Professor Adriano: Qual parte você achou mais triste? 

Mateus: Gostei de quando Antônio lavou meu pé e de quando dividiu o 
pão. 

Antônio: Quando deitei no colinho da mãezinha. 
Professor Adriano: Qual parte você achou mais triste? 

Professor Adriano: Mateus, do que você mais gostou no teatro?

Sara Paiva Sant’Ana Silva (Maria Mãe de Jesus) 

Antônio: Gostei de lavar os pés dos meus amiguinhos. 

Sara: Gostei de quando Antônio deitou no meu colo. 

Professor Adriano: Sara, de qual parte do teatro que você mais gos-
tou? 

Sara: Achei triste quanto Antônio levou a cruz. 
Professor Adriano: Qual parte que você achou mais triste? 

Mateus de Melo Fontes (Apóstolo de Jesus) 
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Animais terrestres e animais aquáticos
D u r a n t e  o  p r i m e i r o  b i m e s t r e , 

trabalhamos com as turmas do Segundo 
Período um projeto sobre os animais 
aquáticos e os animais terrestres. A 
primeira etapa aconteceu no dia 7 de 
março, quando os alunos tiveram uma aula 
prática para conhecer a locomoção, a 
alimentação e o habitat de alguns animais 
presentes no laboratório e no Jardim da 
Ciência.   

Fernanda Rodrigues, Gisely Castro e 
Ana Carolina Valadares,

Professoras do Segundo Período

Projeto “Um Bichinho Diferente”
No dia 22 de março, as crianças do 

Segundo Período comemoraram a chegada 
de um “bichinho diferente”. Cada turma 
recebeu com carinho o novo amigo, o 
Alfabeto, que faz parte de um projeto de 
leitura.

Fernanda Rodrigues, Gisely Castro e 
Ana Carolina Valadares, 

Todas as crianças vão levá-lo para casa 
e passar uma semana com ele. Além do 
“bichinho”, elas também levarão o livro 
“Cada Letra Uma Aventura”, de Marilene 
Godinho, e um caderno de atividades, para 
registrar o momento.

Professoras do Segundo Período
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Quadro de texturas

Confira o que os alunos e os pais 
acharam da experiência: 

Davi Fani Amaro, 

“Achei legal! Meus pais me ajudaram.” 

“Gostei de fazer, aprendi melhor sobre 
o tato.” 

 Mateus Maciel Gomes Oliveira Rodrigues, 

 

Primeiro Ano B 

Com o objetivo de proporcionar o 
contato com materiais de texturas 
diferentes, os alunos do Primeiro Ano e 
seus familiares confeccionaram quadros 
de texturas durante o primeiro bimestre. 
Os quadros foram expostos no corredor 
das salas de aula, quando as crianças 
tocaram nos quadros dos colegas, 
sentindo através do tato as diferenças das 
texturas. 

Primeiro Ano B

Primeiro Ano B

“Gostei de fazer com a ajuda da minha 
mãe.”

Maria Eduarda Henriques Fernandes, 

Primeiro Ano A

 Primeiro Ano A

“O quadro foi uma forma divertida para 
aprender as variadas texturas. Procurei 
fazê-lo o mais simples possível para que o 
Théo participasse de toda a montagem. 
Além de ter um prazeroso momento em 
família, ele também aprendeu muito com 
essa atividade.”

“É importante que haja atividades que 
estimulem a interação dos pais com os 
filhos. Creio que esse tipo de atividade 
estimule a criatividade da criança, além de 
permitir que os pais acompanhem melhor 
o desempenho escolar dos filhos.” 

 Milena Maffia Maia, mãe do Rafael 
Marlei Maia de Oliveira, 

 

Daniela Benfica Pacheco, mãe do 
Théo Pacheco Soares,

Ana Cláudia da Silva de Oliveira, mãe 
da Ângela Tamara da Silva de Oliveira,

 Primeiro Ano A

“Nos encantamos a cada dia com o 
mundo de imaginação do Rafael, com 
portais, zumbis e monstros.” 

Esporte e inclusão na escola
Como parte do projeto “Copa do 

Mundo 2018 - Futebol na Escola”, 
desenvolvido nas aulas de Educação Física 
do Ensino Fundamental II, os alunos estão 
aprendendo sobre alguns esportes 
adaptados. Na manhã do dia 11 de abril, as 
turmas dos Sexto e Sétimo Anos tiveram 
uma aula prática sobre o Golbol, esporte 
adaptado para deficientes visuais. A 
prá t ica  de  a t iv idades  espor t ivas 
adaptadas revela aos alunos a importância 
do esporte como ferramenta de inclusão. 
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Palestra sobre “O uso do celular e das redes sociais”

Horácio introduziu seu cotidiano como 
defensor público, dando exemplos de 
como o mau uso da tecnologia pode gerar 
problemas que podem ser facilmente 
evitados com uma boa conduta. Ele 
também falou que todas as pessoas que 

No dia 12 de abril, foi realizada uma 
proveitosa palestra sobre “O uso do 
celular e das redes sociais”, no auditório 
da nossa escola. A convite do setor de 
psicopedagogia, o palestrante Horácio 
Tostes, defensor público de Viçosa, 
abordou o tema com o objetivo de alertar 
os alunos sobre os perigos da internet.

têm acesso à internet estão sujeitas a 
responder judicialmente por seus atos e 
sobre como devemos ter cuidado ao 
compartilhar nossas informações e as de 
outras pessoas.

Visita técnica ao supermercado

“Para saber mais sobre Matemática 
Financeira, no dia 12 de abril, fizemos uma 
visita técnica ao supermercado Amantino. 
Cada aluno levou R$ 10 para comprar o 
lanche que comeria no dia.

No dia 12 de abril, as turmas do Quarto 
Ano foram ao supermercado comprar os 
próprios lanches. Além de trabalhar o 
conteúdo de Matemática, aprendendo a 
usar o dinheiro, os alunos exercitaram os 
conhecimentos sobre al imentação 
saudável. 

Quarto Ano A

As alunas Ana Luísa Mendes de Freitas 
e Ana Clara Araújo Condé contam como foi 
a experiência:

Ana Luísa Mendes de Freitas, 

Compramos coisas bem diferentes e 
todos receberam troco. Discutimos o que 
era saudável e o que não era, a validade, o 
preço, enfim, tudo o que é preciso saber 
quando se compra um produto. 

Saímos em fila, acompanhados pela 
professora. Chegando lá, cada um pegou 
uma cesta para colocar o que ia comprar. 
Depois de pegarmos o que queríamos, nos 
organizamos para ir ao caixa. 

A  v i s i t a  f o i  m u i t o  d i v e r t i d a ! 
Aprendemos mais sobre Matemática 
Financeira e sobre alimentação saudável.”

- Para beber: suco, iogurte, água 
mineral ou água de coco.

- Para comer: carboidratos saudáveis e 
alimentos menos industrializados, como 
pão de queijo, biscoito, bolo e frutas. 

Tivemos a liberdade de fazer as nossas 
compras, mas, antes de ir, fizemos juntos 
uma lista com algumas opções de lanche, 
veja:

Foi muito divertido! Além disso, o 
lanche estava uma delícia! Poderíamos 
fazer isso todos os dias!”

Ana Clara Araújo Condé, 

Aprendemos a olhar o cupom fiscal, 
observando os valores e os impostos. 
Depois, comemos o que compramos. 

Quarto Ano B

“Nós, alunos do Quarto Ano B, fizemos 
um passeio ao supermercado Amantino. 
Lá praticamos o que aprendemos sobre 
alimentação saudável e sobre como gastar 
o nosso dinheiro com responsabilidade. 

Oitavo Ano C
Lívia de Souza Zaidan, 
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Projeto sobre os continentes nas aulas de Língua Inglesa

O objetivo do projeto foi trabalhar com 
a  in terd isc ip l inar idade  ( Ing lês  e 
Geografia) e oferecer aos alunos a 
oportunidade  de  constru i r  novos 
vocabulários.

Entre os 10 e 13 de abril, os alunos do 
Sexto Ano desenvolveram um projeto 
sobre o perfil dos continentes nas aulas de 
Língua Inglesa. Os grupos se reuniram 
para compartilhar informações sobre os 
continentes: Africa, South America, North 
America, Asia, Oceania, Antarctica e 
Europe. Depois, produziram um mini 
pôster para expor suas pesquisas, falando 
sobre a população, a área, os países, as 
informações geográficas, os animais e as 
curiosidades de cada continente. 

Ádini Thurck, 
Professora de Língua Inglesa

Encontro de Educadores da Educação Infantil

Durante todo o dia, os educadores 
refletiram sobre a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), em uma conversa 
conduzida pela consultora pedagógica da 
Editora SM, Guilhermina Jardim. Em 
grupos, eles também trabalharam as 
competências gerais da BNCC, aplicando-
as ao currículo da rede Carmo, e 
compartilharam experiências. 

No dia 14 de abril, educadores 
carmelitas dos colégios de Viçosa, de Juiz 
de Fora, de Cataguases e de Teresópolis se 
reuniram no Carmo de Viçosa para o 
Encontro de Educadores da Educação 
Infantil.
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Encontro de Alunos do Ensino Médio
Estudantes dos colégios Carmo de 

Viçosa e de Juiz de Fora participaram, no dia 
14 de abril, do 3º Encontro de Alunos do 
Ensino Médio. O evento de formação 
aconteceu no Carmo de Viçosa e contou com 
a participação de mais de 100 alunos. 

Isabela Alves de Melo, 

Confira os depoimentos dos estudantes 
sobre o encontro:

“No sábado, dia 14 de abril, a escola 
promoveu um evento bem diferente, o qual, 
apesar de já ter sido realizado outras vezes, 
e u  n u n c a  t i v e  a  o p o r t u n i d a d e  d e 
comparecer. Dessa vez, eu tive a graça de 
poder participar e foi, sem dúvida, um dia 
muito especial. Aconteceram momentos de 
espiritualidade, de reflexão e também de 
interação com os jovens do Carmo de Juiz de 
Fora. Além disso, tivemos refeições 
maravilhosas, as quais foram preparadas 
por nossos queridos funcionários, com 
certeza, com muito amor e carinho.

Assim, tivemos um dia bastante 
divertido e conhecemos alguns estudantes 
e alguns educadores que moram em Juiz de 
Fora. No final do dia, já estávamos todos 
juntos e misturados. Foi um dia positivo, 
que teve seu objetivo, de promover a 
interação entre os alunos das duas escolas, 
alcançado.”

Terceira Série B - Carmo de Viçosa

 Na parte da tarde, foi realizado um 
momento de integração entre os alunos de 
Juiz de Fora e os de Viçosa, em que tivemos a 
oportunidade de fazer novas amizades. 
Também, participamos de uma dinâmica 
desenvolvida pelo nosso psicólogo, Thiago 
Mateus, em que compartilhamos os nossos 
sonhos e o desejo de entrar em uma 
universidade.”

“No sábado, dia 14 de abril, tivemos a 
oportunidade de conhecer o Colégio Nossa 
Senhora do Carmo de Viçosa, a convite da 
Irmã Sônia. Durante o nosso encontro, 
foram realizados momentos de formação. 
Na parte da manhã, aconteceram duas 
palestras:  uma sobre a história da 
Congregação do Colégio, e a outra sobre 
como a internet e o uso de aparelhos 
eletrônicos interferem no dia a dia dos 
jovens, as quais foram apresentadas, 
r e s p e c t i v a m e n t e ,  p e l a  d i r e t o r a 
administrativa, Marina Magalhães, e pela 
professora de Ensino Religioso, Aline Leite 
Grünewald. Em seguida, participamos de 
uma missa. 

Victória Frossard, 
Terceira Série - Carmo de Juiz de Fora

Colégio Carmo realiza oficina para integrantes de projeto da UFV

No dia 16 de abril, o Colégio Carmo 
recebeu integrantes do Biolab, Projeto de 
Extensão e Ensino do setor de Ensino de 
Ciências e Biologia, do Departamento de 
Biologia Geral da Universidade Federal de 
Viçosa (UFV). O grupo é formado por 15 
estudantes do curso de Licenciatura em 
Ciências Biológicas e duas professoras da 
rede estadual de ensino de Viçosa, 
coordenado pela professora Gínia Cezar 
Bontempo. Eles participaram de uma oficina 
ministrada pelo professor Gilton Natan e 
pela monitora Adriana Moutinho sobre a 
criação de formigas cortadeiras em 

laboratório.  

Confira as avaliações de alguns dos 
participantes sobre a oficina:

“A oficina foi muito instrutiva, pois foi 
possível conhecer um pouco sobre os 
diversos aspectos relacionados à biologia 
das formigas, como a organização social, o 
comportamento dos integrantes da colônia, 
bem como a importância desse grupo de 

Ao final da oficina, o grupo recebeu 
quat ro  fo rmigue i ros ,  doados  pe lo 
laboratório do Colégio. O objetivo é que eles 
sejam utilizados nas escolas nas quais o 
projeto Biolab atua. “A oficina foi muito bem elaborada, com 

objetivos específicos bem trabalhados e 
explicados. A oportunidade de conhecer duas 
técnicas diferentes para a construção e a 
manutenção de um formigueiro amplia o 
diálogo durante a apresentação dele como 
recurso didático, objeto principal da oficina. 
Agradeço ao Natan pelos conhecimentos 
compartilhados e pela disposição para nos 
receber.”

insetos em diversos aspectos (econômicos, 
ecológicos etc).  As instruções sobre a 
montagem da formigueiro foram de suma 
importância para conseguirmos montar e 
manter nosso formigueiro na universidade.”
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Visita ao Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG

“A viagem a Belo Horizonte foi muito 
legal e divertida. Minha parte preferida foi 
quando fizemos o mapa e quando 
visitamos o museu de paleontologia. Acho 

As atividades foram divididas em dois 
momentos. No primeiro, os discentes 
participaram da trilha “cartografia 
histórica” e construíram um croqui 
baseado no método “Rumo e Estima”. Já na 
segunda parte, os alunos fizeram a “trilha 
do jardim botânico” que promove o 
c o n t a t o  d i r e t o  c o m  a  n a t u r e z a , 
possibilitando visitas aos espaços Plantas 
Medicinais ou Jardim Sensorial, Viveiro de 
Mudas, entre outros.

 Confira os depoimentos dos alunos 
sobre a experiência:

No dia 27 de março, os alunos do Sexto 
Ano fizeram uma visita pedagógica ao 
Museu de História Natural e Jardim 
Botânico da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG), em Belo Horizonte. 
Na oportunidade, foram trabalhados 
conceitos de cartografia e de botânica. 

Sexto Ano C

“Eu achei a viagem muito interessante. 
Conseguimos aprender melhor sobre as 
orientações geográficas e fizemos uma 
trilha da cartografia histórica. Vimos 
também como os mapas eram construídos 
antigamente. A visita me ajudou a 
entender melhor a matéria.”

Amanda Almeida Condé, 

que essa viagem permitiu maior interação 
entre nós e aprofundou os nossos 
conhecimentos.”

Júlia Vargas Barbosa,

Luiz Octávio Bartolomeu Molinari e 
Veiga, 

Sexto Ano C

“A parte que mais gostei foi quando 
fizemos uma atividade para se orientar e 
se localizar no espaço geográfico com a 
bússola.”

Sexto Ano C

¡A comer tortillas!

 Seguindo as orientações da professora 
Nara Bital, os alunos reproduziram a 
receita, que tem como base batatas e ovos.  
Eles se divertiram no preparo de tortillas 
de variados sabores e compartilharam os 
pratos no momento da degustação. 

Na tarde do dia 11 de abril, os 
estudantes do Ensino Médio tiveram uma 
aula de Espanhol  diferente.  Após 
estudarem a história da tortilla espanhola 
em sala de aula, a turma se aventurou na 
nossa cozinha experimental. 
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CARMELO
VOZ DO

Violência

Letícia Ribeiro Leite, 

Assim como a violência sexual

Tratando todos com respeito
Procure dar valor à igualdade

Oitavo Ano A

Na Campanha da Fraternidade

Oitavo Ano C

Sofia Salgado de Miranda Scaramelo, 

E com mais humildade

Alguns usam a força brutal
Principalmente a violência verbal

Existem vários tipos de violência

Que para muitos é algo natural

Por causa de atos sem consciência
Também na adolescência

Muitos jovens perdem sua essência

APRESENTAÇÃO

A equipe

A equipe Voz do Carmelo traz nesta 
edição temas atuais, como a adolescência, 
o bullying, a depressão e o tema da 
Campanha da Fraternidade 2018, a 
violência. 

 Nas reuniões deste primeiro bimestre, 
desenvolvemos o projeto de uma caixinha, 
que foi colocada nos corredores do colégio, 
para obter sugestões de temas para o nosso 
grupo. As ideias e as opiniões dos alunos 
foram analisadas, algumas estão inseridas 
nos artigos desta edição e outras serão 
abordadas nas próximas. Agradecemos a 
todos os que colaboraram e desejamos uma 
boa leitura. 

A violência contra as mulheres é só 
mais uma entre tantas que um ser 
humano pode praticar ou sofrer. A 
discussão sobre esse assunto está em 
alta. Sempre vemos ou ouvimos notícias 
de mulheres que foram violentadas de 
diversas formas, entre elas, moral, 
verbal, física, sexual e psicológica. 

Acolhida

O colégio começou um projeto bem 
interessante, no qual serão trabalhadas 
quatro palavras durante o ano letivo: 
acolhida,  a legria ,  contemplação e 
s i m p l i c i d a d e .  D e v e m o s  p r o c u r a r 
compreendê-las, para refletir melhor sobre 
algumas situações do nosso dia a dia na 
escola.

A palavra escolhida para o primeiro 
bimestre foi acolhida, que significa 
perceber, considerar e/ou mostrar o afeto e 
as boas intenções que moram dentro de 
cada um de nós.

Letícia Lara Miranda Machado, 
Oitavo Ano A 

Lívia de Souza Zaidan, 
Oitavo Ano C

Todos os tipos de violência podem 
gerar grandes traumas e deixar marcas, 
que podem até levar à morte. Por isso: 
DIGA NÃO À VIOLÊNCIA!

Violência contra
as mulheres
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Doença do século XXI

Os sintomas são muitos, mas, na 
maioria dos casos, há desânimo mental e 
físico, isolamento, tristeza intensa, 

Diferentes causas combinadas podem 
desencadear a depressão, como perder o 
emprego ou terminar um relacionamento. 
As principais razões da depressão são os 
problemas familiares, o bullying, o abuso 
o u  a  a g r e s s ã o ,  a  g e n é t i c a  e  o s 
relacionamentos que não deram certo.

A depressão é a doença do século XXI e 
vem afetando muitas pessoas, inclusive as 
mais jovens. Trata-se de um problema 
sério. Sentir-se triste por algo ruim que 
aconteceu é normal, mas algumas pessoas 
vivenciam a tristeza de forma muito 
intensa e por um longo período – 
caracterizando a depressão.

ansiedade, culpa, mudança de humor, 
téd io ,  ag i tação  e  automut i lação . 
Entretanto, a depressão não tem cura, mas 
tratamentos. Os principais e mais eficazes 
são a psicoterapia e os medicamentos 
(antidepressivos).

O  m e l h o r  e  m a i s  i m p o r t a n t e 
tratamento para a depressão é o amor 
próprio. Se você não consegue se aceitar e 
se amar, assim como tem dificuldades de 

Adolescência e padrões
Os padrões mudam conforme o 

comportamento das pessoas se torna 
diferente, assim como o poeta Luís de 
Camões disse: “Mudam-se os tempos, 
mudam-se as vontades”. A mudança de 
padrão altera conceitos e enfrenta a 
oposição das partes mais conservadoras 
da população. Mas, afinal, o que é padrão e 
o que isso tem a ver com adolescência?

 Padrão nada mais é que um modelo a 
ser seguido. Adolescentes que não se 
ace i tam ou  não  são  ace i tos  pe la 
comunidade jovem costumam querer 
e n t r a r  e m  u m  p a d r ã o ,  p a r a  s e 
identificarem com algo ou alguém e se 
sentirem felizes por pertencerem a um 
grupo de amigos. Entretanto, jovens com 
dificuldade de aceitação podem estar mais 

 É importante que os jovens, além de se 
aceitarem, acolham os outros com suas 
d i fe renças ,  seus  de fe i tos  e  suas 
qualidades. São exatamente essas 

  Na adolescência, o jovem começa a 
viver uma nova etapa da sua vida e precisa 
de mais independência e de autonomia. 
Minimizar essa necessidade é um grave 
erro que os adultos não devem cometer - 
principalmente os pais -, porque o 
adolescente deve viver suas próprias 
experiências. Desse modo, ele passa pelo 
processo de autoconhecimento, vai 
deixando para trás muitos padrões e se 
aceitando como é. 

propensos a se tornarem agressores ou 
podem ser alvos fáceis do bullying.

Mariana Luiza Carneiro Silva, 

Maria Clara Lopes Risso e Alice Barbosa 
do Nascimento Einloft,

Oitavo Ano C

se abrir e se relacionar com as pessoas, ligue 
141 e fale com um voluntário do Centro de 
Valorização da Vida.

Sétimo Ano A

características que fazem com que cada 
pessoa seja única e que não haja a 
necessidade de seguir padrões. 

Oitavo Ano C
Mariana Luiza Carneiro Silva, 

Bullying pode ter fim
Na relação de alunos, os mais fracos e 

os tímidos costumam se intimidar com os 
mais fortes, que se impõem, atitude mais 
conhecida como “bullying”. A palavra, cuja 
o r i g e m  é  i n g l e s a ,  q u a l i fi c a 
comportamentos  v io lentos ,  como 
agressões verbais ou físicas e ações 
desrespeitosas no geral. Isso ocorre 
frequentemente nas escolas.        

A adolescência é uma fase conturbada. 
A cobrança em todos os quesitos, o 
estresse e os julgamentos que os jovens 
recebem a cada ação causam mágoas, mas 
a maioria prefere guardar para si pelo 
medo de perder amizades, de receber mais 
acusações ou até mesmo  de ser agredido.

Oitavo Ano C

Oitavo Ano A

Se você sofre com algum tipo de 
bullying, não sinta medo e não se cale. 
Procure um amigo, um professor ou 
alguém em quem confia. Não sofra calado. 
Você não está sozinho.

Devemos acabar com o bullying 
mostrando que ele existe, dialogando 
sobre essa prática e respeitando as 
diferenças. Quando denunciamos essa 
ação, o agressor é punido, aprendendo que 
não deve repetí-la. 

Larissa Jacob Cardoso, 

Sofia Salgado de Miranda Scaramelo, 
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Paratleta medalhista 
O nosso querido educador e também 

paratleta João Paulo Teixeira de Souza 
conquistou três medalhas de ouro na 
etapa Regional Centro-Leste do Circuito 
Loterias Caixa de atletismo. O evento, 
organizado pelo Comitê Paralímpico 
Brasileiro (CPB), aconteceu nos dias 14 e 
15 de abril, em Goiânia. 

do Anta, para que eu conseguisse adquirir 
uma prótese. Fiz todo o processo de 
reabilitação e, quatro meses após 
acidente, recebi minha primeira prótese 
mecânica. Fiquei muito feliz ao saber que 
poderia andar novamente e decidi que 
queria superar todos os novos obstáculos 
e voltar a fazer tudo que fazia antes”, conta 
ele.

 Em 2011, João Paulo começou a 
treinar com a ajuda do Projeto Fortalecer, 
do Departamento de Educação Física da 
Universidade Federal de Viçosa (UFV), 
onde participou de uma competição de 
arremesso de peso e conquistou o 1º lugar. 
Apesar disso, ele parou de treinar e voltou 
somente em 2017, quando começou a 
trabalhar no Colégio. 

 O  r e c o m e ç o  t r o u x e  n o v a s 
oportunidades. O paratleta passou a 
mostrar um pouco dos treinos nas redes 
sociais e um vídeo publicado por ele 
chamou a atenção do professor de 
Educação Física Júlio Cesila. “Ao saber da 
minha história e do meu desempenho, ele 
disse que estava disposto a me ajudar. Ele 
conseguiu um contato com um membro de 
um clube de Belo Horizonte que auxilia 
pessoas com deficiência, a Sociedade de 
Amigos do Deficiente Visual de Minas 
Gerais (Sadevi/MG), ao qual agora sou 
afiliado”, revela.

 O foco do atleta agora é participar dos 

Alunos do Sexto Ano fazem amigo oculto de cartão-postal
Dando prosseguimento ao projeto 

Acolhida desenvolvido no primeiro 
bimestre, os alunos do Sexto Ano 
realizaram uma atividade interativa e 
muito dinâmica: amigo oculto de cartão-
postal. Cada aluno escolheu uma foto de 
um lugar que já visitou e a transformou em 
cartão-postal. Também, descreveu o lugar 
com belas palavras e interagiu com o 
amigo através dessa correspondência. A 
atividade alcançou seu êxito, promovendo 
o acolhimento e a interação dos alunos, 
além de trabalhar a tipologia textual da 
descrição. 

Letícia Ferreira, 
Professora de Redação

 A história do nosso educador com o 
atletismo começou há 7 anos, quando ele 
sofreu um acidente de motocicleta e 
precisou amputar  parte  da perna 
esquerda. “Foram realizados eventos 
beneficente em minha cidade, São Miguel 

 Esta é a primeira competição oficial 
que João Paulo participa. A preparação 
começou em outubro de 2017 e o 
resultado de muita dedicação e de muito 
treino não poderia ser diferente. Ele ficou 
em 1º lugar nas três modalidades que 
disputou: lançamento de dardo, arremesso 
de peso e corrida de 100 metros.

 Parabéns, João Paulo! A 
Família Carmelita se orgulha 

de você!

Jogos Paralímpicos de 2020, em Tóquio, no 
Japão. “Meu plano é continuar trabalhando e 
treinando para lutar por uma vaga nas 
paralimpíadas. Fica registrado o meu muito 
obrigado. Gratidão a Deus e a todos os que 
torcem pelo meu sucesso”.
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Parabéns! 
As Irmãs Carmelitas da Divina 

Providência e toda a equipe educativa 
parabenizam a professora Thamyres 
Medeiros pela defesa do Mestrado em 
Ensino de Matemática, na Universidade 
Federal de Juiz de Fora. A nossa educadora 
foi aprovada com louvor, no dia 3 de abril, 
após apresentar a dissertação “Esboço de 
Gráfico: rigor na abordagem de funções 
quadráticas”. 

 Parabéns pela conquista, Thamyres!  
Desejamos ainda mais sucesso em sua 
caminhada. 

A literatura no Sétimo Ano
N ó s ,  a l u n o s  d o  S é t i m o  A n o , 

realizamos, em abril, trabalhos sobre o 
livro “A droga da obediência”, de Pedro 
Bandeira. Após a leitura, fizemos um 
debate e apresentamos nossas atividades 
sobre a obra. 

 Nos trabalhos, discutimos temas 
“polêmicos” presentes na história e 
falamos sobre drogas, sequestros e 
mentiras. 

 A leitura foi bem divertida! O livro 
possui partes engraçadas e outras que 
nos prendem por serem de suspense. 

Beatriz Milagres Silveira e Júlia Fialho 
Lelis Corrêa, 

Sétimo Ano A
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PARABÉNS AOS NOSSOS ALUNOS
APROVADOS PARA CURSAR O

ENSINO SUPERIOR!

O CARMO SE ALEGRA COM
O SEU SUCESSO.

Educação para a vida toda.

www.carmovicosa.com.br
colegiocarmovicosa


