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Mãos na terraLá vem história…

I Feira de Profissões do Colégio 
Carmo reúne representantes de 22 

cursos de graduação da UFV. 

Feira de Profissões

Projeto incentiva a leitura 
compartilhada no Ensino 

Fundamental I. 

Crianças cultivam feijão e 
aprendem sobre cuidados com o 

meio ambiente e alimentação 
saudável. 
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Mestres do saber
Parabenizamos o professor de Física, 

Mathias Viana, pelo título de mestre 
recebido com louvor,  no dia 9 de 
novembro. Como parte do Mestrado no 
Programa de Pós-Graduação em Física da 

Universidade Federal de Viçosa (UFV), ele 
apresentou a dissertação “Leis da 
Termodinâmica em uma abordagem 
investigativa desenvolvida em torno do 
Motor de Stirling”. 

Prof. Dr. Álvaro Neves, do Departamento de Física (DPF) da UFV; Prof. Dr. Alexandre Tadeu 
(orientador), do DPF; Prof. Mathias Viana; Prof. Dr. Paulo Menezes, do Departamento de Física e 
Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora, e Prof. Rodrigo Siqueira, do Departamento de 
Medicina e Enfermagem da UFV. Foto: Arquivo pessoal

Q u e m  t a m b é m  d e f e n d e u  s u a 
dissertação de mestrado em 2018 foi a 
professora da Educação Infantil Fernanda 
Fernandes.  A  pesquisa  int i tu lada 
“Trocando Saberes  e  construindo 

conhecimentos: A participação de 
estudantes da EFA Paulo Freire na Troca de 
Saberes” foi apresentada como parte das 
exigências do Programa de Pós-Graduação 
em Educação da UFV. Parabéns, Fernanda! 

Prof. Dr. Eduardo Simonini Lopes (coorientador), do Departamento de Educação (DPE) da 
UFV; Prof. Fernanda Fernandes; Prof. Dr. Edgar Pereira Coelho (orientador), do DPE; Prof. Dr. 
Arthur Meucci, do DPE, e Prof. Dr. Marcelo Loures dos Santos, da Universidade Federal de Ouro 
Preto. Foto: Arquivo pessoal
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O Jardim da Ciência Gilton Natan Soares de Almeida é um espaço pedagógico e um recurso didático vivo, que permite aos visitantes 
observar, na natureza, as dinâmicas da vida. Ele encontra-se em contínua atualização e, recentemente, ganhou novos espaços. 

Jardim da Ciência ganha novos espaços pedagógicos

Cochichódromo
Trata-se de um experimento interativo de Física, instalado na 

Praça da Ciência, para estudo das ondas sonoras e dos princípios 
básicos de funcionamento dos refletores parabólicos. Esse 
dispositivo consta de duas antenas parabólicas de TV, 
posicionadas, paralelamente, a 21 metros de distância. A onda 
sonora emitida por um cochicho, realizado próximo ao foco de uma 
das antenas, pode ser ouvida, nitidamente, perto do foco da 
antena oposta.

Aviário
É uma instalação onde são criadas aves domésticas, como 

galinhas, patos, gansos-africanos, galinhas d'angola e codornas, e que 
recebe a visitação de diversas espécies de aves silvestres, como 
canário-da-terra, viuvinha, pardal, rolinha, bem-te-vi e sanhaço. É um 
espaço aberto à visitação de estudantes, professores e pessoas que se 
interessam pela observação de aves. É utilizado, ainda, nas aulas de 
Ciências da Natureza, como recurso didático para o estudo de biologia, 
biodiversidade, reprodução, ecologia e conservação de aves. 

Espaço etnobotânico
Etnobotânica é o ramo da botânica que trata das relações entre 

as plantas e os povos das diferentes etnias. O espaço etnobotânico 
ilustra essa relação do homem com a flora e é formado por um 
canteiro destinado ao cultivo de plantas alimentícias, medicinais, 
ornamentais, repelentes e outras. 

Composteira 
É um pátio, com área de 8,6m², sobre o qual são montadas pilhas 

de resíduos orgânicos provenientes do Jardim da Ciência (aparas de 
grama, restos de culturas, esterco de aves etc) para transformação em 
húmus sólido e líquido. O húmus sólido é usado na horta como adubo 
orgânico. Já o húmus líquido, diluído, é utilizado como biofertilizante 
e repelente de insetos e pragas agrícolas. A composteira é utilizada 
também como recurso didático nas aulas de ecologia para estudo do 
fluxo de energia e do ciclo da matéria na natureza. 
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Colégio Carmo realiza Cantata de Natal
Para encerrar o ano letivo e se 

preparar para a Solenidade do Natal 
do  Senhor,  o  Co lég io  Carmo 
realizou, nos dias 5, 6 e 8 de 
dezembro, sua tradicional Cantata 
de Natal. 

 As crianças do Maternal II e do 
Maternal III abriram as celebrações, 
no dia 5, com a apresentação “Jesus 
nasce em um abraço". No dia 
seguinte, foi a vez das turmas do 
Primeiro e do Segundo Período 
contarem a história do nascimento 
do Menino Jesus em “Uma linda 
noite de Natal”. Com a apresentação 
de “Uma história de Amor e de Paz”, 
as turmas do Ensino Fundamental I 
encerraram a Cantata de Natal, no 
dia 8. 

 Parabenizamos os alunos e os 
educadores pela linda festa! 

Colégio Carmo investe em equipamentos para Laboratório de 
Ciências da Natureza

 Esses materiais são essenciais para a 
aprendizagem do discente, uma vez que 
possibilita as montagens de inúmeras 
a t i v i d a d e s  e x p e r i m e n t a i s  e , 
consequentemente, a compreensão dos 
fenômenos físicos explorados no Ensino 
Fundamental e no Ensino Médio, abrangendo 
temas importantes da Física, como Mecânica, 
Calorimetria, Termologia, Termodinâmica, 
Ondu la tór ia ,  Ópt ica ,  E le t r i c idade , 
Magnetismo e Eletromagnetismo.

O Laboratório de Ciências da Natureza 
do Colégio Carmo está bem equipado na 
área de Ensino de Física, com a aquisição 
dos seguintes equipamentos de Física 
Experimental: Conjunto para estudo de 
Pêndulos Físicos; Conjunto de Magnetismo e 
E l e t r o m a g n e t i s m o ;  C o n j u n t o  d e 
Hidrostát ica ;  Anel  de  Gravesande; 
Propagação de calor; Empuxo; Dilatômetro; 
Conjunto de Termologia e Calorimetria; 
Conjunto de Óptica; Conjunto de Acústica e 
Ondas; Plano Inclinado; Gerador de Onda 
Estacionária.

 A realização de um experimento pelo 
aluno desenvolve o espírito observador e 
crítico, as habilidades de manusear objetos 
e instrumentos e a relação de trabalho em 
grupo, ampliando a capacidade de relatarem 

Gilton Natan Soares de Almeida, 
Professor do Laboratório

de maneira completa cada etapa de uma 
investigação experimental.

Mathias Viana, Professor de Física
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Copa Carmo da Escolinha de Futsal

 Agradeço a direção do Colégio Carmo e aos pais pela confiança 
depositada no meu trabalho e no do professor Emerson Moraes. 

No dia 28 de novembro, realizamos o encerramento da Copa 
Carmo da Escolinha Especializada de Futsal. Foram 8 jogos com 
muita emoção e alegria para a nossa criançada! 

Sarau do Colégio 
Carmo homenageia 
Guimarães Rosa

No dia 7 de dezembro, estudantes e 
educadores do Ensino Fundamental II e 
do Ensino Médio participaram do sarau 
de encerramento do ano letivo, em 
homenagem ao escr i tor  mineiro 
G u i m a r ã e s  R o s a .  P o r  m e i o  d e 
apresentações musicais e de teatro, eles 
contaram a história de vida do autor, que 
s e  m i s t u r a  c o m  a s  h i s t ó r i a s  e 
personagens de suas próprias obras. 
Uma noite dedicada às belezas da 
literatura e do regionalismo brasileiros. 

Luiz Flávio Cardoso, Professor de Educação Física

Proporcionar momentos de integração sempre é muito gratificante 
para nós.

 Tudo aconteceu da melhor maneira e, no final, todos saíram 
vencedores! Parabéns galerinha de ouro! 
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Tarde de autógrafo 
Na tarde do dia 24 de novembro, nossa 

Comunidade  Educat iva  ce lebrou  o 
encerramento de uma etapa importante de 
formação das nossas crianças da Educação 
Infantil.

 Após a apresentação cultural, o público 
assistiu a um vídeo com imagens do dia a dia 
das crianças na escola. Em seguida, todos se 
dirigiram para a Área de Convivência Irmã 
Maurícia, onde foi preparado um espaço com 
mesinhas e cadeiras para a Tarde de 
Autógrafo. 

 A comemoração teve início com o teatro 
“Você é especial”, uma adaptação da obra 
homônima de Max Lucado, trabalhada com 
as turmas do Segundo Período. As crianças 
cantaram, dançaram e interpretaram a 
h i s t ó r i a ,  d e i x a n d o  e n s i n a m e n t o s 
importantes sobre como cada um de nós é 
especial aos olhos de Deus. 

 Nossos autores mirins autografaram 
cópias do livro “Primeiras Histórias”, com 
textos lindos criados por eles. Também, 
tiraram fotos e receberam os cumprimentos 
dos familiares. 

 Aos nossos pequenos e seus familiares, 
desejamos parabéns! Parabenizamos 
também os nossos educadores, que 
prepararam com muito carinho esse 
momento especial. 

Solenidade de Conclusão do Ensino Médio 

Uma noite emocionante para guardar 
para sempre na memória. Foi assim a 
Solenidade de Conclusão do Ensino Médio, 
realizada no dia 23 de novembro. Em clima 
de despedida e comemoração, os alunos da 
Terceira Série receberam os certificados e 
relembraram momentos inesquecíveis da 
trajetória em nosso Colégio. 

 Em seu discurso, o professor paraninfo 
das turmas, Guilherme Corrêa, falou sobre a 

 A solenidade contou ainda com a presença 
da diretora pedagógica, Irmã Sônia Maria 

c o n v i v ê n c i a  e  o s  a p r e n d i z a d o s 
compartilhados com os alunos, que vão além 
da sala de aula. Os professores Fernanda 
Ribeiro, Juliana Arruda, Rafael Sabião e 
Eliane Venturini e os funcionários Bráulio 
Cupertino, Maria do Carmo Teixeira, 
Auriceia Rosa e Adilson Caetano foram 
homenageados pelos estudantes.

Estevam, da diretora administrativa, Marina 
Magalhães, da coordenadora pedagógica, 
Elaine Fontes, além de educadores, familiares 
e amigos dos formandos. 

 Parabenizamos todos os alunos pela 
conclusão de mais uma etapa importante de 
seu processo formativo e desejamos muito 
sucesso nos próximos passos dessa 
caminhada. Que Nossa Senhora do Carmo os 
acompanhe e os abençoe sempre!
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Celebração Eucarística em Ação de Graças pelos formandos de 2018

 Na data em que se comemorou o Dia 
Nacional de Ação de Graças, agradecemos 
a Deus pela vida de cada aluno; pelas 
famílias que, ao longo dos estudos de seus 
filhos, sempre acolheram e acolhem a 
proposta da Educação Carmelita; e pelos 
educadores sempre unidos na tarefa de 
formar mentes e corações para a vivência 
dos valores humano-cristãos.

 Sob a regência do maestro Ciro Tabet, 
crianças e jovens do Coral Flos Carmeli 
abrilhantaram a celebração, cantando 
bonitos louvores e o hino do nosso 
Colégio.

A nossa Comunidade Educativa se 
reuniu, na noite do dia 22 de novembro, 
para a Celebração Eucarística em Ação de 
Graças pelos alunos que concluíram a 
Educação Infantil, o Ensino Fundamental 
I, o Ensino Fundamental II e o Ensino 
Médio. A missa foi celebrada pelo Padre 
Lucas Germano de Azevedo, da Paróquia 
Santa Rita de Cássia,  no Ginásio 
Poliesportivo Irmã Elisa. 

 Por tudo é bom dar graças ao Senhor! 

Estudantes de Educação do Campo conhecem trabalho docente do Carmo

No dia 3 de dezembro, o Colégio Carmo 
recebeu 39 estudantes do curso de 
licenciatura em Educação do Campo da 
U n i v e r s i d a d e  Fe d e r a l  d e  V i ç o s a , 
acompanhados pelos professores do 
Departamento de Educação, Tatiana Pires 
Barre la ,  Edgar  Le i te  de  Ol ive i ra  e 
Alessandra Bernardes Faria Campos. A 
visita teve como objetivo proporcionar aos 
alunos o conhecimento da estrutura e do 
funcionamento da escola.

 Os estudantes participaram de uma 
oficina ministrada pelo professor Gilton 
Natan Soares de Almeida e de uma visita 
guiada pela coordenadora pedagógica 
Elaine Aparecida Fontes. Foram abordados 
os seguintes conteúdos: apresentação do 
Projeto Político-Pedagógico do Colégio e dos 

espaços escolares; exploração dos espaços 
temáticos do Jardim da Ciência; concepção, 
planejamento e desenvolvimento de 
atividades experimentais, utilizando 
materiais de baixo custo e de fácil aquisição. 

 “Como educadora ,  ava l io  mui to 
positivamente este encontro. No âmbito da 
disciplina Didática da Educação do Campo, o 
Jardim da Ciência proporciona uma série de 
reflexões sobre o trabalho do professor. Foi 
um momento rico para o grupo! Estamos 
agradecidos pela acolhida carinhosa, 
respeitosa e fortemente formativa.” 

 Confira  a lguns  depoimentos  dos 
visitantes: 

Alessandra Bernardes Faria Campos, 
Educadora 

Taynara Guedes, Estudante 

 “Pudemos notar diversos espaços 
interativos nos quais os professores podem 
trabalhar de maneira multidisciplinar, 
abordando a teoria e a prática. O que me 
chamou bastante atenção foi  como 
transformaram a área dos fundos da escola 
em um espaço educativo e pedagógico, 
dando ainda mais vida a ele.” 

Queren Hapuque, Estudante

 “Foi um momento inspirador para mim, 
que pretendo lecionar nas escolas do 
Movimento Sem Terra. Se uma escola na 
cidade realiza trabalhos como apicultura, 
minhocário e horticultura, nós, das escolas 
do campo, também podemos realizar um 
trabalho tão incrível quanto esse. Parabéns, 
e gratidão pela acolhida!”
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O nascimento do Menino Jesus
No dia 12 de novembro, as crianças do Maternal II conheceram 

a história bíblica do Natal. Depois de ouvirem atentas a cada 

detalhe sobre o nascimento do Menino Jesus, elas fizeram o reconto 

com um lindo desenho.

Professoras do Maternal II 

Micheline Xisto e Vilma Ferreira, 

I Feira de Profissões do Colégio Carmo

 Ao longo das três manhãs de Feira, o 
Colégio recebeu representantes de 22 
cursos de graduação da UFV: Arquitetura e 
Urbanismo,  D i re i to ,  Comunicação 
Social/Jornalismo, Engenharia Elétrica, 
Engenharia de Alimentos, Medicina 
Veterinária, Agronomia, Enfermagem, 
Engenharia Florestal, Ciências Sociais, 
Engenharia Mecânica, Engenharia Agrícola 
e Ambiental, Letras, Ciências Contábeis, 
Ciência da Computação, Bioquímica, 
Secretar iado Executivo,  Medicina, 

Nos dias 12, 13 e 14 de novembro, 
realizamos a nossa I Feira de Profissões. O 
e v e n t o  o r g a n i z a d o  p e l o  s e t o r  d e 
psicopedagogia faz parte do projeto de 
Orientação Vocacional desenvolvido com 
os alunos do Ensino Médio. 

 A abertura aconteceu na segunda-feira 
(12), com uma palestra do professor da 
Universidade Federal de Viçosa (UFV), 
Laércio dos Anjos Benjamin, sobre 
“Trabalho, profissão e carreira”. 

E n g e n h a r i a  Q u í m i c a ,  Z o o t e c n i a , 
Administração e Nutrição. 

 Professores, estudantes e técnicos-
administrativos contribuíram de maneira 
muito  s ignificativa  para  ampliar  os 

conhecimentos dos alunos, que estavam 
atentos e curiosos para saber mais sobre os 
cursos da UFV, uma universidade de 
excelência e reconhecida internacionalmente 
como instituição de ensino, pesquisa e 
extensão. 



9Luz do Carmelo  |

FEIRA DE PROFISSOES
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Entendendo a comida

Métodos contraceptivos e DSTs

 Confira o depoimento da aluna Maria 
Antônia Luz Sartor, da Primeira Série B, sobre 
a aula: 

No dia 13 de novembro, os alunos da 
Primeira Série aprenderam mais sobre 
métodos  contracept ivos  e  Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (DSTs). A aula 
foi  ministrada pelos estagiários da 
professora Patrícia Pinheiro, os estudantes 
de Ciências Biológicas da Universidade 
Federal de Viçosa, Suemea Costa e Luiz 
Otávio Guimarães. 

 No dia 14 de novembro, foi realizada a 
Gincana Masterchef. Separados em grupos e 
orientados pelas nutricionistas,  os 
estudantes prepararam pizzas e sucos 
nutritivos, que foram avaliados pelos 
jurados convidados. Ao final, todos puderam 
degustar as deliciosas preparações. 

 Após aprenderem mais sobre nutrição e 
corpo humano, em sala de aula, as turmas 
iniciaram mais uma etapa do projeto. No dia 
31 de outubro, os alunos visitaram o setor de 
hortifruti de um supermercado para conhecer 
alguns alimentos e escolher os ingredientes 
da próxima atividade, na qual eles colocariam 
a mão na massa, literalmente.

 Além de promover o contato dos alunos 
com diferentes alimentos, o projeto 
despertou neles o interesse por conhecer 
mais sobre os alimentos e pelo cuidado 
com a saúde. 

Durante o segundo bimestre, as turmas 
do Oitavo Ano participaram de diversas 
atividades do projeto “Entendendo a 
comida”, desenvolvido em parceria com o 
Departamento de Nutrição da Universidade 
Federal de Viçosa e coordenado pela 
professora e nutricionista Maria do Carmo 
Gouveia Peluzio. O objetivo do projeto é 
fazer com que os alunos compreendam o que 
é alimentação comportamental nutritiva 
aliada ao conhecimento dos nutrientes 
essenciais para a saúde.

 Dando início às atividades, no dia 27 de 
setembro, os estudantes passaram por uma 
avaliação física. Os dados sobre peso, altura, 
pressão e medidas do corpo foram analisados 
pela equipe de nutricionistas do projeto. 

 “A aula de Biologia abordando as DSTs e os 
m é t o d o s  c o n t r a c e p t i v o s  f o i  m u i t o 
esclarecedora, contribuindo para uma maior 
interação entre professores, estagiários e 

alunos. Também, alertou a todos sobre a 
importância  da  prevenção  e  de  ter 
responsabilidade.”
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As regiões brasileiras

Gustavo Henrique Ribeiro Celestino, 
Mariana da Cruz Souza e Thiago Caixeta 

Moura, Quinto Ano A

Esse trabalho de Geografia foi uma 
experiência incrível, pois compartilhamos 
conhecimentos e nos divertimos. Tanto a 
experiência de confeccionar quanto a de 
apresentar o trabalho foi sensacional. 
A p r e n d e m o s  s o b r e  o s  c o s t u m e s  e 
conhecemos também os alimentos típicos de 
cada região. 

Para elaborar esse trabalho precisávamos 
conhecer as regiões, e esse foi um tema bem 
aprofundado durante as aulas de Geografia, 
no ano letivo de 2018. 

No dia 13 de novembro, os grupos 
apresentaram os trabalhos, no terraço da 
escola. Os trabalhos foram apresentados de 
várias maneiras: cartazes, teatros, jornal e 
livro. Assim, vimos a criatividade dos grupos 
e aprendemos mais sobre todas as regiões. 

As professoras do Quinto Ano passaram 
um trabalho sobre as regiões brasileiras. Elas 
dividiram os alunos de suas turmas em 
grupos, de acordo com as cinco regiões do 
Brasil: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e 
Centro-Oeste. Cada integrante fez, em casa, 
um breve resumo da região que ficou 
responsável e depois foi feito o trabalho em 
grupo, na sala de aula. Durante a elaboração 
dos trabalhos, nós aprendemos a respeitar a 
opinião dos outros, além de conhecer mais 
sobre a região estudada.

Desde o início do ano, nós, alunos das 
duas turmas, estudamos sobre as regiões 
brasileiras, de Norte a Sul, e pudemos 
conhecer um pouco sobre: economia, 
cultura, culinária, estados e capitais que 
formam cada região. Estudamos também 

Com o objetivo de encerrar os conteúdos 
de Geografia do Quinto Ano, os alunos das 
turmas A e B fizeram um trabalho sobre as 
regiões do Brasil, Sudeste, Sul, Nordeste, 
Norte e Centro-Oeste.

Cada grupo levou também uma comida 
típica da região pesquisada. Ao final das 
apresentações, os alunos puderam degustar 
os alimentos de cada região do Brasil.

sobre a questão da extração de madeira e do 
extrativismo mineral em alguns estados.

No quarto bimestre, as professoras 
Dayana Freitas e Zenália Maciel organizaram 
um trabalho em grupo com o tema “As regiões 
brasileiras”.  A nós, alunos, foi proposto falar 
sobre cultura, relevo, clima, estados e 
capitais, localização, população, vegetação e 
economia de cada uma das cinco regiões. As 
informações deveriam ser apresentadas em 
cartaz, peça de teatro, vídeo, enfim, da forma Henrique Nani Nasser, Quinto Ano B

que o grupo achasse ser mais adequado. 
Cada grupo também deveria levar uma 
comida ou bebida  t íp ica  da  região 
pesquisada. 

A apresentação do trabalho aconteceu no 
dia 13 de novembro. Foi o momento em que 
pudemos compartilhar o que aprendemos e, 
ainda, nos deliciar com os pratos típicos de 
cada região brasileira. 
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Lá vem história…
As práticas de leitura ainda na infância têm papel fundamental 

na formação dos futuros leitores. Durante o segundo semestre, as 
turmas do Terceiro Ano participaram do projeto de leitura “Lá vem 
história…”. 

 O objetivo do projeto foi integrar família e escola, uma vez que as 
crianças levaram para casa um livro para ser lido com os familiares, e 
estimular o prazer e o interesse pelo mundo da leitura. Depois, cada 
criança fez um registro, contando o que ela aprendeu com a história.

Confira o relato de cada turma sobre o projeto:

“O projeto “Lá vem história…” estimulou e aperfeiçoou nossas 
leituras no último bimestre. Levamos o livro para casa dentro de 
uma sacola viajante, ela é linda! Nossos professores fizeram um 
ótimo trabalho!

Alunos do Terceiro Ano A

 Cada atividade sobre o livro foi pendurada no varal da nossa sala 
com pregadores customizados por nós.  O projeto ajudou a nossa 
criatividade e a nossa escrita, pois produzimos um texto sobre o livro.”

 Foi muito legal desenvolver esse projeto de leitura!”.

“O projeto “Lá vem história…” nos estimulou e fez com que 
tirássemos uma lição da leitura que fizemos. Cada um de nós levou o 
livro numa sacola, que chamamos de “Sacola Viajante”. Ficamos com o 
livro quatro dias cada um, e, em uma folha, registramos o que tínhamos 
aprendido com a leitura. Depois, em sala de aula, penduramos a folha 
no nosso varal com os lindos pregadores que fizemos.

Alunos do Terceiro Ano B

 Nós gostamos muito do livro e, por isso, podemos indicá-lo para 
que outras pessoas o leiam e aprendam a ler e escrever melhor, e 
também a não mentir. ”

Alunos do Terceiro Ano C

”Aprendemos com o livro “O pastorzinho mentiroso”, do autor 
Maurício de Sousa, que não devemos mentir, pois quando falarmos a 
verdade ninguém acreditará. Esse foi o primeiro livro do nosso 
projeto para o desenvolvimento da leitura e da escrita.

Coordenadora Pedagógica do Ensino Fundamental I

Durante o segundo semestre letivo, o projeto de 
leitura “Lá vem história...” proporcionou aos alunos do 
Primeiro ao Terceiro Ano do Ensino Fundamental I uma 
experiência de leitura compartilhada com a família. A 
cada semana duas crianças de cada turma eram sorteadas 
para levar a sacola com o livro literário para casa. O 
momento do sorteio era muito esperado, pois todos 
ficavam ansiosos pelo dia em que chegaria a sua vez.

 O ato de ler aperfeiçoa a concentração, estimula o 
conhecimento, melhora a habilidade oral e escrita, instiga 
a criatividade e enriquece o vocabulário, benefícios de 
uma leitura atenciosa e que quando realizada ao lado de 
quem se ama, como a família, ganha ainda mais sentido. 

Denise Junqueira Reis
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Atletas do Colégio Carmo conquistam títulos nos JEVs 2018

  Os times do Módulo I de Handebol 
Feminino, Voleibol Feminino e Voleibol 
Masculino garantiram o primeiro lugar na 
competição. Já o Futsal Feminino e o Futsal 
Masculino ficaram em segundo lugar. 

 N o  M ó d u l o  I I ,  t a m b é m  t i v e m o s 
excelentes resultados. Nosso time de Futsal 
Masculino foi o grande campeão dos jogos. 
Os times de Voleibol Feminino e de Basquete 
Masculino conquistaram o segundo lugar. Já 
os times de Voleibol Masculino e Handebol 
Feminino ficaram com a terceira colocação. 

De 20 de setembro a 31 de outubro, 
aconteceu o mais importante evento do 
esporte escolar de Viçosa, os Jogos Escolares 
Viçosenses (JEVs) 2018. Nossos atletas 
representaram o Colégio com muita 
determinação e conquistaram títulos em 
diversas modalidades. 

Mariana Sampaio, Oitavo Ano B

 Agradecemos todos os alunos e os 
treinadores que representaram o nosso 
Colégio com toda a elegância carmelita em 
mais um JEVs. Parabéns a todos pelo 
excelente desempenho!

 A competição reuniu atletas das escolas 
da cidade e foi realizada no Ginásio 
Poliesportivo da Prefeitura. A preparação 
para os jogos começou em fevereiro, com 
muita dedicação, muitos treinos e o apoio 
dos professores Luiz Flávio Cardoso (Lulu) e 
Emerson Moraes (Memé). 

 Estreando nos JEVS, os times do Módulo 0 
se esforçaram muito e fizeram bonito. O time 
de Futsal Feminino conquistou o terceiro 
lugar no pódio, enquanto o Futsal Masculino 
ficou com o quinto lugar. 

“Participar dos JEVs foi uma experiência 
incrível para todas as meninas do time de 
Voleibol Feminino Módulo I. Nós nos 
esforçamos muito para conquistar o título e o 
nosso treinador, Lulu, nos capacitou e nos 
ensinou muito durante os treinos. Em nome 
de toda a equipe, quero agradecer ao Colégio 
Carmo e ao nosso treinador. Esses jogos vão 
ficar para sempre em nossas memórias!”

 “Não é fácil resumir em poucas palavras 
esses dois meses maravilhosos que tivemos, 

 Confira os depoimentos das atletas sobre 
a participação: 

em que aprendemos a trabalhar em equipe, a 
apoiar os amigos, a ser responsável e a 
respeitar o próximo. Tudo isso aprendemos 
com os nossos queridos treinadores, Lulu e 
Memé. Eles nos ensinaram a jogar com 
prazer, sem pensar na recompensa e sim na 
diversão. 

 Gostei muito de ter participado, tanto 
torcendo quanto jogando, ainda mais com 

amigos que amo e com nossos incríveis 
professores. Agradeço ao Colégio por ter nos 
dado essa oportunidade de mostrar nosso 
esforço e nosso companheir ismo, e 
agradeço principalmente ao Lulu, que 
sempre esteve ao nosso lado, nos apoiando, 
nos aplaudindo a cada ponto e nos ajudando 
a cada erro.”

Ana Luiza Belo Bernardes, Oitavo Ano C
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A evolução da escrita na Educação Infantil

Coleta Seletiva: vivendo e aprendendo com o lixo

Lígia Rodrigues, Maria Eunice Leite e Roberta Ferraz, 

Como parte do projeto “Coleta Seletiva: vivendo e aprendendo 
com o lixo”, desenvolvido no segundo semestre, os alunos do 
Primeiro Período e suas famílias confeccionaram brinquedos com 
sucata. A atividade despertou nas crianças novos interesses, 
desenvolvendo a criatividade, a destreza manual e mostrando a 
possibilidade de transformar objetos. 

Professoras do Primeiro Período

 Cada modo de escrita foi 
valorizado, sempre motivando os 
alunos a irem além, incentivando-
os a pensar e a expressar seus 
sentimentos com liberdade e 
encarando e salientando os erros 
c o m o  a l g o  n a t u r a l  p a r a  o 
crescimento. 

A o l o n g o d o a n o l e t i v o , 
trabalhamos, com os alunos do 
Segundo Período, a escrita por 
meio dos ditados realizados 
semanalmente. Por meio da 
atividade, foi possível perceber a 
evolução de cada criança, sendo 
de extrema importância um 
ambiente com muitos estímulos 
(jogos, livros infantis, alfabeto na 
altura dos alunos, nomes nos 
cabides em ordem alfabética 
etc), que ajudaram as crianças a 
se aperfeiçoarem cada vez mais 
na escrita.

Professora do Segundo 
Período A

Gisely Moreira Castro,
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Mãos na terra: plantio de feijão

 As crianças participaram de todo o 
processo. A cada semana as crianças 
observavam o crescimento, mediam o 
tamanho dos feijões com uma régua e faziam 
o registro da evolução.

 Durante as aulas, foi ressaltado a 
importância do solo, do ar e da água na 
g e r m i n a ç ã o d a s  p l a n t a s .  A l g u m a s 
observações feitas pelas crianças: “Os 

D u r a n t e  o  s e g u n d o  s e m e s t r e , 
desenvolvemos, com as crianças do Segundo 
Período, um projeto sobre o plantio de feijão. 
T ivemos  o  apo io  da  pro fessora  de 
Laboratório, Adriana Moutinho, e de seu 
assistente, Bruno Vieira, com a supervisão do 
professor Gilton Natan Soares de Almeida.

Ana Carolina Valadares Carvalho,
Professora do Segundo Período C

 Ao plantar e acompanhar o crescimento 
dos feijões, os alunos puderam ver o quanto é 
importante respeitar a natureza e a vida, 
além de adquirir muitos aprendizados em 
d i v e r s a s  á r e a s  d o  c o n h e c i m e n t o , 
abrangendo a natureza, a sociedade, a 
matemática e o português. As crianças 
contaram as sementes, separaram em 
quantidades necessárias para cada plantio, 
mediram e acompanharam o crescimento da 
planta e fizeram o desenho e o relato do 
crescimento em registros semanais.

 O projeto de laboratório do segundo 
semestre foi o plantio de feijões. Plantar 
feijão é uma atividade muito antiga e é uma 
ótima ferramenta para falar com as crianças 
sobre as plantas e seus cuidados.  

 Esse projeto teve o objetivo de despertar 
o interesse das crianças para o cuidado com o 
meio ambiente, participando diretamente de 
cada uma das etapas do cultivo do feijão, 
além de conscientizar sobre a importância de 
uma alimentação saudável e proporcionar a 
degustação do alimento semeado, cultivado 
e colhido por elas. 

Professora do Segundo Período B 

feijões estão ficando cada vez maiores!”; 
“Vai nascer um monte de feijões e a gente 
vai colher e comer!”; “O feijão é alimento 
para a gente comer!”; “ Eu gosto muito de 
feijão!”; “ Feijão é muito bom para a 
saúde!”. 

Fernanda Aparecida Rodrigues,

Aprendendo sobre 
moradias no Jardim 
da Ciência

No dia 31 de outubro, os alunos do 
Primeiro Ano A, em uma aula no Jardim da 
Ciência, tiveram a oportunidade de aprender 
mais sobre as moradias construídas pelos 
animais. 

 O que os eles  acharam da aula?
 “Esta aula foi muito legal, aprendi que 

não podemos destruir as casas dos animais.”

 Os alunos aprenderam que as moradias 
dos animais servem de abrigo contra chuva, 
v e n t o ,  c a l o r  e  p r e d a d o r e s .  A s s i m , 
perceberam a importância do cuidado e da 
preservação desses lugares.

Luísa de Lucca Sansão

Thaís Carneiro Lisboa 

Rosângela Silva,                               
Professora do Primeiro Ano A

 “Aprendi que, assim como as nossas 
casas são importantes pra nós, as casas 
construídas pelos animais também são 
muito importantes para eles.”

Gabriel Assis Fernandes
 “Eu  gostei muito dessa aula, achei legal a 

casinha do João de Barro!” 
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No dia 29 de outubro, os alunos do 
Primeiro Ano B aprenderam um novo jogo. 
Para jogar, as crianças formaram duplas e 
utilizaram o tabuleiro de pontinhos do livro 
de Matemática. 

 Durante a atividade, os alunos foram 
estimulados a fazerem cálculos mentais e a 
desenvolverem estratégias . Além de se 
divertirem, eles aprenderam mais sobre os 
números e as operações matemáticas. 

Jogo dos pontinhos

Estela Setto Vieira

 Confira os depoimentos dos alunos sobre 
o jogo: 

 “Achei legal, foi bom fazer o jogo também 
com a minha família!” 

 “Achei bom e divertido. Também, o jogo 
ensina adição.”

Lina Cláudia Gouvea Lopes

“Eu gostei do jogo, ensinei meu pai a 
jogar e foi divertido jogar com ele.”

Davi Fani Amaro

Gabriel Xisto Fernandes 

Professora do Primeiro Ano B

 “Aprendi que não podemos trapacear e 
que temos que aprender a perder. Achei 
muito divertido!”

Laurentina Reis, 

Os educadores do Ensino Fundamental II 
participam, no dia 10 de novembro, de um 
encontro sobre a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), em Juiz de Fora. Dia de 
formação e troca de experiências com o auxílio 
da assessora pedagógica da Editora SM, 
Guilhermina Jardim.

Encontro 
de Educadores do 
Ensino Fundamental II

No dia 29 de outubro, Dia Nacional do Livro, a nossa 
bibliotecária, Ana Marta Neves, contou para as turmas do 
Maternal III a história do livro “A caixa maluca”, da autora 
Flávia Muniz. Na história, os animais da floresta tentam 
descobrir o que tem dentro de uma caixa que caiu do céu. 

A caixa maluca
 Para deixar o momento ainda mais especial, a Tia Aninha preparou 

uma caixa, deixando as crianças curiosas sobre o que havia dentro dela. 
“Pipoca!”, “Bala!”, “Brinquedo!”... Foram muitos os palpites e, no final, a 
surpresa foi revelada. O que tinha dentro da caixa era: um pintinho! 

 As crianças ficaram encantadas com o bichinho e com a história! 
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Os dias e as noites
torno de si mesma, formando os dias e as 
noites. O Sol foi representado pela lanterna e 
a Terra foi representada pelo globo. Eu amei 
essa aula!”

 "Na aula de laboratório, nós aprendemos 
sobre os dias e as noites. Nós tínhamos um 
globo terrestre, uma lanterna e uma bola de 
massinha. Quando a professora Adriana 
apagou a luz da sala, nós colocamos a 
lanterna de um lado do globo terrestre e, 
assim, representamos o dia. Do outro lado, 
como estava escuro, a noite. A bola de 
massinha usamos para marcar o Brasil, para, 
assim, sabermos quando está de dia e de 
noite em nosso país.  Foi muito legal!"

Miguel Ribeiro Vidigal, Segundo Ano A

 "A aula sobre os dias e as noites foi muito 
legal e interessante. A tia Adriana pintou duas 
esferas, uma delas era grande e amarela, para 
indicar o Sol, e a outra era pequena e azul, 
para indicar o planeta Terra. Na mesa em que 
eu estava, tinha um globo terrestre. A 
professora pediu que procurássemos o Brasil 

Guilherme Souza Andrade,               
Segundo Ano B

 Os  a lunos  demonstraram grande 
interesse pelo tema e conseguiram visualizar 
os astros e como acontecem fatos tão 
importantes e que fazem parte do nosso dia a 
dia. Veja nos depoimentos: 

No dia 19 de outubro, durante uma aula 
prática de Ciências, as turmas do Segundo Ano 
aprenderam como acontecem os dias e as 
noites. A professora Adriana Moutinho 
utilizou lanternas e globos terrestres para 
simbolizar o Sol e a Terra, respectivamente. Os 
alunos tiveram a oportunidade de manipular 
os objetos com o objetivo de conhecer como a 
Terra gira e representar os dias e as noites. 

“Gostei muito da aula de laboratório. Vi 
que a Terra gira em volta de si mesma e em 
torno do Sol. De um lado fica claro, é o dia, e 
do outro fica escuro, é a noite. A gente 
representou o Sol, usando uma lanterna, e o 
dia, usando o globo.” 

“Essa aula foi fantástica! Aprendi muitas 
coisas! Foi mágica, incrível! Aprendi sobre a 
rotação da Terra, que é quando ela gira em 

Gabrielle Chaves Souza Teixeira, 
Segundo Ano A 

Maria Vitória Valente Silva,          
Segundo Ano C

 A professora nos ensinou que a Terra gira 
em torno de si mesma e ao redor do Sol. Uma 
volta ao redor do Sol é o mesmo que um ano e 
uma volta que a Terra dá em torno de si 
mesma é um dia inteiro.”

Clarice Carvalho Alvim, Segundo Ano C

 “Eu gostei muito! Eu aprendi que o Sol só 
pode iluminar uma parte da Terra de cada 
vez. O lado que está iluminado é dia e o lado 
que está escuro é noite.”

e ligássemos a lanterna para mostrar que na 
parte clara era dia e na outra, a parte escura, 
era noite. Foi tão legal!"

Guilherme Teixeira Velásquez,           
Segundo Ano B 

 “Nós aprendemos que se o Sol ficar 
muito perto da Terra, não conseguimos 
sobreviver, porque ficaria muito quente, e se 
o Sol ficar muito longe ficaria muito frio. 
Aprendemos, também, que quando é dia no 
Brasil, é noite na Austrália, e que um dia 
inteiro dura 24 horas. 
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Jogando com as quatro operações

Aprendendo com sólidos geométricos
No dia 9 de novembro, fizemos, em nossa sala, uma atividade 

com sólidos geométricos. Formamos vários grupos de cinco alunos 
para responder perguntas relacionadas aos sólidos, como: quais 
são os sólidos redondos? Quantas faces, vértices e arestas têm os 
polígonos?

Organizamo-nos em grupos de quatro pessoas. A professora 
disse que o objetivo do jogo era reforçar o uso das quatro operações 
(divisão, multiplicação, adição e subtração).

No dia 9 de novembro, tivemos uma tarde diferente. Fizemos 
uma tarde de jogos.

O jogo era composto por um tabuleiro, um conjunto de fichas e 
três dados. Lemos as regras e começamos. Só podiam jogar quatro 

pessoas de cada vez. Anotamos todas as operações que fizemos 
para chegar ao resultado e avançar no tabuleiro.

Essa atividade desenvolveu as habilidades de atenção, 
concentração e o raciocínio lógico-matemático.

Lívia Rennó de Araújo, Quarto Ano B 

Foi muito legal e interessante! Nos divertimos muito!

Brincar e aprender com blocos lógicos
Um dos trabalhos realizados com as 

crianças do Maternal III, ao longo do 
segundo semestre letivo, foi a partir do uso e 
manuseio dos blocos lógicos em madeira. 
Utilizamos esse instrumento didático a fim 
de estimular as crianças ao exercício da 
lógica e do raciocínio abstrato, além de 
instigar a capacidade de criar estratégias e a 
criatividade.

Fernanda Fernandes, 
Professora do Maternal III A

Elena Rigueira, Quarto Ano A

  Eu amei essa aula!

 Ficamos muito animados, pois já havia muito tempo que não 
fazíamos atividades com sólidos geométricos. O mais legal foi que, 
durante o jogo, nós ficamos conversando sobre ele.
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Trabalhando raciocínio lógico-matemático no Maternal III
No dia 5 de outubro, as 

crianças do Maternal III tiveram a 
oportunidade de desenvolver o 
raciocínio lógico-matemático 
brincando. Por meio de jogos e 
brincadeiras, é possível trabalhar 
também a  comunicação ,  o 
autocontrole, a autoestima, as 
relações de confiança, entre 
outros aspectos importantes para 
o desenvolvimento das crianças. 
O ensino utilizando meios lúdicos 
cria um ambiente gratificante, 
atraente e estimulante.

Gisele Souza, 

Professora do Maternal III B

Estudantes do Ensino Médio visitam Planetário da UFJF
No dia 2 de outubro, os 

estudantes do Ensino Médio que 
part iciparam da Olimpíada 
Brasi leira de Astronomia e 
A s t r o n á u t i c a  ( O B A )  2 0 1 8 
visitaram o Planetário do Centro 
de Ciências da Universidade 
Federal de Juiz de Fora (UFJF). 
Acompanhados pelos professores 
Carlos Campos, Mathias Viana, 
Guilherme Corrêa e Gilton Natan 
S o a r e s  d e  A l m e i d a ,  e l e s 
conheceram o local e participaram 
d a  s e s s ã o  " F a n t a s m a  d o 
Universo", que fala sobre a 
exploração em busca de matéria 
escura no universo. 
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Semana da Criança
A Semana da Criança 2018 aconteceu 

de 8 a 11 de outubro. A diversão começou 
na manhã do dia 6, com diversas 
brincadeiras e oficinas. Durante a 
semana, realizamos gincanas, desfiles de 
fantasias e outras atividades que fizeram 
a alegria das nossas crianças da Educação 
Infantil e do Ensino Fundamental I. 
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CARMELO
VOZ DO

Simplicidade
A simplicidade é uma simples palavra, 

m a s  c o m  u m  s i g n i fi c a d o  i l u s t r e . 
Simplicidade é um ato movido pelo amor e 
pela compaixão ao próximo, desprovido de 
qualquer interesse material e imaterial. 
Essa foi a palavra do último bimestre. 

 Motivados pelo professor de Ensino 
Religioso, Adriano Miguel Silva, os alunos 
do Ensino Fundamental II fizeram vídeos e 

APRESENTAÇÃO
Nesta edição do Voz do Carmelo, 

referente ao último bimestre, abordamos a 
palavra trabalhada nesse período, 
“Simplicidade”. Trazemos, também, como 
parte das reflexões sobre o tema da 
Campanha da Fraternidade 2018, um 
t e x t o  s o b r e  a m i z a d e s  t ó x i c a s  e 
relacionamentos abusivos. 

 Nós, da equipe Voz do Carmelo, 
agradecemos aos lei tores por  nos 
acompanharem neste ano! Que 2019 nos 
traga muitas alegrias, e que seja um ano 
iluminado para nós!

A equipe

 Em outubro, nossa equipe comemorou 
um ano de ação. Contamos mais sobre esse 
primeiro marco da nossa história em um 
texto especial. Tem também uma singela 
homenagem ao Dia dos Professores. 

 Maria Clara Lopes Risso, 
Sétimo Ano A

cartazes, contando e demonstrando a 
simplicidade. Os trabalhos foram expostos 
no corredor do primeiro andar.

 Jesus, o Salvador, nasceu em um lugar 
simples, sem nenhum luxo. A simplicidade 
nos aproxima do Reino do Céu. 

Dia dos Professores

Hellen Folly Valente, Sexto Ano A

Os professores se esforçam muito para elaborar uma boa 
aula, que desperte o interesse dos alunos. Por isso, devemos 
sempre valorizá-los. Além de serem importantes para a 
nossa formação, eles nos ajudam a ter noção do mundo no 
qual vivemos, e isso é para a vida toda.

Maria Clara Nolasco Lopes, Sexto Ano B

Todos sabemos que os professores exercem um papel 
muito importante na sociedade. Mas será que todos nós os 
valorizamos como devíamos? Será que tratamos bem os 
nossos educadores? Devíamos fazer perguntas como essas 
aos nossos professores e a nós mesmos. 

Que todos os professores tenham seus dias sempre 
iluminados. Feliz todo dia dos professores!

Escolhemos o nosso querido professor de História, 
Sávio José Silva, para representar todos os educadores do 
Colégio Carmo. 
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Amizade tóxica: um vírus que nos suga
As amizades falsas e abusivas, também 

conhecidas como amizades tóxicas, têm se 
tornado cada vez mais presentes na vida das 
pessoas, principalmente, dos adolescentes. 
Amizades muito influentes, cujas atitudes 
acabam nos prejudicando de alguma maneira, 
gerando sentimentos negativos, como 
angústia e tristeza, são consideradas tóxicas. 

 Na adolescência, há a criação de grupos e 
a exclusão de certos colegas, especialmente 
no ambiente escolar. Contar com um amigo 
nos dá o equilíbrio emocional que, em 
algumas ocasiões, outras pessoas não 
podem nos oferecer. Porém, algumas 
amizades podem acabar alterando o nosso 
entorno e as nossas emoções, gerando caos 

social e conflitos internos. 

 Essa não é uma história sobre pessoas 
boas e más, mas sobre vínculos e formas de 
relacionamentos inadequados e destrutivos.  
A pessoa tóxica é amiga e inimiga, o que 
dificulta sua identificação. Ela fala mal pelas 
costas, é interesseira, zomba do outro, 
minimiza a dor do outro e sustenta uma 
relação em que ela se sente confortável. 

 As amizades tóxicas são comuns entre 
pessoas com baixa autoestima, em que há 
troca de ofensas, a fim de diminuir o valor de 
alguém ou de suas conquistas, porém 
disfarçada com pequenas sutilezas. Esse tipo 
de amizade fere a pessoa psicologicamente, 

 Por isso, é sempre importante tentar 
m e l h o r a r  n o s s o  c o m p o r t a m e n t o , 
principalmente com os amigos. Ser um amigo 
de verdade é sempre estar ali, em momentos 
tristes ou felizes, é respeitar, aceitar, estar feliz 
pelas vitórias e triste pelas derrotas do outro, e, 
especialmente, é não o fazer se sentir mal ou 
pior do que possivelmente ele já se sente. 

Mariana Luiza Carneiro Silva e Patrícia 
Campos, 

Oitavo Ano C

acarretando em problemas físicos e 
psicológicos, apresentando sintomas de 
doenças causadas por distúrbios mentais, 
como a depressão ou o estresse. 

1 ano de Voz do Carmelo

 Quero agradecer à Marcelle, pela oportunidade de 
participar e de ter essa experiência incrível.

Alice Einloft,

No dia 26 de outubro de 2018, a equipe Voz do Carmelo 
comemorou um ano. Desde que comecei a escrever para o 
jornal, conheci pessoas incríveis e comecei a ler mais.

 Na seletiva, senti medo de não conseguir fazer o que 
esperavam de mim e fiquei insegura. Depois, comecei a me 
sentir bem em estar participando, como se eu me encaixasse 
perfeitamente. Fazer textos e tirar fotos, hoje em dia, é como 
um hobby para mim, e tenho a impressão de que as outras 
garotas do jornal também se sentem assim.

Sétimo Ano A

Voz do Carmelo visita agência Interminas

  A nossa equipe foi recebida e tratada com muito carinho pelo 
Alexandre Paula e pela Júlia Moreira, que nos proporcionaram uma 
tarde agradável. Aprendemos muito e, ao mesmo tempo, nos 
divertimos enquanto visitávamos cada um dos setores e 
conhecíamos um pouco mais de cada área da empresa.

  Depois do nosso tour, tivemos uma experiência muito legal, na 
qual vimos como é ser um cliente da empresa. Montamos um 
projeto e fizemos o passo a passo do desenvolvimento de uma 
peça publicitária.

Patrícia Campos, 

 Foi um dia muito legal, de muito aprendizado! Saímos todas 
com novas histórias e sorrisos no rosto!

 Agradecemos ao pessoal da Interminas pela experiência e pelo 
aprendizado!

No dia 9 de novembro, a Equipe Voz do Carmelo fez uma visita 
à agência de publicidade Interminas, onde o nosso jornal é 
diagramado.

Oitavo Ano C
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CELEBRACAO EUCARÍSTICA DE ACAO DE GRACAS, , ,
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CANTATA DE NATAL
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SARAU
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TARDE DE AUTÓGRAFOS DO SEGUNDO PERÍODO
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SOLENIDADE DE CONCLUSAO DO ENSINO MÉDIO
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Educação para a vida toda.
www.carmovicosa.com.br

colegiocarmovicosa

FORMANDOS  2018

º2  PERÍODO A

º2  PERÍODO C

º3  SÉRIE B

º5  ANO B

º9  ANO B

º2  PERÍODO B

º3  SÉRIE A

º5  ANO A

º9  ANO A


