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Comunidade 
educativa do Colégio Carmo 
celebra Semana Santa
Em preparação para a festa da Páscoa, estudantes 
encenam via-sacra e realizam partilha do pão 
com educadores e familiares.  
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Líderes de turma e 
professores conselheirosDicas para estudar

Crianças do Maternal II vivenciam 
período de adaptação. 

Adaptação escolar

Estudantes recebem cartilha com 
dicas para estudar elaborada por 

equipe pedagógica.

Estudantes do Ensino Fundamental 
II e do Ensino Médio escolhem 

representantes. 
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Volta às aulas
No dia 4 de fevereiro, recebemos os 

estudantes e os educadores carmelitas 
para o início do ano letivo de 2019. A 
diretora pedagógica, Irmã Sônia Maria 
Estevam, acolheu todos, no dia 8 de 
fevereiro, desejando boas-vindas. 

 No período da manhã, a equipe 
educativa e os novos alunos do Ensino 
Fundamental II e do Ensino Médio foram 

apresentados. Para encerrar o momento 
de acolhida, todos saudaram a Pátria com 
a execução do hino nacional. 

 À tarde, os alunos novatos do Ensino 
Fundamental I receberam o carinho dos 
veteranos e uma singela lembrança, em 
nome de toda a Família Carmelita. 

 Desejamos a todos um ano letivo 
repleto de alegrias e de aprendizados! 
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Formação de 
Educadores 

 No dia 2, a equipe se reuniu para mais um 
m o m e n t o  d e  f o r m a ç ã o .  A  d i r e t o r a 
pedagógica, Irmã Sônia Maria Estevam, deu 
início ao encontro desejando boas-vindas a 
todos e promovendo um momento de oração. 
Em seguida, os educadores refletiram sobre 
o tema da Campanha da Fraternidade 2019, 
Fr a t e r n i d a d e  e  P o l í t i c a s  P ú b l i c a s , 
conduzidos pelo professor de Ensino 
Religioso, Adriano Miguel Silva. 

A equipe educativa do Colégio Carmo 
iniciou o ano escolar, no dia 1º de fevereiro, 
com a realização de um treinamento de 
primeiros socorros. Todos os educadores 
participaram da capacitação, cumprindo as 
exigências da Lei 13.722, de 04 de outubro 
de 2018, conhecida como Lei Lucas. 

 Outro momento importante da reunião foi 
o estudo do Guia Pedagógico 2019, que 
orienta todas as ações dos educadores no 

desempenho de sua missão. O encontro foi 
também uma oportunidade para integração da 
equipe e preparação para o início do ano letivo.

Projeto Acolhida

Professora de Matemática

 "O projeto foi uma maneira muito 
interessante de acolher e ser acolhida por 
meus amigos, foi uma experiência 
divertida!" Cecília Leal, Primeira Série A

 "O projeto foi algo extremamente 
acolhedor, o que retrata como a interação 
em sala de aula é saudável e importante 
para todos." Sabrina Assad, Primeira 
Série B

 Cada dia, no começo da aula, um 
aluno ficou responsável pela acolhida de 
um amigo da sala. Todos, inclusive a 
professora, tiveram a oportunidade de 
acolher e serem acolhidos.

Durante o primeiro bimestre, as 
turmas do Nono Ano B e C, da Primeira e 
da Segunda Série desenvolveram o 
Projeto Acolhida, com a professora de 
Matemática, Thamyres Medeiros.

 As acolhidas ocorreram de forma 
espontânea e foram feitas com muito 
carinho.

Thamyres Medeiros, 
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Crianças do Maternal II vivenciam período de adaptação
O processo de adaptação e socialização 

das turmas do Maternal II é feito de diferentes 
maneiras desde o início do ano letivo. As 
primeiras semanas são repletas de atividades 
lúdicas e passeios pelos diversos espaços da 
escola. O objetivo é transmitir um ambiente 
tranquilo, acolhedor e prazeroso para os 
pequenos.

 Um dos aspectos essenciais, no início 
desse processo, está voltado para a confiança. 
É importante que os pais se sintam seguros, 
transmitindo, assim, tranquilidade para os 
filhos em relação ao ambiente escolar.  

 A fase que compreende a adaptação das 
crianças à escola é de extrema importância 
para a vida. É um momento de descoberta, no 
qual elas têm a oportunidade de socializar, 
obter novos aprendizados, além de adquirir 
mais autonomia no cotidiano.

Vilma Miranda e Micheline Xisto, 
Professoras do Maternal II

Abrindo o placar 
no ENEM

 Aquela Educação Física tecnicista e 
mecânica, com o passar do tempo, tem dado 
lugar a uma disciplina que se preocupa com o 
físico, o social, o corpo e a mente. Entender 

 Pr imeiramente,  todos os  a lunos 
responderam as questões propostas. Em 
seguida, o professor discutiu o assunto com 
a turma, mostrando que, atualmente, a 
Educação Física se baseia na cultura 
corporal de movimento e que o ENEM tem 
cobrado situações como a mulher no 
esporte; futebol e mídia; exercícios 
físicos/esporte e saúde. 

Pensando em uma Educação Física 
inclusiva e voltada também para o Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM), nos dias 
25 de fevereiro e 1º de março, o professor 
Luiz Flávio Cardoso trabalhou, com as 
turmas do Ensino Médio, questões de 
Educação Física cobradas no Enem 2018. 

essa mudança é a base para que os alunos 
tenham sucesso nas questões de Educação 
Física do ENEM. Portanto, é importante que 
eles entendam que a prática de esportes é Professor de Educação Física

Luiz Flávio Cardoso, 

essencial para uma melhor qualidade de vida 
e apliquem esses ensinamentos no dia a dia.
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Crianças se divertem em 
bailinho de carnaval

As crianças da Educação Infantil e do 
Ensino Fundamental I caíram na folia no 
Bailinho do Carmo, na tarde do dia 1º de 
março, véspera de Carnaval. Fantasiadas, 
elas pularam e brincaram ao som de 
marchinhas e sob chuva de confetes e 
serpentina. 

 Foi uma tarde de muita alegria e 
diversão! 
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Abertura da Campanha da Fraternidade 2019 

 Na data, também foram celebrados o 
Dia de Madre Maria das Neves e o Dia 
Internacional da Mulher. A diretora 
administrativa, Marina Magalhães, falou 
sobre o tema da Campanha, fazendo uma 
relação com a missão da Congregação das 
Irmãs Carmelitas da Divina Providência, 
iniciada por Madre Maria das Neves. Ela 
destacou ainda a importância das 
mulheres na história do Colégio Carmo, 
cumprimentando-as. 

No dia 8 de março, realizamos a 
Abertura da Campanha da Fraternidade 
2019 com os estudantes e os educadores 
do Colégio Carmo. 

 O professor de Ensino Religioso, 
Adriano Miguel Silva, promoveu uma 
reflexão a respeito do tema da Campanha 
deste ano, “Fraternidade e Políticas 
Públicas”. O educador ressaltou que as 
polít icas públicas não são apenas 
responsabilidade do Estado, mas de toda a 
sociedade, que pode e deve participar 
ativamente. O tema será trabalhado com 
todas as turmas ao longo do ano. A 
culminância dar-se-á em agosto, na Feira 
Cultural. 

Poesia Divertida

Para finalizar, fizemos um desenho bem 
grande e caprichado, representando cada 
estrofe. Quando todos terminaram de 

No dia 8 de março, fizemos uma 
atividade muito legal cujo objetivo foi 
escrever uma poesia. Para começar, a nossa 
professora, Zenália Maciel, nos apresentou 
a poesia “Duas dúzias de coisinhas à toa que 
deixam a gente feliz”, de Otávio Roth. Então, 
ela propôs que, em dupla, elaborássemos a 
nossa própria poesia, a partir da obra.

“Gosto de comer pão,

Com bastante requeijão”

Essa estrofe ficou bem engraçada! Nós 
consultamos o dicionário, para acharmos 
palavras que rimavam e faziam sentido.

Na nossa poesia falamos sobre comida, 
conversa, filme, jogo, enfim, coisas que nos 
deixam felizes. A parte que mais gostamos 
de fazer foi:

Daquele bem grandão

 Gostamos muito de fazer essa atividade, 

escrever, a professora propôs que cada dupla 
apresentasse sua poesia para a turma. Todas 
ficaram muito boas!

 Alice Ferraz e Alice Sampaio,
Quinto Ano A

pois nos ensinou a escrever uma poesia 
divertida. Estamos torcendo para fazer mais 
vezes.
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Aprendendo Inglês por meio da tecnologia

 Nas aulas, a professora Ádini Thurck 
orientou os alunos sobre a importância de 
praticarem o Inglês dentro e fora da sala de 

A tecnologia está cada dia mais presente 
na vida dos estudantes. Assim, ela tem se 
t o r n a d o  u m a  g r a n d e  a l i a d a  n a 
aprendizagem do Inglês. Nos dias 12, 13 e 
14 de março,  os  a lunos do Ensino 
Fundamental II fizeram o primeiro acesso à 
plataforma online de aprendizagem Metro 
Online Homework. 

 O site oferece uma nova maneira de 
revisar  e  de praticar  os conteúdos 
aprendidos em sala de aula. Nele, os alunos 
encontram exercícios de vocabulário, 
gramática, leitura, compreensão auditiva e 
vídeos para reforço desses conteúdos, de 
maneira mais interativa e prazerosa. 

aula, para que eles possam fazer o uso 
efetivo dessa língua. O aprendizado do 
Inglês oportunizará melhores possibilidades 
no campo profissional e ampliará o grau de Professora de Inglês

cultura e de desenvolvimento pessoal dos 
alunos.  

Ádini Thurck, 

Dia Internacional 
da Mulher

 As  cr ianças compart i lharam as 
informações com os colegas e afixaram os 
cartazes no corredor próximo às salas, para 
que outros alunos pudessem ler. 

 Destacamos a importância da busca por 
informações e da compreensão dos fatos 

 A pesquisa foi feita em casa e o 
resultado foram pequenos cartazes com 
textos e imagens expondo curiosidades 
sobre esse dia. O intuito da atividade foi 
despertar nas crianças a curiosidade e o 
olhar crítico para fatos que permeiam a 
nossa história.

Com a proximidade do dia 8 de março, 
solicitamos aos alunos do Terceiro Ano que 
fizessem uma pesquisa sobre “O Dia 
Internacional da Mulher”. Eles foram 
incentivados a descobrir quando, onde, 
como e porque esse dia é celebrado. 

históricos que fazem parte da nossa cultura 
e que podem influenciar mudanças na 
sociedade. Professoras do Terceiro Ano 

Ana Helena Queiroz, Karina Rodrigues e 
Mariana Sant'Ana, 



8 |  Colégio Carmo  |  Viçosa-MG

As mil e uma noites
No primeiro bimestre, os alunos do Sétimo 

Ano leram o livro “As mil e uma noites”, de Julieta 
de Godoy. Após a leitura, a professora de Língua 
Portuguesa, Rose Maria, separou as turmas em 
grupos para a produção de trabalhos sobre a 
obra. Alguns alunos criaram revistas e outros 
encenaram peças de teatro, demonstrando toda 
a sua criatividade e compreensão da história. Os 
trabalhos foram realizados com sucesso e todos 
gostaram muito. 

Julia Barcelos Pinheiro, 
Sétimo Ano C

Estudantes recebem cartilha com dicas para estudar

 Seguindo todas as orientações e 
com muita dedicação e disciplina, 
n o s s o s  e s t u d a n t e s  e s t a r ã o 
preparados para enfrentar os mais 
diversos desafios em sua vida 
acadêmica.

N o  d i a  1 5  d e  m a r ç o ,  o s 
estudantes do Sexto Ano receberam 
uma cartilha de Dicas para Estudar 
elaborada pela nossa equipe 
pedagógica. A psicopedagoga 
Adriana Lanna apresentou o 
material para as turmas, que inclui 
também um quadro de organização 
de horários. 

 Durante a conversa com os 
alunos, a psicopedagoga ressaltou 
a importância de seguir as dicas dos 
professores para absorver bem o 
conteúdo de cada disciplina e ter 
bons rendimentos nas avaliações. 
A lém disso ,  destacou que é 
essencial se organizar e estabelecer 
uma rotina de estudos em casa. 
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Caça ao tesouro no Jardim da Ciência
No dia 15 de março, as turmas do Sexto Ano fizeram uma 

atividade em grupo no Jardim da Ciência. Cada grupo utilizou uma 
bússula para ajudar na orientação. O professor de Geografia, 
Maurílio Amaral, dava as coordenadas que tínhamos que seguir para 
acharmos uma caixinha dourada. Quando os alunos encontravam a 

Clara Fontes Rocha, 
Sexto Ano C

caixinha, o professor fazia uma pergunta relacionada à matéria. O 
grupo que fizesse isso em menos tempo ganhava. A atividade foi 
muito legal e interessante! Eu gostei bastante! 

Biblioteca realiza atividades de incentivo à leitura

 Além de fazer o empréstimo de livros, as 
crianças participaram de contações de histórias 
e de atividades de leitura. Tudo preparado com 
muito carinho pelas bibliotecárias Ana Marta 
Neves e Josilene Rodrigues.

Ana Marta Neves, 
Bibliotecária

Durante o primeiro bimestre, a Biblioteca 
Madre Maria das Neves recebeu a visita dos 
alunos da Educação Infantil e do Ensino 
Fundamental I  para a realização de 
atividades. O trabalho da biblioteca está 
integrado ao  processo de  ensino e 
aprendizagem em sala de aula, favorecendo o 
desenvolvimento e a consolidação do hábito 
de leitura das crianças. 
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Visitando a nossa biblioteca
No dia 19 de março, as crianças do 

Primeiro Período C visitaram pela primeira 
vez, neste ano, a biblioteca da nossa escola. 
O espaço está cada vez mais bonito e 
aconchegante, fazendo os olhinhos dos 
nossos pequenos brilharem. 

Antes de escolherem um livro para levar 
para casa, as crianças ouviram atentamente 
a linda história de “Cachinhos Dourados”, 
contada pelas bibliotecárias Ana Marta 
Neves e Josilene Rodrigues. A história 
apresentou, dentre outros, o conselho de 
respeitar e obedecer aos pais para evitar 
s i tuações complicadas como o que 
aconteceu com a personagem principal.

Depois da história, os alunos escolheram 
um livro para ler em casa com a família. Foi 

Matemática e Geografia: juntas no estudo da densidade demográfica
No dia 19 de março, os alunos do Nono 

Ano B e C realizaram uma atividade, em sala 
de aula, com o objetivo de relembrar o 
conceito de densidade demográfica, 
conteúdo estudado em Geografia.

 A professora de Matemática, Thamyres 
Medeiros, além de explicar a fórmula da 
densidade demográfica, instruiu e ajudou os 
alunos a criarem uma representação 
aproximada do metro quadrado, feita com 
folhas de papel e de jornais. Após a 
montagem, foi feito um experimento para 
descobrir quantas pessoas cabem em um 

 Com a aula, a ideia de densidade 
demográfica, usando o metro quadrado, ficou 
mais clara. 

metro quadrado. Foi possível juntar 5 pessoas 
sentadas e 10 em pé.

Suzana Carvalho Alvim, 
Nono Ano B

Elídia de Paula Pereira, 
Professora do Primeiro Período C

uma tarde prazerosa em um ambiente que 
estimula em nossas crianças o amor pelos 
livros e o hábito da leitura.
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Dia Mundial da Água
Na manhã do dia 22 de março, nós, 

estudantes da Primeira e da Segunda 
Série, comemoramos o Dia Mundial da 
Água com um trabalho muito legal, 
realizado nas aulas da professora de 
Química, Juliana Arruda. 

 Com as apresentações, descobrimos 
várias curiosidades sobre a água e 
buscamos entender as diferentes funções e 
utilidades que essa substância possui para 
o meio ambiente e para os seres vivos. 

 Os trabalhos foram expostos pela 
escola, inclusive próximo aos bebedouros, 
para que todos tivessem acesso às 
informações e soubessem a importância da 
água em nossas vidas. 

Ana Luiza Campos,

 Aprendemos sobre vários temas 
relacionados à água: água nos alimentos; 
água no corpo humano; distribuição da 
água no planeta; água nas plantas; água 
nos cosméticos; água nos medicamentos e 
saúde; água na prevenção de doenças;         
a falta de água: causas e consequências; 
água: prevenção para nunca faltar,        
entre outros. 

Primeira Série A
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A dramatização como instrumento de ensino

Fernanda Fernandes, 
Professora do Maternal III B

A Coleção Alecrim, adotada 
na Educação Infantil, apresenta 
a dramatização como uma etapa 
do processo de construção do 
c o n h e c i m e n t o  e  u m a 
oportunidade para a criança 
v i v e n c i a r  s i t u a ç õ e s  q u e 
possibilitam o desenvolvimento 
de uma expressão ampla, 
verbal, gestual e criadora. 

 O trabalho de dramatização, 
com as crianças do Maternal III, 
consistiu em reproduzir o conto 
infantil “Pulguinha”. No dia 25 
de março, as crianças tiveram a 
o p o r t u n i d a d e  d e  v i v e r  a 
história, imitar,  fantasiar, 
refletir, compartilhar, esperar e 
reconhecer a ação dos colegas. 
Tudo isso faz parte do campo de 
e x p e r i ê n c i a s  d o s  j o g o s 
dramáticos, imprescindíveis 
para essa faixa etária.

Estudantes do Quinto Ano realizam atividade sobre 
Dia Mundial da Água

 Após a leitura e discussão do texto, a 
professora Dayana Freitas pediu que 
elaborássemos um cartaz para conscientizar 
as pessoas da importância de se preservar a 
água. O cartaz deveria ter um slogan, uma 
ilustração e um pequeno texto.

 O Dia Mundial da Água foi instituído pela 
Organização das Nações Unidas (ONU) com o 
objetivo de alertar as pessoas ao fato de que 
esse recurso pode se esgotar, por isso, ele 
deve ser usado com consciência. 

No dia 22 de março, nós, alunos do 
Quinto Ano, fizemos uma atividade de leitura 
e produção de texto sobre o Dia Mundial da 
Água, comemorado nessa data. Na atividade, 
havia um texto contando sobre a importância 
desse dia e dando sugestões de como 
economizar esse recurso natural.

 Com esse trabalho, vimos que pequenas 
atitudes, como tomar banhos rápidos, fechar 
a torneira quando estiver escovando os 
dentes e reutilizar a água, podem ajudar. A 
atividade foi divertida e nos fez refletir sobre Quinto Ano B

a importância da água em nossas vidas. 

Ana Luísa Mendes de Freitas e Henrique 
Teixeira Velásquez, 

Cartazes produzidos pelos alunos: Beatriz Alfenas Zerbini, Júlia Cheloni Cardozo e Pedro Martins de Queiroz.
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Encontro de líderes 
carmelitas

Os alunos líderes do Ensino Fundamental 
II participaram de uma reunião, no dia 21 de 
março. O encontro foi importante para 
sabermos o que temos que fazer. Ser líder de 
turma é muita responsabilidade. Eu não 
conseguiria exercer o meu papel sem a 
orientação da escola e sem o apoio dos meus 
colegas de turma e da Maria Fernanda Tostes, 
vice-líder. Obrigado a todos! 

 No dia 27 de março, ocorreu uma reunião 
de líderes do Ensino Médio. Os líderes de 
turma aprenderam mais a respeito do seu 
papel e de suas ações. Eles também 
c o n v e r s a r a m  c o m  o s  p r o f e s s o r e s 
conselheiros sobre suas respectivas turmas e 
desenvolveram algumas ideias a serem 
colocadas em prática ao longo do ano letivo. 

Ana Luiza Casella, 

Sexto Ano C

Segunda Série A

 Foi uma reunião muito importante para 
que os alunos líderes pudessem expor 
algumas necessidades de suas turmas e 
aprender mais sobre a sua função. 

João Victor de Souza Ribas, 

Estudantes escolhem líderes de turma e
professores conselheiros

 Confira os nomes dos novos representantes:

No início do primeiro bimestre, os estudantes do Ensino Fundamental II e do 
Ensino Médio escolheram seus representantes. Líderes, vice-líderes e professores 
conselheiros de cada turma foram eleitos, após votação em sala de aula, e têm papel 
muito importante nas ações da escola.  

Líderes e vice-líderes

Nono Ano C - Rafael Soares Vilela e 
Lívia de Souza Zaidan

Nono Ano A - Júlia Regina Oliveira 
Nascimento e Maria Eduarda Tavares 
Viana Lima 

Segunda Série B - Giulia Calcara 
Magalhães e Vitor Henrique Gonçalves 
Rigueira Pinheiro Castro

Primeira Série A - Maria Fernanda Sales 
Bento e Ana Lídia Freitas Galvão

Terceira Série B - Joice Gonçalves dos 
Santos e Luiza Valadares e Pereira

Segunda Série A - Ana Luiza Casella 
Nicolato e David Zanuncio Protil

Terceira Série A - Victória Ângelo Queiroz 
dos Reis Oliveira e David Lana Silva

Primeira Série B - Ana Luiza Saraiva de 
Oliveira e Samir Nogueira Rezende 
Moreira 

Nono Ano B - Samuel Santos Lana e 
Sofia Gomides Natali

Sétimo Ano C - Júlia Ribeiro Vidigal e 
João Augusto Mendes Tostes

Sétimo Ano A - Laís Duarte Batista 
Lacerda e Iasmin Lopes Marcolino

Sexto Ano A - Thiago Caixeta Moura e 
Mariana da Cruz Souza

Sexto Ano C - João Victor de Sousa 
Ribas e Maria Fernanda Mendes Tostes

Sexto Ano B - Henrique Cordeiro de 
Almeida e Thomaz Leal Luz de Souza e 
Silva

Oitavo Ano B - Marcela Antunes Mendes 
de Santana e Miguel Peloso Khouri

Oitavo Ano C - Alice Frederico Miranda 
e Marina Costa Marques

Sétimo Ano B - Gabriel Castro Oliveira e 
Amanda Almeida Condé

Oitavo Ano A - Beatriz Milagres Silveira 
e Gabriel Almeida Condé

Professores conselheiros 
Terceira Série A - Ernando José Leite

Terceira Série B - Fernanda Cristina 
Ribeiro

Nono Ano A - Kátia Silene Artifon

Nono Ano B - Fernanda Cristina Ribeiro

Segunda Série A - Guilherme Leandro 
Castro Corrêa

Primeira Série B - Rafael Weidt 
Brugiolo Sabião

Primeira Série A - Reinaldo Marcos 
Scaramelo

Segunda Série B - Mathias Viana Vicari

Nono Ano C - Juliana Arruda Martins

Oitavo Ano A - Adriana Moutinho 
Gonçalves

Oitavo Ano B - Lislie de Magalhães

Sexto Ano C - Letícia Maria Ferreira da 
Silva

Sétimo Ano B - Sávio José do Carmo 
Silva

Sexto Ano B - Luiza Santos da Silva

Oitavo Ano C - Nara Luiza Bital 
Chiappara 

Sétimo Ano C - Jaqueline do Carmo 
Silva Gonzaga

Sétimo Ano A - Cynthia Martins Diório

Sexto Ano A - Maurílio de Amaral Silva
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Dia do Livro 
Infantil

Aprendizagem com jogos

“Eu gostei de jogar porque é legal. Eu 
sou fera em Matemática.” Mariana Moraes e 
Lima

“Eu gostei muito do jogo, porque 
algumas vezes a gente perde e outras vezes 
a gente ganha.”  Bianca Lelis Verardo

Os jogos estão presentes desde os 
primeiros momentos de vida das crianças e 
f a z e m  p a r t e  d a  c o n s t r u ç ã o  d a 
personalidade e da aprendizagem. Por meio 
de brincadeiras, elas podem ampliar sua 
capacidade de compreensão e estabelecer 
relações com o mundo externo.

Confira o que eles acharam do jogo:

“Eu gostei porque tinha uma imagem de 
piscina no jogo e eu gosto de nadar.” 
Henrique Guadalupe Niquini da Costa

Professora do Primeiro Ano A

Tendo isso em vista, no dia 27 de março, 
os alunos do Primeiro Ano A brincaram com 
o JOGO DA TRILHA, que trabalha posição, 
deslocamento, localização, limites para 
viver em grupo e criação de estratégias. Foi 
um momento de muita descontração e 
alegria, no qual eles aprenderam a encarar 
derrotas e vitórias com naturalidade.

Gisely Moreira Castro,

 Durante a au la , os a lunos 
escreveram o nome do livro que mais 
gostam e ilustraram com muito 
capricho. O momento foi de muito 
entusiasmo e interesse. 

No dia 27 de março, os alunos do 
Primeiro Ano B aprenderam, na aula 
de Ciências , a importância de 
algumas datas comemorativas. 
Dentre elas, o Dia do Livro Infantil, 
comemorado em 18 de abril, em 
homenagem ao famoso escritor 
Monteiro Lobato.

Com aulas como essa, incentivamos 
nossos pequenos a embarcarem no mundo da 
leitura e da escrita. Veja:

 “Quando leio um livro, eu me sinto 
amado.” Marcus Felipe de Souza Rocha

 “O livro é muito importante! Com ele, 
aprendo a ler e a escrever.” Larissa Santos 
Sinício

Professora do Primeiro Ano B
Jéssica de Freitas Lopes,
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Circuito da Matemática
No dia 29 de março, as turmas do 

Segundo Período fizeram uma atividade de 
c i r c u i t o  p a r a  d e m o n s t r a r  s e u s 
conhecimentos matemáticos de maneira 
lúdica. Trabalhamos com as crianças jogos e 
br incadei ras  com números ,  fo rmas 
geométricas e cores. 

Os alunos apreciaram as brincadeiras e 
d e s e n v o l v e r a m  s u a s  h a b i l i d a d e s 
matemáticas. Foi muito divertido! Afinal, 
aprender brincando é bem mais legal!

A atividade lúdica exerce um importante 
papel na Educação Infantil. O brincar é a 
essência da infância e seu uso permite o 
trabalho pedagógico que possibilita a 
produção do conhecimento de modo 
envolvente para as crianças.

Fernanda Aparecida Rodrigues, Roberta 
Magalhães Abranches Ferraz e Gisele Souza, 

Professoras do Segundo Período

Hábitos de higiene

Professora do Primeiro Ano D
Laurentina Reis, 

No dia 29 de março, a turma do Primeiro Ano 
D aprendeu mais sobre hábitos de higiene, 
durante a aula de laboratório. Os alunos 
vivenciaram na prática alguns hábitos do nosso 
dia a dia, como lavar as mãos, escovar os dentes, 
tomar banho, cortar as unhas, entre outros. Esses 
são hábitos simples que são muito importantes 
para a nossa saúde, podendo evitar uma série de 
males. Após a aula, fizemos o registro das 
atividades realizadas no laboratório. 
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 No segundo momento, fomos até o pátio 
da escola, onde as crianças procuraram suas 
fichas do nome próprio dentre as muitas 
espalhadas pelo chão. Em seguida, cada 
criança traçou seu nome e fez um desenho 
com canetinha em uma folha. A atividade 
estimulou o reconhecimento do próprio 
nome e dos nomes dos colegas, a observação 
e a paciência para evoluir no traçado das 
letras. 

 Aos poucos, as crianças vão aprimorando 
suas habilidades de escrita e vão ganhando 
mobilidade para segurar lápis e canetas. Elas 
sentem-se muito felizes e realizadas ao 
escreverem o próprio nome em suas 
atividades. 

Lígia Silveira,

Professora do Primeiro Período A

No dia 29 de março, os alunos do 
Primeiro Período A vivenciaram um 
momento muito prazeroso de escrita do 
nome. Primeiramente, eles fizeram o traçado 
da letra inicial do nome em uma caixa de 
areia, atividade ideal para crianças que 
ainda estão desenvolvendo a habilidade 
motora fina necessária para escrever.

Brincando e aprendendo com as letras do nome

 Sob tal ótica, a aula conseguiu atingir o seu objetivo didático. A 

Na aula prática de Física do dia 29 de março, os estudantes da 
Segunda Série obtiveram uma abordagem contemplativa e interativa 
quanto ao conteúdo de Termodinâmica: propagação de calor. Nesse 
contexto, foram realizados três experimentos correspondentes à 
transmissão de calor por condução, convecção e irradiação. 

Estudantes têm aula prática sobre propagação de calor

Calebe Garcia, 

partir das demonstrações, os professores Mathias Viana e Gilton 
Natan de Almeida conseguiram atrair a atenção dos estudantes para 
o estudo de caso, tornando a disciplina mais acessível e tão 
dinâmica quanto moléculas em transição de calor. 

Segunda Série A
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Durante a fase de alfabetização, é de 
grande importância que as crianças tenham 
contato com atividades lúdicas que 
despertem o interesse pelo mundo da leitura 
e da escrita. Por meio de jogos e brincadeiras, 
as crianças são estimuladas a desenvolver-se 
física, afetiva e cognitivamente. 

 Nesse sentido, no dia 1° de abril, os 
alunos do Primeiro Ano C tiveram a 
oportunidade de brincar com as letras do 
alfabeto móvel. A brincadeira teve como 
objetivo estimular o reconhecimento das 
letras do alfabeto e o interesse dos alunos 

Brincando com letras e descobrindo palavras

 O que eles acharam da aula?

 “Eu gosto muito de formar palavras.” 
Luiza Tassis

por atividades que envolvam a linguagem 
oral, a escrita e a leitura. 

 “Eu estou aprendendo a escrever.” Felipe 
Alfredo

 “Eu consegui formar muitas palavras que já 
sei escrever.” Marina Maffia 

Rosângela Silva, 
Professora do Primeiro Ano C

Thomaz Leal Luz de Souza e Silva, 
Sexto Ano B

Durante a aula de Ciências do dia 4 de 
abril, vimos como é feita a previsão do 
tempo. No laboratório, os professores Gilton 
Natan de Almeida e Luiza Santos da Silva nos 
e x p l i c a r a m  p a r a  q u e  s e r v e m  c a d a 
instrumento meteorológico e a diferença 
entre nevoeiro e neblina. Em seguida, 
visitamos a miniestação meteorológica, no 
Jardim da Ciência, onde observamos na 
prática como funcionam a biruta, o 
higrômetro, o anemômetro e as setas. 

Estudantes aprendem mais sobre instrumentos meteorológicos
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Comunidade educativa do Colégio Carmo celebra Semana Santa
Iniciamos, no dia 12 de abril,  as 

celebrações da Semana Santa, com a 
encenação da via-sacra. Estudantes e 
educadores do Ensino Fundamental e do 
Ensino Médio se reuniram para um momento 
emocionante de preparação para a Páscoa do 
Senhor. Os alunos percorreram o Ginásio 
Poliesportivo Irmã Elisa, recordando os passos 
e o sofrimento de Jesus para a nossa salvação. 
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No dia 17, realizamos a partilha do pão 
com a presença de muitos familiares, 
relembrando um dos gestos de Jesus antes 
de sua morte e ressurreição. Todos os alunos 
também levaram para casa um pão e 

Estudantes do Oitavo Ano produzem haicais

instruções para realizar a partilha em 
família. Encerrando as celebrações, as 
crianças do Primeiro Período encenaram a 
história da Páscoa, reforçando o verdadeiro 
sentido dessa data.

Q u e  a  P á s c o a  r e f o r c e  o  n o s s o 
compromisso de coerência prática da fé, 
traduzida na solidariedade com os que mais 
necessitam de nossa ajuda fraterna!

“Com um papel

Na aula de Produção Textual do dia 11 de 
abril, os estudantes do Oitavo Ano A 
apresentaram alguns haicais produzidos a 
pedido da professora Fernanda Ribeiro. Com 
o intuito de treinar a escrita e a capacidade 
de reflexão, os alunos se empenharam na 
produção dos haicais. 

e um lápis na mão,

o menino vai até o Japão.”

Ana Clara Souza

Ana Clara Freitas Galvão

“Um pássaro passou

levou.”

Alan Siqueira

dentro de nós.”

“Nós não somos pavões, 

e toda tristeza que eu tinha

mas todos temos um 

“As ruas precisam de atenção

Que desconsidera uma vida em questão”

Júlia Fialho Lélis Corrêa

E não de uma tela brilhosa na mão

Maria Clara Lopes Risso, 

Oitavo Ano A
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Descobrindo as cores 
As crianças do Maternal III vivenciaram, 

ao longo do primeiro bimestre, momentos 
lúdicos e  prazerosos de at ividades 
relacionadas às cores, como confecção de 
dedoches e de brinquedos com sucatas, 
contação de histórias, músicas e jogos. Em 
cada momento, uma descoberta! As cores 
são um dos pontos de partida da nossa longa 
jornada do conhecimento.

Professora do Maternal III A
Natália Oliveira Teixeira,

Projeto Nome da Turma
O  p r o j e t o  N o m e  d a  T u r m a  é 

desenvolvido, ao longo do ano, com as 
crianças da Educação Infantil. Nas turmas do 
Maternal III, o tema é “Se eu governasse o 
mundo... Cuidaria do Fundo do Mar!”. As 
crianças do Maternal III C vêm construindo 
sua própria identidade com o nome de 
“Turma Caranguejo”. 

 A proposta de trabalhar com projetos 
reúne inúmeras possibilidades, dentre elas, 
enfatizamos o sentido e a profundidade que 
se pode atribuir às aprendizagens. A criança 
apresenta curiosidades naturais quanto às 
novas descobertas e, por meio da mediação 
do adulto, pode-se transformar esse 

Jussara das Graças Moreira,
Professora do Maternal III C

interesse em uma ação investigativa, 
propiciando momentos de reflexão e de 
criatividade. 

 Iniciamos o projeto, no primeiro 
bimestre, com uma roda de conversa e 
fazendo registros sobre conhecimentos 
prévios (o que sabemos), curiosidades, 
questionamentos e hipóteses sobre o tema 
(o que queremos saber) e como podemos 
encontrar as respostas que estamos 
buscando (como queremos saber). A 
culminância do projeto acontecerá na Feira 
Cultural, em agosto. 
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Ensino de Língua Inglesa na 
Educação Infantil

 P o r  r a z õ e s  d e  o r d e m 
biológica e psicológica, quanto 
mais cedo a criança tem 
c o n t a t o  c o m  u m a  n o v a    
língua, mais eficaz será a 

Em 2019, o Colégio Nossa 
S e n h o r a  d o  C a r m o 
implementou o ensino da 
Língua Inglesa à grade dos 
anos iniciais. Por meio de 
músicas, vídeos, desenhos, 
brincadeiras e muito mais, os 
educandos entram em contato 
com uma segunda língua, ao 
m e s m o  t e m p o  e m  q u e 
adquirem conhecimento da 
sua própria. 

Lorena Barbosa, 

aprendizagem. Ademais, o 
aprendizado de uma língua 
estrangeira desenvolve no 
a l u n o  e s t r a t é g i a s  d e 
aprendizagem importantes 
para o desenvolvimento do 
conhecimento sistematizado e 
do pensamento. Entre tantas 
outras vantagens está a do 
conhecimento de outra cultura, 
preparando nossos educandos 
para lidar da melhor maneira 
com as diferenças sociais.

Professora de Língua 
Inglesa

Alunos do Oitavo Ano desenvolvem projeto contra drogas

Júlia Fialho Lélis Corrêa, 

A partir da leitura da obra “O estudante”, 
de Adelaide Carraro, nós, alunos do Oitavo 
Ano A, realizamos, no primeiro bimestre, um 
projeto com o título “Diga não às drogas”. 
Elaboramos maquetes, cartazes e panfletos 
com o objetivo de conscientizar os jovens 
sobre os malefícios das drogas e das bebidas 
alcoólicas, assunto retratado no livro. Na 
obra, um estudante dedicado e com 
excelentes notas “cai” no mundo das drogas, 
o que traz grandes problemas para ele e para 
sua família. 

Oitavo Ano A
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Poesia na biblioteca

Os alunos demonstraram grande 
interesse durante a atividade. Foi um 
momento de muita diversão e aprendizagem!

Com o objetivo de aprimorar  os 
conhecimentos literários, trabalhamos, no 
primeiro bimestre, o gênero textual poesia. 
Além de utilizar o livro didático, também 
elaboramos atividades que foram feitas em 
sala de aula e em casa.

Visando aperfeiçoar o tema, foi realizada 
uma atividade de escuta e declamação de 
poemas na biblioteca da escola, onde os 
alunos observaram o uso da voz, os trechos 
lidos com mais entonação e as expressões 
facial e corporal no decorrer da fala.

A importância da leitura
Durante o primeiro bimestre, as turmas 

d o  Q u a r t o  A n o  r e fl e t i r a m  s o b r e  a 
importância da leitura. Confira a opinião dos 
alunos sobre o assunto:

 “Sabemos que boa parte da população 
brasileira não gosta de ler e, infelizmente, 
não tem acesso a livros e à educação de 
qualidade e, por isso, podem achar que ler é 
chato. Mas, ler é bom para aprender muitas 
palavras novas e para escrever melhor, além 
de ser muito divertido. Por isso, é muito bom 
ler um pouco todos os dias.

 Os livros são legais e divertidos, é como 
se entrássemos na história e sentíssemos 
todas as emoções, a alegria, a tristeza, e, às 
vezes, até aquele aperto no coração, quando 
nosso personagem principal sofre ou quando 
a história tem uma reviravolta inesperada. 
Ler antes de dormir nos ajuda a ter muitos 
sonhos bons.

 “Leitura é uma maneira de se expressar 
por meio dos livros e das palavras. Quando 
lemos, aprendemos várias coisas, entramos 
na história e podemos imaginar que somos a 
personagem. Por exemplo, na história da 
Turma da Mônica, podemos ser a Mônica e 
sair para brincar com o Cebolinha e com o 
Cascão. É muito legal ler e imaginar! 

 Ler também é viajar sem sair de casa, 
po is  mergu lhamos  na  le i tu ra  e  na 
imaginação. Acreditem, é muito legal, é 
mágico!”                

Letícia Sena e Nayla Giovanna Moura, 
Quarto Ano A

Heitor Elias Faria e Ana Luiza Rezende 
Rocha, Quarto Ano B

Enfim, com os livros, aprendemos, nos 
divertimos e viajamos pelas histórias. Vamos 
para mais uma aventura?”

 Você já parou para pensar em como seria a 
nossa vida sem a leitura? Ler nos ajuda muito, 
principalmente a entender qualquer situação 
e diferentes tipos de texto. Ler também nos 

 “A leitura nos ajuda muito em nosso dia a 
dia. Na escola, utilizamos vários modos para 
ler: seminários, atividades da biblioteca, 
revistas,  entre outros. Diariamente, 
utilizamos revistinhas para ler e fazemos 
atividades nos livros. 

ajuda a viajar a qualquer lugar através da 
imaginação, a fazer pesquisas na internet, a 
aprender coisas novas etc. Por esses motivos, 
a leitura é muito importante e indispensável.”

Matheus Correia, Quarto Ano C

Ana Helena Queiroz, Karina Rodrigues e 
Mariana Sant'Ana, 

Professoras do Terceiro Ano
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Leitura e contação de história

 Assim como a leitura feita pela própria 
criança, a contação de histórias também é 
muito importante para instigar a imaginação 
e a criatividade dos pequenos. As histórias 
são fontes maravilhosas de experiências, 
pois têm a capacidade de aumentar o 
conhecimento das crianças em relação ao 
mundo que as cerca.

 Em algumas das nossas visitas à 
biblioteca, os alunos tiveram a oportunidade 
de ouvir histórias muito divertidas contadas 
com fantoches e desenhos, pela bibliotecária 
Ana Marta Neves. Além de muito prazerosos, 
foram momentos de extrema importância 
para instigar neles o prazer de ler.

Durante o primeiro bimestre, os alunos 
do Segundo Ano participaram de vários 
momentos de leitura e de contação de 
histórias. A leitura abre muitas portas para o 
desenvolvimento das crianças, além de 
despertar a curiosidade e levá-las ao mundo 
da imaginação.

 “Eu adoro a biblioteca. A tia Aninha já 
contou várias histórias legais para a gente, 
como a da Dona Baratinha e a da Cachinhos 
Dourados. Eu amei e foi muito legal!” 
Isabella Braga Sclaffani, Segundo Ano A 

 “A leitura é importante para aprender a 
escrever e para conhecer as coisas. O livro 
que eu mais gosto de ler se chama 'Adivinha o 
quanto eu te amo'.” Maria Eduarda Henriques 
Fernandes, Segundo Ano A 

 O contato com o mundo dos livros é 
sempre revelador e marcante. A literatura 
infantil leva mais do que o simples 
conhecimento sobre histórias, proporciona 
às crianças um universo de ideias e novos 
mundos a serem desbravados. É importante 
que a prática da leitura esteja inserida no dia 
a dia de maneira prazerosa, tanto na escola 
quanto em casa. 

 Confira os depoimentos dos alunos:

 “Eu acho importante ler para saber tudo o 
que está acontecendo, para viver a vida mais 
feliz e para conhecer muitos livros.” Júlia 
Moreira Maduro de Carvalho, Segundo Ano A 

 “Eu gosto de ler porque aumenta a minha 
sabedoria e também porque pode fazer a 
gente ficar cada vez melhor em leitura.” 
Mateus Maciel Gomes Oliveira Rodrigues, 
Segundo Ano A 

 “A leitura é importante em nossas vidas, 
porque a gente aprende a escrever novas 
palavras, entendemos os livros e depois 
conseguimos falar sobre eles.” Maria Isabel 
Oliveira de Paula, Segundo Ano B 

 “Eu gosto muito de ir à biblioteca. A 
história que eu mais gostei de ouvir lá este 
ano foi a 'Dona Baratinha'.” Davi Fani Amaro, 
Segundo Ano A 

 “Ir à biblioteca é muito bom porque a Tia 
Aninha conta histórias interessantes e a 

 “Eu gosto muito de ir para a biblioteca, lá 
tem muitas histórias legais. Lá, eu também já 
ouvi a história da Dona Baratinha que tem 
fita no cabelo e dinheiro na caixinha. Eu 
adorei!” Lina Cláudia Gouvêa Lopes, 
Segundo Ano A 

 “Ler é importante para melhorarmos a 
nossa escrita e ainda aprender muitas coisas 
legais.” Gabriel Assis Fernandes, Segundo 
Ano B

Professoras do Segundo Ano

gente viaja na imaginação. É bom também 
porque a gente pode pegar livros.” Pedro 
Cunha Pinheiro, Segundo Ano B 

 “Eu gosto muito de ir à biblioteca, porque 
a Tia Aninha conta um monte de histórias 
bonitas e eu também posso pegar livros.” 
Estela Teixeira Martins, Segundo Ano B 

 “A leitura é muito importante para o 
nosso aprendizado, quando a gente se 
envolve, a gente aprende mais e isso é 
importante para a nossa vida.” Isadora 
Pinheiro Freitas, Segundo Ano B 

Paula Almeida Ribeiro Leite e Vilma 
Bastos Pena, 

 “Ir à biblioteca é muito legal porque a 
gente pode pegar livros e ouvir histórias 
muito interessantes.” Lorena Latini Pereira, 
Segundo Ano B 
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Vestígios da minha história

Foi proposto que cada criança criasse, 
com a família, uma linha do tempo em um 
cartaz, utilizando fotografias e memórias. Os 
alunos escolheram fotografias de momentos 
que consideram importantes e marcantes 
para eles, como de quando eram bebês, do 
batizado, dos aniversários, das viagens, da 
família, dos amigos, da escola, entre outras, 

D u r a n t e  o  p r i m e i r o  b i m e s t r e , 
trabalhamos com os alunos do Segundo Ano 
a história das nossas vidas e as mudanças 
que ocorrem com cada um de nós. A partir 
disso, desenvolvemos uma atividade na qual 
cada criança contou um pouco da sua 
história de vida, desde o nascimento até os 
dias de hoje.

Alunos do Ensino Médio desenvolvem trabalho sobre verbos de comando
Em abril, nós, alunos do Ensino Médio, 

desenvolvemos um trabalho sobre os verbos 
de comando que aparecem com frequência 
nas provas escolares e no Exame Nacional do 
Ensino Médio (ENEM). A coordenadora da 
atividade foi a professora de Língua 
Portuguesa, Fernanda Ribeiro. 

 A professora dialogou muito conosco 
sobre o assunto. Segundo ela, às vezes, os 

Os trabalhos ficaram lindos e foram 
apresentados pelas próprias crianças, que 
tiveram a oportunidade de contar um pouco 
sobre elas para os colegas e para a 

e usaram a criatividade para decorar os 
cartazes. 

Paula Almeida Ribeiro Leite e                 
Vilma Basto Pena, 

Professoras do Segundo Ano

professora. Foi uma atividade muito rica e 
que contribuiu para resgatar um pouco da 
história de cada um dos alunos.

alunos têm conhecimento da matéria 
aprendida nas disciplinas escolares, mas 
erram a questão por não identificar e 
compreender o sentido do verbo de comando 
apresentado no contexto. 

 Separados em grupos, recebemos alguns 
v e r b o s  d e  c o m a n d o  p a r a  q u e 
pesquisássemos o sentido deles nos 
contextos de provas. Depois, analisamos Terceira Série B

 A atividade foi de suma importância para 
todos nós, pois, hoje, estamos mais atentos e 
críticos para analisarmos os verbos de 
comando cobrados nas questões de provas. 

Luiza Valadares e Pereira, 

questões do ENEM com os operadores 
argumentativos. 
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CARMELO
VOZ DO

APRESENTAÇÃO

 Também tem uma entrevista com 
um fisioterapeuta sobre o peso das 
mochilas dos estudantes, com dicas 
para que isso não se torne um 
problema. E, por falar em problema, 
tem matéria sobre o fim da tolerância 
de cinco minutos de atraso para os 
estudantes do período da manhã. 

 Se você leu até aqui, parabéns! 
Sabia que a maioria dos brasileiros 
não tem o hábito de ler? Fechamos 
esta edição com uma reflexão sobre a 
importância da leitura. 

 A rotina de estudante pode ser 
muito cansativa,  mas existem 
maneiras de deixá-la mais leve e 
produtiva. Conversamos com alguns 
a l u n o s  s o b r e  a t i v i d a d e s 
extracurriculares oferecidas pelo 
Colégio e o resultado é uma matéria 
muito legal com alternativas para 
quem está em busca de um momento 
de lazer e aprendizado. 

A Equipe

Nesta edição, o Voz do Carmelo 
aborda alguns temas relevantes que 
fizeram parte do nosso dia a dia 
neste início de ano letivo. Abrindo a 
nossa série de textos sobre a 
Campanha da Fraternidade 2019, 
trazemos uma discussão muito 
importante sobre Políticas Públicas 
para animais de rua.

O excesso de peso das mochilas escolares

Voz do Carmelo: Qual o peso ideal das mochilas para não 
prejudicar a coluna?

Márcio Monteiro Barros: Acho que o peso é excessivo. 

 O fisioterapeuta Márcio Monteiro Barros, formado pelo Instituto 
Metodista Izabela Hendrix, conta mais sobre o excesso de peso nas 
mochilas e dá alternativas de como diminuir o problema.

Márcio Monteiro Barros: O peso da mochila não pode 
ultrapassar 10% do peso dos jovens. O problema não é só o peso e 
sim a ergonomia de como usar a mochila (posicionamento).

O peso das mochilas escolares é um problema para os alunos, 
principalmente a partir do Ensino Fundamental II. A cada ano, 
temos que levar mais materiais e livros pesados, correndo o risco 
de desenvolver doenças na coluna vertebral.

Voz do Carmelo: O que você acha sobre o peso das mochilas dos 
alunos?

 A Organização Mundial da Saúde (OMS) diz que o uso 
inadequado de mochilas é um dos motivos que levam 85% da 
população a sofrer de dores nas costas. Especialistas recomendam 
que o peso da mochila não passe de uma certa porcentagem do peso 
do jovem que está carregando-a

Voz do Carmelo: O que você recomendaria aos jovens que já 
estão sentindo dores na coluna devido ao excesso de peso das 
mochilas?

Voz do Carmelo: O índice de adolescentes com problemas de 
coluna devido ao sobrepeso da mochila é grande?

Márcio Monteiro Barros: Armários individuais no colégio; 
mochilas com rodinhas, porém, sei que adolescentes não gostam 
muito desse tipo de mochila; folhas avulsas de fichário ao invés de 
caderno. 

Patrícia Campos, 
Nono Ano C

Márcio Monteiro Barros: Procurar um fisioterapeuta para 
avaliação postural e fazer pilates.

Márcio Monteiro Barros: Sim, acarretando problemas 
articulares e posturais, além de dores recorrentes.

Voz do Carmelo: Quais soluções você propõe para não 
sobrecarregar a coluna?
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O Colégio Carmo está desenvolvendo 
com os alunos o tema da Campanha da 
Fraternidade 2019: Fraternidade e 
Políticas Públicas. Políticas Públicas são 
leis criadas para melhorar as condições de 
vida da população, como saneamento 
básico, moradia, educação, saúde etc. 
Existem também medidas que visam o 
bem-estar dos animais de rua, zelando por 
sua saúde e procurando um lar para eles.

 Na nossa cidade, os líderes políticos 
não dão a devida atenção a essa causa. 
Sendo assim, quando andamos pela 
cidade, vemos muitos animais nas ruas, 
sem comida, sem água e, muitas vezes, 
machucados (alguns, vítimas de maus 
tratos), entre outros.

 A Sociedade Viçosense de Proteção aos 
Animais (Sovipa) ajuda na aplicação dessa 
política pública, resgatando e cuidando dos 
animais de rua e fazendo feiras de adoção 
todos os sábados. Além disso, muitos 
empresários da cidade ajudam, colocando 
ração e água na porta de seus comércios, 
mostrando sua preocupação com a causa.

 Iniciativas como essas são importantes 
para mostrar que não dependemos do 

governo para fazer a diferença no mundo. 
Com pequenos atos, podemos mudar a 
realidade dos animais de rua e inspirar 
outras pessoas a fazer o mesmo. 

Sofia Scaramelo, Nono Ano A
Alice Einloft, Oitavo Ano A

Políticas públicas para animais de rua

É comum que em nossa rotina ocorram alguns atrasos, como ao 
chegar à escola, ao sair para um encontro com os amigos, entre 
outros. Até o final de 2018, o Colégio Carmo adotava, no turno da 
manhã, uma tolerância de cinco minutos de atraso após o horário de 
início das aulas (às 7 horas).

 Este ano, o Carmo decidiu retirar o tempo de tolerância, com o 
intuito de nos preparar para o futuro. Em determinadas situações 
da nossa vida não teremos essa flexibilidade. Um exemplo são 
processos seletivos como o Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM). Após a hora estipulada para a entrada nos locais de prova, 
fecham-se os portões, impossibilitando os candidatos atrasados de 
fazer o Exame.

 É importante ressaltar que é questão de responsabilidade e 
disciplina cumprir com o horário que lhe foi designado. Segundo a 
coordenadora do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio, Elaine 
Fontes, o significado da palavra tolerância não foi compreendido 
pelos alunos. “Confundiu-se tolerância com direito. Tolerância 
significa agir com condescendência, aceitação diante de algo que 
não se quer”, explica. 

 O Colégio está nos ensinando a ter comprometimento, 
formando cidadãos capazes de honrar com os seus compromissos. 
Dessa forma, seremos pessoas e profissionais melhores no futuro.

Maria Clara Lopes Risso, Oitavo Ano A
 Emilly Aparecida Viana Abrantes, Oitavo Ano C

Fim da tolerância de cinco minutos
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 O Colégio também valoriza a prática de 
esportes, proporcionando treinos de 
voleibol, handebol, basquete e futsal, com o 
intuito de preparar os alunos para jogos 
escolares externos e internos, como a Copa 
Carmo. Além disso, são oferecidas aulas de 
espanhol para os alunos do Ensino Médio.

O Colégio Nossa Senhora do Carmo 
oferece aos alunos várias atividades 
extracurriculares. Neste ano, as atividades 
oferecidas são: o Coral Flos Carmeli, a Banda 
Marcial (antiga fanfarra), o grupo de teatro e 
as escolinhas especializadas de xadrez, 
capoeira, futsal e pintura. 

Lazer e aprendizado fora da sala de aula

 Existem vários fatores que influenciam 
nos hábitos de leitura das pessoas, como a 
internet ou as redes sociais. O próprio 

Sabemos que a leitura é um dos recursos 
mais importantes nas escolas, universidades 
e faculdades, além de ser um requisito em 
processos seletivos, como o Exame Nacional 
do Ensino Médio (ENEM). Compreendemos 
também que ler proporciona benefícios para 
a saúde de modo geral, para o conhecimento 
e para o aprimoramento pessoal. Entretanto, 
o  q u a n t o  o s  b r a s i l e i r o s  t ê m  l i d o 
ultimamente? Quão interessados na leitura 
eles têm estado?

 De acordo com a pesquisa divulgada na 
quarta edição dos "Retratos da Leitura no 
Brasil", desenvolvida em março de 2016, 
pelo Instituto Pró-Livro, o brasileiro lê, em 
média, 2,43 livros por ano. Segundo a 
mesma fonte, cerca de 30% da população 
nunca comprou um livro. Estes fatos são 
negativos para o país e mostram o quanto a 
leitura não tem estado presente no cotidiano 
de muitos brasileiros.

Os brasileiros e a leitura

 O aluno do Sexto Ano C, João Vitor 
Ferreira, participa das aulas de Capoeira 
desde 2016. “Eu comecei quando vi meus 
colegas fazendo e queria conhecer, pois era 
bonito de ver os golpes e parecia ser muito 
legal”, conta. Para ele, a atividade ajuda no 
fortalecimento do corpo e no aprendizado 
sobre a cultura brasileira.

 Já a aluna Cecília Luís de Queiroz, do 
Sétimo Ano B, começou a participar das 
aulas de Pintura no começo de 2017, por 
gostar de artesanato. “Além de ganhar muita 
coordenação motora, dá para liberar a 
energia. Eu me sinto muito bem”, revela a 

 Alguns dos favorecimentos da leitura são: 
o aprimoramento do senso crítico - 
especialmente em tempos de fake news -, 
maior conhecimento de informações e 
palavras e melhora na interpretação, já que 
muitos alunos são reprovados ou não 

sistema de ensino não instiga o aluno a ler 
por prazer, o livro é visto apenas como um 
objeto para se adquirir pontos e ser 
aprovado na escola.  

 Para mais  informações sobre as 
atividades oferecidas pela escola, procure a 
Tesouraria. 

 A prática de atividades extracurriculares 
a j u d a  n o  r e n d i m e n t o  e s c o l a r,  n o 
condicionamento físico e na saúde mental, 
além de ser um momento de lazer na rotina 
de estudos dos alunos. 

estudante, que também já participou das 
escolinhas de xadrez e de futsal.

Maria Clara Nolasco Lopes, Sétimo Ano C
Maria Fernanda Mendes Tostes, Sexto 

Ano C

 Com isso, o que podemos concluir é que a 
leitura é necessária não só no período 
acadêmico, mas também na vida como um 
todo, e que é preciso um consenso sobre a 
necessidade do aumento da leitura de livros 
na vida dos brasileiros.

Mariana Luiza Carneiro Silva,                   
Nono Ano C

conseguem a nota desejada em uma avaliação 
pela dificuldade de interpretar textos.
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CONSTRUINDO O 
SEU SONHO COM VOCÊ.
www.carmovicosa.com.br

colegiocarmovicosa

Parabéns,
Alunos Carmelitas!

Nos orgulhamos muito da 
conquista de vocês e desejamos-lhes 

muito sucesso!
Aprovações em:

Direito, Engenharia Mecânica, Psicologia, Odontologia, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Produção, 
Ciência e Tecnologia de Laticínios, Ciências Contábeis, Artes Cênicas, Ciências Biológicas, Nutrição, Física Médica, 

Engenharia de Controle e Automação, Administração, Relações Internacionais, Engenharia de Computação, 
Ciência da Computação, Arquitetura e Urbanismo, História, Publicidade e Propaganda, 

Engenharia Mecatrônica e Engenharia Civil. 


