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Vamos cuidar da nossa qualidade de vida?   
Preocupado com o bem-estar e a 

qualidade de vida de seus colaboradores, 
o Colégio Carmo vem incentivando 
práticas saudáveis. Desde maio deste ano, 
os educadores que ajudam a manter a 
nossa escola limpa e organizada fazem 
uma série de exercícios físicos antes de 
iniciar o trabalho, prática conhecida como 
ginástica laboral. Essa iniciativa faz parte 
do Programa de Qualidade de Vida 
desenvolvido pelo Colégio em parceria 
com a empresa Quality Fit. 

 De acordo com Rodrigo, a ginástica 
laboral tem como principal objetivo 
prevenir patologias relacionadas às 
atividades do trabalho e incentivar os 
colaboradores quanto à necessidade da 
adoção de hábitos saudáveis, além de ser 
importante para a melhoria na qualidade 
de vida e a manutenção da saúde. “Com 

 Os exercícios são elaborados e 
acompanhados pelo educador físico e 
diretor da Quality Fit, Rodrigo Leite. A 
adesão  dos  educadores  tem s ido 
expressiva, assim como os relatos de 
diminuição de dores e de melhorias da 
m o t i v a ç ã o ,  d a  d i s p o s i ç ã o  e  d o 
entrosamento entre a equipe de trabalho.

sessões de 10 a 15 minutos, o Colégio 
Carmo ganha profissionais mais felizes, 
descontraídos e  produtivos;  e  os 
colaboradores ganham qualidade de vida, 
saúde e diminuição das dores”, revela. 

 Com o mesmo objetivo, foi afixado, na 
sala dos professores, um Quadro de 
Qualidade de Vida. Nele são apresentadas 
diversas sugestões de alongamentos para 
serem realizados todos os dias, além de 
dicas de hábitos saudáveis.

 Cuidar do corpo, da postura e dos 
hábitos nos possibilita realizar as tarefas 
do dia a dia com mais disposição e 
trabalhar mais feliz. Então, vamos cuidar 
da nossa qualidade de vida?   

 A educadora Josiane Meireles, a Josi, 
trabalha como servente de limpeza e não 
sente mais dores no pé e na coluna, 
queixas frequentes antes de começar a 
praticar atividades físicas. Além de fazer a 
ginástica, ela passou a frequentar uma 
academia e procurou uma nutricionista 
para se alimentar de maneira mais 
saudável. Toda essa mudança trouxe mais 
motivação, noites de sono melhores e mais 
qualidade de vida. 
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No dia 3 de agosto, recebemos a visita 
das  I rmãs  Carmel i tas  da  Div ina 
Providência que vivem na Casa Central, 
em Belo Horizonte: a Superiora Geral da 
nossa Congregação, Irmã Dazir da Rocha 
Campos, a Irmã Maria Edwiges Teixeira, a 
Irmã Ivete Campos dos Santos, a Irmã 
Maria Fransinette Ramos, a Irmã Luciana 
Flávia Gonçalves e Irmã Maria da 
Conceição Vasconcelos Coelho. Elas 
passearam pelo Colégio, conheceram os 
novos espaços pedagógicos do Jardim da 
Ciência e se deliciaram com um almoço 
preparado com muito carinho pela nossa 
equipe.

Também participaram desse momento 
de confraternização a Irmã Leonor de 
Jesus Garcia, do Noviciado Nossa Senhora 
do Carmo, em Viçosa, a secretária do 
Colégio, Irmã Maria Bernadete Rios, a 
Irmã Maria Imaculada Fortini,  da 
Fraternidade Carmo de Juiz de Fora, a 
nossa diretora pedagógica, Irmã Sônia 
Maria  Estevam,  a  nossa diretora 
administrativa, Marina Magalhães, a 
coordenadora pedagógica do Ensino 
Fundamental II e do Ensino Médio, Elaine 
Fontes, o professor Gilton Natan e a 
educadora Amanda Pontes. 

Colégio Carmo recebe visita de Irmãs Carmelitas da Divina Providência

É sempre uma alegria receber nossas 
queridas Irmãs em nossa escola!

Doce abraço

Dentro de uma caixinha de presente, o 
professor colocou balas de goma em 
formato de coração para simbolizar 
abraços. As crianças foram instruídas a 
dar o presente para um amigo e, uma de 
cada vez, foram distribuindo abraços.

Ao final, o conteúdo da caixinha foi 
revelado e as crianças se deliciaram. Que 
abraço gostoso!

Na tarde do dia 2 de agosto, as 
crianças do Maternal III ganharam um 
presente muito especial: um doce abraço. 
A atividade proposta pelo professor de 
Ensino Religioso, Adriano Miguel Silva, 
promoveu um singelo momento de 
acolhida, com a troca de abraços. 

Encontro de Educadores do Ensino Fundamental I
No  dia  11  de  agosto ,  nossos 

educadores do Ensino Fundamental I 
participaram de um encontro de formação 
no Colégio Nossa Senhora do Carmo de 
Cataguases. Também estiveram presentes 

professores dos colégios Carmo de 
Cataguases, de Juiz de Fora e de 
Teresópolis.  O dia foi dedicado ao estudo 
da nova Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC), conduzido pela consultora 

pedagógica da Editora SM, Guilhermina 
Jardim. 

Fotos: Assessoria de Comunicação do 
Carmo de Cataguases
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Semana da Educação Infantil

De 20 a 23 de agosto, realizamos em nossa escola a Semana da 
Educação Infantil. Neste ano, trabalhamos as cantigas de roda no 
projeto “Nome da Turma”. Cada turminha realizou diversas 
atividades sobre uma música e criou uma nova versão, que foi 
apresentada para os pais e familiares. 

Na quarta-feira, dia 22, foi a vez das crianças do Maternal III 
cantarem e dançarem suas interpretações de “Boi da cara preta” e 
“Atirei o pau no gato”. Encerrando as apresentações com chave de 
ouro, no dia 23, as turmas do Maternal II contaram uma nova 
história de “O Cravo e a Rosa”. 

Na segunda-feira, dia 20, as crianças do Segundo Período 
mostraram suas interpretações das cantigas “Pai Francisco”, “Nega 
Maluca” e “Samba Lelê”. No dia seguinte, as turmas do Primeiro 
Período transformaram nossa escola em um “Jardim Encantado” 
para cantar suas versões de “A dona aranha”, “Borboletinha” e 
“Formiguinha”.

Nossos pequenos encantaram a todos com lindas 
apresentações culturais! Parabéns, crianças e educadores, pelo 
belíssimo trabalho! 
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Colégio Carmo de Viçosa celebra Semana Vocacional

 Todos os ensinamentos passados para nós, 
a l u n o s  e  e d u c a d o r e s  d o  C o l é g i o ,  f o r a m 
fundamentais para a nossa formação humana e 
cristã. Essa aprendizagem nos fortaleceu para, 
assim, podermos construir e fazer parte de um futuro 
melhor. 

Celebramos, de 13 a 17 de agosto, a Semana 
Vocacional. Vinda do verbo latino “vocare”, que 
significa “chamar”, a palavra vocação representa um 
chamado de Deus, para que possamos servi-lo. 

 Ao longo da semana, aprendemos mais sobre 
cada um dos tipos de vocação (Sacerdotal, Religiosa, 
Familiar e Laical) por meio de palestras ministradas 
com muita dedicação e carinho. Por fim, nossa 
querida diretora, Irmã Sônia Maria Estevam, nos 
contou mais sobre a sua jornada na vida religiosa.

Suzana Carvalho Alvim, 
Oitavo Ano B

Alunos do Colégio Carmo se destacam na OBA 2018

Parabéns a todos os alunos que participaram da 
OBA 2018!

Doze estudantes conquistaram medalhas na OBA 
e nove foram convidados para participar das seletivas 
de equipes que representarão o Brasil na Olimpíada 
Internacional de Astronomia e Astrofísica (IOAA, 
sigla em inglês) e na Olimpíada Latino Americana de 
Astronomia e Astronáutica (OLAA) em 2019.

O Colégio Carmo tem orgulho de parabenizar os 
alunos pelo excelente desempenho na Olimpíada 
Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) 2018. 
As provas da OBA foram aplicadas em maio para os 
estudantes do Ensino Fundamental II e do Ensino 
Médio. A participação foi voluntária e incentivada 
pela escola. 

 

David Zanuncio Protil

Estudantes medalhistas na 
OBA 2018

Tainá Tábata Fialho Martins 

Medalha de Prata
Americo de Grossoli 

Lucas Vieira dos Santos 

Medalha de Ouro

Luis Otavio Albuquerque 
Andrade 

Gabriel Oliveira Vieira 
Vítor Emídio Simoncini

Medalha de Bronze
Ana Luiza Casella Nicolato 

Júlia Mendes Duarte
Henrique Paes Roque Pinto

Isabela de Oliveira Balbino 
Leonardo Dantonino Filho 

Vítor Emídio Simoncini

Leonardo Dantonino Filho 

Tainá Tábata Fialho Martins 

Estudantes pré-selecionados 
para OIAA 2019

David Zanuncio Protil 
Gabriel Oliveira Vieira 

Lucas Vieira dos Santos 

Ana Luiza Casella Nicolato 

Luis Otavio Albuquerque Andrade 

Americo de Grossoli 
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Crianças visitam unidade de gado de leite da UFV
No dia 10 de agosto, as turmas do 

Maternal III visitaram a Unidade de 
Ensino, Pesquisa e Extensão em Gado de 
Leite, da Universidade Federal de Viçosa 
(UFV). A visita fez parte das atividades 
desenvolvidas para a Feira Cultural e teve 
como objetivo promover o contato das 
crianças com os animais.  

 Foi uma verdadeira aventura, que 
começou ainda dentro da van que 
transportou as crianças até o local. 
Ansiosas e empolgadas, elas cantaram e 
se divertiram no caminho. 

Visita ao Parque Estadual Serra
do Brigadeiro

Durante a visita, os alunos puderam observar uma área de Mata 
Atlântica preservada e a relação entre a fauna, a flora e os 
elementos climáticos. Eles foram acompanhados pelos professores 
de Geografia, Carlos Campos, e de Biologia, Guilherme Corrêa. 

No dia 21 de agosto, os estudantes do Ensino Médio visitaram o 
Parque Estadual Serra do Brigadeiro. O objetivo da atividade foi 
conhecer uma unidade de conservação. 

Carlos Campos, Professor de Geografia

 Acompanhados pelas professoras e 
pelos profissionais que trabalham na 
unidade, os pequenos viram bois, vacas e 
bezerros bem de perto. Eles ficaram 
encantados ao descobrirem de onde vem 
o leite “de caixinha” e ao ver um bezerro 
tomando leite na mamadeira. 
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Alunos do Segundo Ano conhecem a Mata do Paraíso

Veja os relatos dos alunos sobre a 
experiência: 

Ana Luiza Soares Albino, Segundo Ano A

No dia 22 de agosto, os alunos do 
Segundo Ano fizeram uma visita técnica à 
Mata do Paraíso. O objetivo foi enriquecer 
os conhecimentos das crianças sobre o 
meio ambiente, tema trabalhado na Feira 
Cultural. 

No local, os alunos foram acolhidos por 
instrutores e divididos em grupos para que 
pudessem caminhar  pelas  tr i lhas. 
Orientados pelos guias, eles conheceram a 
grande diversidade da fauna e da flora 
existente na Mata.

“Nossa, que passeio legal! Nós vimos 
aves, formigas e aranhas. Tinha vários 
tipos de plantas e de árvores. Aprendi 
muito! Ah, passamos em uma ponte de 
arame. Foi demais! Esse passeio foi 
emocionante!” 

“Nós fomos à Mata do Paraíso porque 
estávamos estudando sobre o meio 
ambiente. Passamos por várias trilhas e 
vimos muitas plantas diferentes. A gente 
passou pela ponte de arame! Foi muito 
legal! Adorei!”

“Eu gostei muito da visita à Mata do 
Paraíso. Lá é muito legal porque podemos 
passar as mãos e sentir as árvores. Também 
conhecemos animais que nunca tínhamos 
visto. Além disso, lá tinha a casa do Saci. 

Yara Imbeloni Tuler de Souza, 
Segundo Ano A

Augusto Rafael Patarroyo de Oliveira, 
Segundo Ano B

Ela é muito estranha, mas é bem legal. Eu 
acho que não foi o Saci quem fez. Adorei a 
visita!”

“A Mata do Paraíso é um dos melhores e 
mais bonitos lugares para se conhecer em 
Viçosa. Há muitos anos, a Mata do Paraíso 
era o sítio do Senhor Osório Paraíso. Lá, 
nós passamos em uma ponte bamba e em 
uma outra ponte de uma barragem. Meus 
colegas e eu aprendemos alguns nomes de 
árvores,  como pau-jacaré,  angico, 
jaborandi e a magnífica gameleira. 
Aprendemos, também, que quando uma 
árvore cai, ela dá lugar a outra.” 

Davi Soares Monteiro da Paixão, 
Segundo Ano C

 “A visita à Mata do Paraíso foi muito 
legal! Nós aprendemos os nomes das 
árvores, andamos em uma trilha muito 
bonita, vimos o lago e alguns animais. 
Atravessamos uma ponte de madeira, o 
que foi muito legal também!”

Luísa Faria da Silva, Segundo Ano C

         Sophia Ataliba Domingos Felício, 
Segundo Ano B

“Na Mata do Paraíso tem coisas que 
ninguém conhecia. Nós aprendemos a 
cuidar das plantas e dos animais. Lá é 
muito, muito legal! Me diverti muito! Para 
mim, essa visita foi uma aventura! Quem 
não conhece esse lugar, procure conhecer!”

Laboratório de Ciências ganha fragmento de fóssil de árvore

Agradecemos aos pesquisadores do Núcleo Terrantar de 
Pesquisas Antárticas, em especial ao professor Márcio, pela 
valiosa contribuição para o laboratório da nossa escola. 

O acervo do nosso Laboratório de Ciências da Natureza agora 
possui um fragmento de fóssil de árvore (conífera petrificada) com 
idade estimada de 35 milhões de anos. O fóssil foi encontrado na 
Antártida, próximo à Estação de Pesquisa Comandante Ferraz, 
pelo professor da Universidade Federal de Viçosa (UFV) e pai da 
aluna Maria Júlia Rosado Francelino, do Quinto Ano, Márcio Rocha 
Francelino. A doação foi entregue pela estudante, no dia 11 de 
setembro, aos professores Gilton Natan Almeida e Adriana 
Moutinho, em nome do Núcleo Terrantar de Pesquisas Antárticas. 
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Estudantes homenageiam Irmãs Carmelitas da Divina Providência
Como parte das atividades do Mês 

Vocacional, no dia 23 de agosto, fizemos 
uma linda homenagem às Irmãs Carmelitas 
da Divina Providência. Tivemos a honra de 
comemorar também os 60 anos de vida 
religiosa consagrada da Irmã Cormarie. 
Aproveitamos o momento para agradecer a 
elas por tudo que fizeram e fazem por nós e 
pelo nosso Colégio.

Lara Rodrigues Zaharan Iamin de Castro, 

 Nós, alunos carmelitas, entregamos 
cartões e presentes em agradecimento 
pelo amor e pela acolhida das Irmãs. Foi 
um momento de fortes emoções para todas 
elas e de muita gratidão para nós.

 Parabéns a todas as Irmãs! Em especial, 
à Irmã Cormarie e à nossa querida diretora 
Irmã Sônia!

Oitavo Ano C

Identificação de carboidratos e lipídeos nos alimentos
No dia 24 de agosto, os estudantes do 

Oitavo Ano tiveram uma aula no laboratório 
com os professores Gilton Natan Almeida e 
Adriana Moutinho. A proposta da aula foi 
identificar os tipos de alimentos por meio 
de métodos qualitativos. Para isso, os 
alunos agruparam os alimentos de acordo 
com a composição e, depois, fizeram testes 
de identificação de amido (carboidrato) e 
de lipídeos.  
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Visita ao Lar dos Velhinhos

Intencionados a inspirar boas atitudes, 
o  g rupo ,  com a  so l idar iedade  da 
comunidade educativa, também arrecadou 

O objetivo dos estudantes foi mostrar 
como a violência está presente na vida dos 
idosos, as consequências e os reflexos 
dessas atitudes em âmbito social, 
principalmente em Viçosa. Além disso, 
conscientizar as pessoas que participaram 
da Feira sobre a importância de fazer uma 
visita ao Lar dos Velhinho, levando amor e 
carinho. 

No dia 28 de agosto, os alunos da 
Terceira Série B fizeram uma visita ao Lar 
do Velhinhos, como conclusão do trabalho 
realizado para a Feira Cultural. Baseado no 
tema da Campanha da Fraternidade 2018: 
Fraternidade e Superação da Violência, o 
foco do grupo foi a violência contra os 
idosos. As pesquisas foram realizadas na 
entidade filantrópica que abriga idosos 
vítimas das mais diversas violências e de 
abandono, procurando acolhê-los com 
amor.

Patrícia Gomes,
Professora de Sociologia

doações para a instituição, que foram entregues
durante a visita. 

Alunos do Oitavo Ano
confeccionam anúncios
publicitários

No terceiro bimestre, a professora de 
Língua Portuguesa, Fernanda Ribeiro, 
explicou o gênero “anúncio publicitário”, 
nas aulas de Produção Textual. Como 
estávamos na véspera da Feira Cultural, a 
educadora aproveitou o  conteúdo 
estudado e propôs que nós, alunos do 
Oitavo Ano, fizéssemos anúncios para 
divulgar o nosso projeto sobre a violência 
causada pelas drogas. Os anúncios foram 
expostos em diversos espaços do Colégio. 

Kauã da Hora Silva, 

Oitavo Ano B
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Estudantes têm aula prática sobre fotossíntese

 Durante a aula, observamos o espectro 
de absorção de luz relativa pela clorofila, 
didaticamente representado por ramos de 
e l ó d e a  s u b m e t i d o s  a  d i f e r e n t e s 
c o m p r i m e n t o s  d e  o n d a  v i s í v e i s . 
Visualizamos também o Disco de Newton, 
que mostra que a reflexão de todas as cores 
gera o branco. 

 E s s a  a u l a  a m p l i o u  o s  n o s s o s 
conhecimentos e facilitou a compreensão 
do conteúdo por meio das demonstrações. 

No dia 31 de agosto, nós, alunos da 
Primeira Série, tivemos uma aula prática 
de Biologia sobre fotossíntese, no 
Laboratório de Ciências da Natureza. Esse 
é um processo celular de produção de 
glicídios a partir da energia luminosa.

Primeira Série B

Gabriela Vidigal Barbosa Siqueira, 

Alunos do 3º Ano fazem visita técnica ao SAAE

 Confira os relatos dos alunos sobre a 
visita: 

Alunos do Terceiro Ano A

 “No dia 4 de setembro, fomos visitar o 
SAAE. Estávamos super empolgados com o 
passeio de van e curiosos para vermos 
aquele 'tantão' de água. 

"No dia 4 de setembro, nós saímos da 
escola muito animados para o passeio ao 
SAAE. Chegando lá, fomos atendidos pelo 
Henrique e sua estagiária, que nos 

Quando chegamos, fomos recebidos 
pelo Henrique e sua estagiária.  Ele nos deu 
uma aula sobre como funciona tudo. 
Conhecemos um tanque com muita água 
(deu  a té  vontade  de  nadar )  e  os 
laboratórios, onde eles estudam a 
qualidade da água para tratá-la.

No dia 4 de setembro, os alunos do 
Terceiro Ano visitaram a Estação de 
Tratamento de Estação de Água I (ETA I), 
pertencente ao Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto de Viçosa (SAAE). A visita foi uma 
atividade complementar aos estudos sobre 
" Tr a t a m e n t o  d a  Á g u a ",  c o n t e ú d o 
trabalhado nas disciplinas de Ciências e 
Geografia.

Foi muito legal aprender mais sobre de 
onde vem a água que usamos em nossas 
casas!”

Aprendemos muito no SAAE! Essa visita 
foi de grande aprendizagem para nós!"

Aprendemos muito com o Henrique! 
Todos nós achamos muito divertido, pois 
aprendemos mais sobre o assunto e de 
maneira diferente."

"No dia 4 de setembro, fizemos uma 
visita técnica ao SAAE para conhecermos 
melhor sobre o tratamento da água. Lá, 
aprendemos que eles usam peixes para 
saber se a água está limpa. 

receberam muito bem.

O Henrique nos mostrou todo o 
processo de tratamento da água. Antes de 
ir para as nossas casas, ela passa por várias 
etapas. No final, eles deixam peixes dentro 
de um tanque com a água já tratada, se os 
animais sobreviverem é porque a água 
realmente está apropriada para o nosso 
consumo.

Alunos do Terceiro Ano C

Alunos do Terceiro Ano B

O Henrique nos recebeu muito bem e 
nos mostrou como a água é tratada até 
chegar às nossas casas. Aprendemos que 
eles colocam flúor na água e passamos por 
uma passarela que tinha água em volta com 
6 metros de profundidade.
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Alunos do Quinto Ano fazem visita técnica a Petrópolis

Em seguida fomos ao Palácio Rio 
Negro, que nos verões servia de casa de 
veraneio aos presidentes. 

No dia 31 de agosto, os alunos do 
Quinto Ano foram a Petrópolis, no Estado 
do Rio de Janeiro, conhecer um pouco mais 
da história do Brasil. Confira abaixo o 
relato de dois alunos sobre a viagem: 

Primeiro, visitamos a casa de Santos 
Dumont, chamada “Encantada”, pois foi 
construída no Morro Encantado. A escada 
da casa foi projetada para ocupar pouco 

 “No dia 31 de agosto, nós, alunos do 
Quinto Ano, saímos de Viçosa com destino 
a Petrópolis. Ao chegar lá, conhecemos a 
Praça 14 Bis, que recebeu esse nome 
devido à réplica exposta do enorme avião 
criado por Santos Dumont.

Na sequência, visitamos o Museu da 
Força Expedicionária Brasileira, onde 
havia o retrato de todos os soldados e das 
enfermeiras que participaram da Segunda 
Guerra Mundial.

“No dia 31 de agosto, as turmas do 
Quinto Ano se reuniram no Posto Caçula, às 
4h, rumo a Petrópolis. Chegamos ao nosso 
destino às 9h.

Após isso, fomos à casa do inventor e 
então vimos toda a sua genialidade 
arquitetônica, já que foi projetada por ele 
mesmo. O mais interessante foi o fato da 
casa não ter cozinha, pois Santos Dumont 
pedia sua comida por telefone direto do 
Palace Hotel. Outra observação diz 
respeito às escadarias de sua casa, que 
tinham um design diferente das escadas 
convencionais. 

No final da visita, fomos ao Palácio de 
Cristal que foi um presente do Conde D'Eu 
para a princesa Isabel. Inicialmente, ele 
era uma estufa ótima para abrigar 
orquídeas. 

Thomaz Leal Luz de Souza e Silva, 
Quinto Ano A

Logo após, fomos ao Museu Imperial 
que foi criado na casa de férias da Família 
Real e tem 40 quartos. A arquitetura é bela 
e os móveis, os pisos e os detalhes no teto 
deixam o museu ainda mais bonito. 

A viagem para Petrópolis foi muito 
autoexplicativa, o que fez com que 
aprendêssemos bastante sobre essa bela 
cidade histórica.”

Após o almoço saboroso, fomos à 
Catedral de São Pedro de Alcântara com 
vitrais maravilhosos e tumbas imperiais.

Mateus Henrique Apolinário,

Depois de um delicioso almoço, fomos 
visitar o Museu da Força Expedicionária 
Brasileira (FEB), e conhecemos um 
pouquinho sobre os petropolitanos que 
participaram da Segunda Guerra Mundial. 
Ficamos sabendo que muitos foram, mas 
poucos voltaram. Vimos fotos, minas 
terrestres, uniformes, macas, moedas, 
entre outros.

espaço, assim os degraus são bem 
próximos uns dos outros. Dentro da casa só 
tem três cômodos: banheiro, copa e quarto. 
Foi a primeira casa a ter chuveiro com água 
aquecida a álcool do Brasil (invenção do 
dono da casa). Parece estranho, mas a casa 
não tem cozinha, pois Dumont pedia por 
telefone (um dos primeiros do país) 
comida de um hotel localizado em frente à 
casa; o mordomo atravessava a rua e servia 
a comida na mesa de sua copa. Santos 
Dumont foi o primeiro a criar um avião 
controlado pelo homem, o 14 Bis.

 Para entrarmos no Museu Imperial, 
tivemos que colocar pantufas, pois o chão é 
o original. A casa tem 44 cômodos e 
demorou 17 anos para ser concluída. Era a 
casa onde a Família Real passava as férias 
de verão. 

Quinto Ano B

A próxima visita foi ao belo jardim do 
Museu Imperial, onde pudemos passar um 
tempinho apreciando a beleza embaixo 
das sombras de suas árvores. Entramos em 
um local com carruagens de vários tipos e 
uma “maria-fumaça”.

O Museu da FEB fica localizado bem 
atrás do Palácio Rio Negro. Visitamos 
também esse museu que foi a casa onde 
vários presidentes do Brasil iam passar as 
férias. Tinha fotos e a história dos 
presidentes do Brasil.

Essa foi a nossa viagem a Petrópolis. A 
viagem mais legal que eu já fiz!”

Visitamos a Catedral de São Pedro de 
Alcântara, onde estão os restos mortais da 
Família Real. Vimos a vela pascal, a cadeira 
em que o bispo que celebra a missa se 
senta e um órgão muito raro.

Ah! Quer saber porque a cidade de 
Petrópolis recebeu esse nome? “Petro” 
vem da palavra Pedro e “pólis” quer dizer 
cidade, logo, Petrópolis significa “Cidade 
de Pedro”.

Por último, fomos ao Palácio de Cristal, 
que era uma estufa, presente do conde 
D'Eu à Princesa Isabel, sua esposa. O 
Palácio recebe esse nome por ter um 
enorme lustre de cristal.
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Feira Cultural 2018

Os visitantes puderam apreciar as 
exposições, que foram montadas em 

Na manhã do dia 25 de agosto, 
realizamos a nossa Feira Cultural. Neste 
a n o ,  a b o r d a m o s  a  t e m á t i c a 
“Fra tern idade  e  Superação  da 
Violência”,  tema  da  Campanha 
Fraternidade 2018. Orientados pelos 
p r o f e s s o r e s ,  o s  e s t u d a n t e s 
apresentaram excelentes trabalhos. Parabenizamos todos os alunos e os 

educadores e agradecemos as famílias 
que prestigiaram a nossa Feira.  

diversos espaços do Colégio. Além de 
promover a reflexão sobre assuntos 
importantes, derivados do tema da 
Campanha da Fraternidade, a Feira 
Cultural também é um momento de 
interação com a comunidade. 

Mais fotos na página 23.

“Em primeiro lugar, venho parabenizar 
vocês, professores, pelo projeto da Feira 
Cultural. É um grande estímulo para as 
crianças poderem sentir a importância de 
serem valorizadas e de conviver com 
o u t r a s  p e s s o a s ,  m o s t r a n d o  s u a s 
habilidades. ”

“  O  t e m a  d a  F e i r a  C u l t u r a l , 
Fraternidade e Superação da Violência, já 
traduz que devemos ser solícitos e 
cuidadosos com todos seres humanos e 
com a natureza. Em especial, a turma do 
Primeiro Ano resgatou valores que 
devemos ter com os animais, além disso, 
mostrou que devemos fazer algo de bom no 
mundo que vivemos. Para as crianças, isso 
foi muito importante, pois nada melhor do 
que 'plantar a sementinha' do amor, da 
caridade e da solidariedade. Parabéns a 
toda a equipe do Colégio Nossa Senhora do 
Carmo, principalmente aos professores!

Jaqueline da Silva Rodrigues 

Mãe da aluna Júlia Moreira Maduro de 
Carvalho, Primeiro Ano B

Raquel Moreira Maduro de Carvalho

Mãe de Maria Eduarda Moreira 
Bernardes, do Primeiro Ano B 

“Eu achei a Feira Cultural uma maneira 
legal de criar consciência sobre assuntos 
de interesse para a sociedade e, ao mesmo 
tempo, promover o estímulo à criatividade 
e à participação dos estudantes. As 
crianças  do Primeiro  Ano fizeram 
representações da fauna do Brasil em 
perigo de extinção, a partir de materiais 
reutilizáveis. As mensagens deixadas por 
elas são: proteção da nossa fauna e 
cuidado com a nossa natureza praticando 
a reciclagem.”

Manuel Jesús Zavala León

Pai do aluno Manuel Joaquin Zavala 
Vazquez, do Primeiro Ano B
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Aula prática de Educação Física: frequência cardíaca

Durante a aula, os estudantes aprenderam a medir a 
frequência cardíaca. Divididos em duplas, eles foram 
submetidos a exercícios de baixa e alta intensidades. 
Após o término de cada atividade, eles aferiram a 
frequência cardíaca manualmente.

Nos dias 4 e 6 de setembro, as turmas da Primeira e 
da Segunda Série aprenderam sobre a frequência 
cardíaca nas aulas de Educação Física. A frequência 
cardíaca indica a quantidade de vezes que o coração 
bate por minuto e é um elemento fundamental durante 
as práticas de atividades físicas. Ela serve de parâmetro 
para regular intensidade, eficiência e segurança nas 
atividades para cada indivíduo. 

Alunos da Escolinha de Futsal participam de amistosos
No dia 1º de setembro, dia do 

profissional de Educação Física, tive o 
privilégio de participar de uma excelente 
manhã esportiva com amistosos entre as 
escolinhas de Futsal do Colégio Carmo e do 
Viçosa Clube. 

Agradeço aos pais dos alunos do 
C o l é g i o  C a r m o  p o r  c o n fi a r e m  e 
valorizarem o trabalho desenvolvido por 
mim e pelo professor Emerson Moraes. 
Estaremos sempre buscando que cada 
aluno vivencie ao máximo o melhor do 
esporte. 

Assim como na vida, no esporte sempre 
existirão vitórias e derrotas. Por isso, 
precisamos estar cercados de pessoas 
boas e que estarão com a gente em 
qualquer situação.

Luiz Flávio Cardoso, 

Professor de Educação Física

Galerinha do Colégio Carmo e do 
Viçosa Clube, vocês brilharam!
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No dia 13 de setembro, os alunos da 
Primeira Série fizeram uma visita especial para 
as crianças do Projeto Caminhar, desenvolvido 
pela Associação Assistencial e Promocional da 
Pastoral da Oração de Viçosa (APOV). 
Acompanhados pelos professores de Ensino 
Religioso, Adriano Miguel Silva, e de Física, 
Mathias Viana, os estudantes vivenciaram uma 
manhã de interação, repleta de diversão e 
carinho, com crianças de 5 a 11 anos de idade 
que fazem parte do projeto. Todos brincaram 
muito e, ao final, fizeram um delicioso lanche. 

Estudantes participam de palestras de Orientação Vocacional
Em setembro, os alunos da Segunda e da Primeira Série participaram 

de palestras com o psicólogo André Alves Daniel. Os encontros fazem 
parte do projeto de Orientação Vocacional desenvolvido pelo nosso 
setor de psicopedagogia com as turmas do Ensino Médio.   

No dia 11, foi a vez das turmas da Primeira Série baterem um papo 
com o psicólogo sobre autoconhecimento. O profissional falou sobre a 
busca pelo autoconhecimento, propondo aos estudantes uma reflexão 
sobre interesses, expectativas, escolhas e decisões sobre o futuro. 

As conversas com as turmas da Segunda Série aconteceram no dia 4 
e tiveram como tema “Identidade ocupacional e vocacional”. Além de 
refletir sobre o futuro, respondendo uma série de perguntas, os 
estudantes foram estimulados a pensarem em seus objetivos, suas 
dificuldades e a traçarem o próprio caminho, rumo à realização pessoal e 
profissional. Ao final, eles compartilharam percepções, dúvidas e 
angústias que fazem parte desse processo.

Estudantes visitam crianças da APOV
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No dia 14 de setembro, visitamos Ouro 
Preto para enriquecer os nossos estudos. 
Nós fomos de van, duas para cada turma, e 
passamos por várias cidades: Teixeiras, 
Ponte Nova, Mariana e outras.

Davi Calixto Pedro, Quarto Ano A

 Essa viagem foi muito divertida! 
Brincamos, lanchamos e aprendemos 
muito!

Em 14 de setembro, meus amigos e eu 
fomos a Ouro Preto e vimos várias coisas 
legais como uma mina de ouro, igrejas e o 
Museu do Aleijadinho.

 Quando chegamos a Ouro Preto, 
passeamos no Trem da Vale. Depois, nós 
almoçamos, tomamos picolé e paramos em 
frente à Igreja de São Francisco de Assis 
para ouvirmos a explicação do guia que nos 
acompanhou.

Quando entrei no Trem da Vale, 
descobri que o banco virava para trás, 
podíamos ficar cara a cara com os colegas 
para batermos papo.  Depois do passeio de 
trem, fomos almoçar; o almoço estava uma 
delícia. Então, o guia nos levou à Igreja de 

 Depois, visitamos a Mina du Veloso, 
onde, antigamente, tinha muito ouro. 
Visitamos também a Igreja de Nossa 
Senhora do Pilar, ela é muito bonita. Fomos 
a todos os lugares de jardineira. 

Visita técnica a Ouro Preto

Depois, entramos numa jardineira e 
fomos para a Mina du Veloso.  Chegando lá, 
eu vi ouro de verdade e o instrutor explicou 
o que aconteceu na época do Brasil 
colonial. De lá, fomos à Igreja de Nossa 
Senhora do Pilar. 

São Francisco de Assis e explicou tudo 
sobre o local, mas não deu para entrar. 

No dia 14 de setembro, nós, alunos do 
Quarto Ano, tivemos que acordar bem 
cedo. Às 6h, já estávamos nas vans que nos 
levaram para visitar a cidade histórica de 
Ouro Preto.

Com a companhia e a supervisão das 
educadoras Carina, Fernanda, Meyre e 
Dyjane, visitamos vários pontos turísticos, 
cheios de detalhes da nossa história, como 
a Mina du Veloso, o Museu do Aleijadinho, a 
Igreja de Nossa Senhora do Pilar, o Mirante 
de Ouro Preto, e passeamos no Trem da 
Vale.

Foi muito legal! Formamos até uma 
banda para cantarmos na van. 

Pedro Antônio Silva Costa, Quarto Ano A

Foi  uma  viagem  maravi lhosa! 
Aprendemos muito sobre a importância de 
Ouro Preto para a história do Brasil. 
Também nos divertimos muito!

Luisa Khouri Gomes, Quarto Ano B

No dia 14 de setembro, visitamos a cidade 
histórica de Ouro Preto, onde conhecemos vários 
lugares importantes.

Estávamos muito felizes e ansiosos com a 
viagem e, ao chegar lá, ficamos realizados com 
tanta coisa bonita e divertida.

Fo i  u m a  v i a g e m  m u i t o  g o s t o s a , 
principalmente porque eu estava com meus 
amigos do Colégio. Conhecemos uma mina de 
ouro, a Igreja de São Francisco, que é toda feita 
de ouro. O que eu mais gostei de fazer foram os 
passeios de jardineira e de trem, quando vi 
muitas paisagens, vegetações, cachoeiras e 
túneis.

Nos divertimos muito! Pena que o dia passou 
muito rápido e não deu tempo para visitarmos 
tudo que queríamos.

Estou ansioso porque no ano que vem vamos 
conhecer Petrópolis!

                                                              Carlos 
Eduardo Barbosa Teixeira,

Quarto Ano B
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A noite teve início com a adoração ao 
Santíssimo, que foi exposto no altar da 
Capela São José sobre a bandeira 
nacional. Em seguida, educadores, pais e 

Nas vésperas das Eleições 2018, a 
nossa Comunidade Educativa se reuniu, 
no dia 24 de setembro, para uma noite de 
oração pela pátria. O momento foi 
c o n d u z i d o  p e l a  n o s s a  d i r e t o r a 
pedagógica, Irmã Sônia Maria Estevam, e 
pelo professor de Ensino Religioso, 
Adriano Miguel Silva. 

Noite de oração pela pátria

Corrida dos cem números

Professora do Primeiro Ano B

No dia 18 de setembro, os alunos do Primeiro Ano B 
realizaram um jogo sugerido no livro de Matemática 
chamado “A corrida dos cem números”. O objetivo do 
jogo é trabalhar com as crianças a adição, a contagem e 
o reconhecimento dos números até cem.

Laurentina Reis, 

alunos refletiram sobre o evangelho do Pai 
Misericordioso, também conhecido como a 
parábola do Filho Pródigo (Lc 15, 11-32), à 
luz desse momento importante para o 
nosso país. 

Estrela

– Mãe, tenho uma novidade! Olha só que 
bonita! - Ele mostrou a pequena borboleta 
dourada. 

Nilo entendeu o recado e foi guardar os 
livros. Depois, lavou as mãos. Enquanto as 
enxugava,  notou que uma pequena 
borboleta acabara de repousar nas costas de 
sua mão. Desceu as escadas com calma para 
não espantar o animalzinho. 

– Realmente, é muito bonita, mas, 
pobrezinha, está ferida! - A pequena tinha 
um rasgo profundo em uma das asas. 

Nilo chegou, jogou os livros no sofá e 
gritou para a mãe que estava com fome, o 
que não era nenhuma surpresa. 

– Podemos cuidar dela? - Perguntou Nilo. 
 – Olha, querido, tenho que resolver um 

assunto. Você cuida dela sozinho, tudo bem? 

– O jantar está pronto, mas antes lave as 
mãos e… (apontou para o sofá). 

 No mesmo instante,  a borboleta 
começou a brilhar e voou em direção à 

 – Borboletas se alimentam de néctar! - 
Ele foi até a barricada da janela e deixou a 
pequena em cima de uma rosa bem cuidada 
pela mãe. A borboleta começou a sugar o 
néctar. 

 Então, Nilo se lembrou de algo que sua 
mãe fazia praticamente todos os dias. 

- A mãe deu um beijo na testa do filho e saiu. 

 – Minha mãe beija meu joelho quando eu 
ralo, deve funcionar em você também. - Ele 
pegou a pequena borboleta e depositou um 
beijo delicado na asa ferida. 

 – Certo, o que borboletas comem? - Nilo 
forçou a cabeça de criança para pensar, até 
que se lembrou das aulas de Ciências.

 – Bem, isso resolve o problema da 
comida, mas, e sua asa? - Ele olhava para o 
rasgo na asa da borboleta. 

janela, rumo aos céus da noite, deixando um 
rastro de luz por onde passava. Quando o 
brilho sumiu, uma estrela cadente cortou o 
céu. 

 – Estrela! - Nilo sussurrou para si mesmo. 
Esse era o nome da borboleta. 

Augusto Leal Valente, 
Nono Ano A

Ao final, todos cantaram o hino nacional e 
apresentaram suas preces, clamando ao 
Senhor que as lideranças ajam sempre com 
justiça para que todas as pessoas possam 
viver com dignidade. 
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Crianças se divertem com brinquedos de encaixe

Roberta Magalhães Abranches Ferraz, 
Lígia Bezerra da Silveira Rodrigues e                     

Maria Eunice Nogueira Leite, Professoras 
do Primeiro Período

Os brinquedos de encaixe auxiliam no 
desenvolvimento motor e na orientação 
espacial das crianças. Além disso, são ótimas 
opções para treinar os movimentos, dar 
noção  de  equil íbrio  e  auxi l iar  no 
aprendizado de cores e formas. Por meio 
deles, estimulamos a criatividade e o 
raciocínio lógicos dos pequenos, que podem 
montar, construir ou encaixar os blocos. 

Conhecendo um novo ambiente
Durante o terceiro bimestre, as 

crianças do Maternal II conheceram 
diversos ambientes da nossa escola. No 
dia 25 de setembro, foi a vez de conhe-
cer o parquinho Santa Teresinha. 

Foi aquela diversão! As crianças 
adoraram! 

Professoras do Maternal II
Vilma Miranda e Micheline Xisto,



18 |  Colégio Carmo  |  Viçosa-MG

Jogo da memória: segurança no trânsito
No dia 25 de setembro, os alunos do 

P r i m e i r o  A n o  a p l i c a r a m  s e u s 
conhecimentos sobre as medidas de 
segurança necessárias para um trânsito 
seguro por meio de um divertido jogo da 
memória.

D u r a n t e  o  j o g o ,  o s  a l u n o s 
concluíram que medidas como utilizar 
sempre o cinto de segurança, atravessar 
a rua na faixa de pedestre e observar o 
semáforo e as placas com atenção são 
muito importantes para que haja maior 
segurança no trânsito.

Além das aprendizagens, que foram 
significativas, os alunos também se 
divertiram.

Rosângela da Cruz Silva,
Professora do Primeiro Ano A

Chegou a primavera 
No dia 26 de setembro, as turmas do 

Segundo Período fizeram uma atividade 
com uma figura geométrica, o círculo. Para 
celebrar a chegada da primavera, as 
crianças fizeram dobraduras de papel, 
formando os desenhos de borboletas e 
flores. Depois de dobrar e colar, elas 
deixaram o desenho ainda mais bonito 
com muitas cores, lantejoulas e glitter. 
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Aprendendo divisão com ábaco
Os alunos do Segundo Ano estão iniciando a 

aprendizagem de uma nova operação: a DIVISÃO. 
A ansiedade e a curiosidade em conhecer cada 
dia mais um pouco desse novo conteúdo são 
grandes. 

Sabendo da importância e da utilidade que as 
quatro operações representam na vida de todos, 
o nosso intuito é tornar essa aprendizagem, 
desde a sua primeira apresentação, algo 
prazeroso e, principalmente, concreto e claro 
para as crianças. Buscando pensar em todas as 
necessidades diferenciadas, que cada educando 
apresenta na busca por adquirir conhecimento, 
foi proposto que as crianças explorassem o 
ábaco. Esse material de manipulação é muito 

Jogos cooperativos

Ricardo Franco Alves, 

Professor de Educação Física

Na aula de Educação Física do dia 
28 de setembro, os alunos do Segundo 
Ano participaram de uma brincadeira 
divertida envolvendo toda a turma. Os 
jogos cooperativos têm como objetivo 
despertar nas crianças o espírito de 
união e reforçar a confiança em si 
mesmas e nos colegas.

Com o intuito de explorar as diferentes 
habilidades dos nossos alunos, adotamos o 
ábaco e lançamos alguns desafios de divisão para 
que eles utilizassem esse material concreto. A 
atividade foi um sucesso! Além das crianças 
adorarem usar esse recurso, todos se divertiram 
muito quando descobriram que dividir é muito 
simples. 

conhecido e utilizado em sala de aula, por ser um 
recurso auxiliar na compreensão de alguns 
conceitos de numeração na Matemática. 

Ana Helena Queiroz, Paula Ribeiro e Vilma 
Bastos, 

Professoras do Segundo Ano
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CARMELO
VOZ DO

A contemplação em nossa vida 
Estamos realizando, em nosso colégio, 

o projeto das quatro palavras: Acolhida, 
Alegria, Contemplação e Simplicidade. No 
t e r c e i r o  b i m e s t r e ,  a  p a l a v r a  f o i 
Contemplação, buscando trabalhar a 
espiritualidade carmelitana entre os 
alunos e os educadores, de maneira que 
eles pudessem encontrar Deus em suas 
experiências do dia a dia.

Tendo isso em vista, o professor de 
Ensino Religioso, Adriano Miguel, realizou 

APRESENTAÇÃO
A equipe Voz do Carmelo traz nesta 

edição textos sobre diversos assuntos do 
nosso meio escolar e atividades que 
aconteceram durante o terceiro bimestre. 

Agradecemos todos os leitores que 
acompanham o nosso trabalho. Esperamos 
que gostem!

A equipe

Neste período, muitos estudantes estão 
vivenciando a reta final dos preparativos 
para o Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM) e demais processos seletivos. Com 
o objetivo de ajudá-los nesse momento, 
apresentamos algumas entrevistas sobre a 
importância da redação e sobre a 
preparação dos alunos carmelitas para o 
ENEM 2018. 

Letícia Lara Miranda Machado, 

Oitavo Ano A

uma atividade com as turmas do Oitavo 
Ano. Os alunos criaram mensagens e 
questionamentos sobre a importância de 
ter amor próprio. Depois, foram para a 
praça principal de Viçosa mostrar para as 
pessoas como elas podem encontrar a 
beleza interior.

20Luz do Carmelo  |
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Preparação para o ENEM no Colégio Carmo

Julia: Não me afeta muito.

Leonardo: Bom, existem vários tipos de 

pressão... tem a pressão do pai e da mãe, 

dizendo que tem que passar, e por isso 

muita gente chega na hora da prova e fica 

pensando que é “a prova da vida”. Eu não 

penso assim, a única pressão que eu sinto é 

que eu tenho que estudar. Eu quero passar 

em um curso e vou fazer o possível para 

passar.

O Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM) é uma avaliação que seleciona 

estudantes de todo o país para instituições 

de Ensino Superior. Por ser uma prova 

muito difícil e que pode decidir seu futuro 

acadêmico, os alunos são preparados para 

fazer uma excelente prova, mostrando todo 

os seus conhecimentos.

Voz do Carmelo: O que você acha mais 

importante na hora da prova?

O Colégio Carmo, além de ser muito 

prestigiado por ter uma ótima educação, 

a juda  os  a lunos  a  te rem ca lma e 

responsabilidade durante esse processo. 

Fizemos algumas perguntas relacionadas 

ao assunto aos alunos da Terceira Série, 

Julia Diogo Viana Maciel, Leonardo 

D'Antonino Filho e Bernardo Caldas Mafra. 

Voz do Carmelo: Como você lida com a 

pressão que a sociedade impõe neste 

momento de preparação para o ENEM?

Confira a entrevista:

Bernardo: Eu tento simplesmente não 

ligar muito para o que as pessoas falam, 

porque eu sei que isso não vai me ajudar a 

focar no ENEM ou em outras coisas 

importantes.

Julia: Tem que ter calma e saber que 

Leonardo: Tem que ir tranquilo, porque 

tem muita gente que vai pensando que é a 

prova mais importante da vida. Eu sei que 

é, mas cada um tem o seu tempo, se não 

passar neste ano, tenta no ano que vem, e, 

se não passar, vai tentando que uma hora 

passa. 

Voz do Carmelo: O que você acha sobre 

o apoio dos professores nessa jornada?

Bernardo:  E les  são  bons ,  bem 

profissionais. Eles conseguem ajudar muito 

a gente, ainda mais com a apostila boa, do 

Bernoulli, e os recursos que a escola 

disponibiliza.

Bernardo: Não estar cansado e ter 

estudado bastante.

você fez tudo o que pôde.

Julia: Eles são essenciais, tanto para 

dar o conteúdo que realmente precisamos 

saber, quanto para nos apoiar e nos 

estimular.

Leonardo: Os professores ajudam 

muito, na didática da aula, no jeito de falar. 

Quando você precisa, eles estão lá para te 

ajudar.

Leonardo:  A  p r e p a r a ç ã o  a q u i , 

didaticamente falando, está sendo muito 

boa, os professores são bem preparados e o 

material que a gente usa é muito bom. 

Psicologicamente é melhor ainda, porque a 

gente tem o apoio da Adriana Lanna, 

psicopedagoga. Também temos reuniões 

com grupos de oração de jovens que 

tranquilizam muito.

Sofia Salgado de Miranda Scaramelo, 

Oitavo Ano A

Voz do Carmelo: Como está sendo a 

preparação para o Enem na escola?

Bernardo: A escola ajuda bastante, 

com diversos programas que ela organiza.

Patrícia Campos Barros, Oitavo Ano C
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Entrevista: redações no meio escolar

Voz do Carmelo: Qual é a maior 
dificuldade dos alunos nas redações?

Voz do Carmelo: Qual a melhor forma 
de estudar para uma redação?

Paula Tiburcio:  Lendo muito e 
praticando semanalmente. Para ter uma 
boa escrita, precisa de uma boa leitura e a 
prática para entender qual o seu estilo, 
quais são as suas dificuldades, quais são 
os erros mais recorrentes. Se não houver 
essa disciplina, a redação não vai ser 
satisfatória.

Nesta edição, resolvemos ressaltar um 
assunto muito importante em sala de aula 
e em processos seletivos: as redações. 
Qual a melhor forma de estudar para fazer 
uma boa redação? Entrevistamos a 
professora de Redação do Ensino Médio, 
Paula Tibúrcio, para responder algumas 
dúvidas sobre o assunto. Paula atua na 
área da Educação desde 2008, quando 
começou a cursar Letras na Universidade 
Federal de Viçosa, e trabalha no Colégio 
desde 2017. 

Paula Tiburcio: A redação é uma 
disciplina desde o Ensino Fundamental. 
Ela vai materializar a nossa língua mãe, a 
forma como conseguimos nos expressar 
com todo o conhecimento que trazemos 
de  L íngua Portuguesa,  Bio logia , 
História... A redação permite que a gente 
faça um diálogo entre muitas disciplinas. 
Então, para mim, a redação é de extrema 
importância para o aluno se entender, se 
conhecer, se expressar e materializar a 
língua materna. Sem contar que, para 
seleções, a redação é fundamental, e não 
é à toa que no Exame Nacional do Ensino 
Médio (ENEM) ela vale mil pontos.

Paula Tiburcio: Acredito que seja o 
conteúdo, a bagagem para trazer algo de 
fora para os textos. Nas aulas, eles 
aprendem, mas acho que ainda falta a 
leitura para que tenham bons textos.

Voz do Carmelo: Na sua opinião, qual 
é a importância da redação ao longo do 
período escolar e depois dele, como em 
provas de processos seletivos?

Preconceito musical

Sétimo Ano A

Muitas pessoas julgam as outras pelos gostos 
musicais, mas GOSTO NÃO SE DISCUTE. Então, vamos 
parar de julgar e começar a respeitar. Antes de 
desqualificar o gosto alheio, lembre-se que: você não 
precisa gostar, você não precisa ouvir, é só não atacar o 
outro com o seu preconceito.

Bandas como BTS, The Beatles, Nirvana e Coldplay 
não são do mesmo gênero musical, mas são bandas que 
adolescentes apreciam. Mas, assim como aconteceu 
com Backstreet Boys, Britney Spears  e outras bandas 
dos anos 90, os novos alvos do preconceito são, 
atualmente, os grupos de K-pop.

No mundo de hoje, com tantos ritmos musicais, há 
uma diversidade enorme de gostos e também grande 
preconceito. Alguns ritmos são mais populares como: 
funk, rap, hip-hop, sertanejo, K-pop, rock, eletrônica e 
gospel.

Alice Barbosa do Nascimento Einloft e Maria Clara 
Lopes Risso,

Oitavo Ano C

Mariana Luiza Carneiro Silva e Larissa 
Cardoso Jacob, 

Paula Tiburcio, professora de Redação
(Foto: arquivo pessoal)
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Você lê os textos do nosso jornal?

“Acho bem legal pois ele mostra tudo o que ocorreu durante o 
ano, tipo aulas práticas e palestras. Às vezes, passo olhando 
somente as imagens e outras vezes os textos e as imagens.”

Ana Clara Souza, Sétimo Ano A

“O jornal é uma maneira de informar as pessoas de um jeito 
legal e interativo! Eu sempre leio as reportagens.”

Caio Bastos, Sexto Ano B

Com que frequência você lê os textos do jornal do Colégio? 
Percebemos que a maioria dos estudantes só estão folheando o 
jornal, e discutimos a respeito em nossas reuniões. Diante disso, 
decidimos perguntar a alguns alunos o que acham do jornal e se 
leem os textos ou veem somente as imagens. Confira as respostas 
abaixo:

Bruna Mendes, Sexto Ano B

Anna Clara Lanna, Primeira Série B

“Eu acho o Luz do Carmelo bem legal! Sempre leio os textos e 
vejo as imagens.”

“Penso que é uma forma muito legal de mostrar os trabalhos e 
projetos do Colégio. Leio as novidades só quando apresentam um 
título bem interessante, e acho que são poucas as pessoas que 
também leem.” 

Feira Cultural 2018

No dia 25 de agosto, foi realizada, em 
nosso Colégio, a Feira Cultural com o tema 
da Campanha da Fraternidade 2018: 
Fraternidade e Superação da Violência. 
Foram apresentados trabalhos com 
variadas metodologias e todos abordaram 
a violência. 

Os visitantes puderam apreciar as 
exposições, que foram montadas em 
diversos espaços do Colégio. 

A Feira Cultural proporcionou um 
momento de aprendizado e de 
reflexão sobre os diversos tipos de 
violência. 

Hellen Folly Valente, 

Sexto Ano A
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Educação para a vida toda.
www.carmovicosa.com.br
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