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Copa Carmo

 A s  fi n a i s  d o  Fu t s a l  Fe m i n i n o 
aconteceram nos dias 3 e 4 de junho, com 

A Copa Carmo é um dos eventos mais 
aguardados pelos estudantes do Ensino 
Fundamental II e do Ensino Médio. Essa 
competição interna acontece desde 2008, 
sob a organização dos professores de 
Educação Física e técnicos, Luiz Flávio 
Cardoso e Emerson Moraes.

  Neste bimestre, foi realizada a Copa 
Carmo de Futsal e Voleibol. Os jogos 
começaram no dia 22 de março e 
movimentaram as quadras do Colégio com 
muita interação, alegria e esporte. 

 Parabéns aos times vencedores e a 
todos os atletas pela participação na 
Copa Carmo!

vitória do Time A (Módulo I) e do Time C 
(Módulo II). Já a final do Futsal Masculino 
foi no dia 11, tendo como vencedores os 
times do Sétimo Ano B (Módulo 0), do 
Nono Ano B (Módulo I) e da Segunda Série 
B (Módulo II). No dia 16, foi realizada a 
final do Voleibol Misto, cujos campeões 
foram o Time B (Módulo I) e o Time E 
(Módulo II). 

Maria Clara Lopes Risso, 
Oitavo Ano A
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Projeto Jardim de Amor 

 O projeto, denominado Jardim de Amor, 
f o i  u m a  h o m e n a g e m  a o s  n o s s o s 
“cuidadores”. No dia 30 de maio, após a 
coroação de Nossa Senhora do Carmo, cada 
aluno presenteou uma pessoa especial com 
uma suculenta.

Thales Rezende, 
Sétimo Ano A

 Neste bimestre, nós, alunos carmelitas, 
com a ajuda do professor Gilson Natan 
Soares de Almeida, plantamos e cuidamos de 
suculentas. Um ato de amor, carinho e 
cuidado a quem cuida de nós - familiares, 
professores e amigos. 

Cuidado único

Desde que nascemos

Um cuidado único recebemos

Um amor incondicional

De uma pessoa especial

Nos ama, nos cuida

Nos protege e nos ajuda

E um boa noite nos deseja

Durma bem e que Deus te proteja!

Quando estamos tristes, vem nos 
consolar

Lavínia Name e Laryssa Torres, 
Sexto Ano C

Uma pessoa especial

Amor nunca faltará

Se vier à nossa casa, perceberá

Nos abraça, nos beija

Uma pessoa que sempre presente está

Na hora de dormir

Um amor difícil de explicar

Cuidado

Seu cuidado é especial

Em minha vida é essencial 

Obrigado por cuidar de mim 

Me alegra por inteiro! 

Faz a minha vida ter significado

Geram uma profunda emoção

Alice Miranda e Marcelly Fernandes, 
Oitavo Ano C

Um gesto de amor verdadeiro

Ter amor ao próximo 

E ajudar sempre que for preciso

Ter você ao meu lado, 

Como o jardineiro cuida do seu jardim 

Carinho, amor e dedicação
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Mês de Maria
Em maio, celebramos o Mês de Maria com belíssimas homenagens a Nossa Senhora do Carmo e também às mães. Ao longo do mês, 

alunos, educadores e familiares participaram de diversos momentos de oração com lindas coroações. 



5Luz do Carmelo  |

Educadores e mães 
recebem emocionante 
homenagem 

De criar, ela tem o poder

Gerar em seu ventre um ser

 Em nossa escola, o mês de maio é 
muito especial, pois é o mês em que 
homenageamos Nossa Senhora, a mãe 
de Jesus e nossa mãe. No dia 24, nós, 
educadores, fomos surpreendidos com a 
presença de nossas mães e de pessoas 
especiais para coroar a nossa Mãezinha. 

 Foi um momento de muita emoção e 
alegria. A coroação foi maravilhosa! 
O u v i m o s  p o e m a s ,  m ú s i c a s  e 
vivenciamos o carinho e o cuidado da 
Família Carmelita em sua essência. 
Juntos, aos pés de Maria, sorrindo e 
chorando de alegria, imensamente 
agradecidos por todo o cuidado! 

Carina Thomaz, 
Educadora

Com permissão do Criador

E dele cuida com amor.

Mãe

A mais sublime missão.

Fez com esmero e perfeição

Mãe é a criatura que Deus

A ela o Criador concedeu

Ser mãe é um privilégio!

Dorinha Maciel, mãe da professora 

Zenália Maciel

Maltratá-la é um sacrilégio.

Não a trates de qualquer jeito.

Ela merece todo respeito.

De Deus, ela reflete o brilho

Trata-a com amor e carinho.

Sê para ela o melhor filho

Que te ilumina o bom caminho.
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Colégio Carmo realiza II Feira de Matemática
Em 6 de maio é comemorado o 

Dia Nacional da Matemática. Para 
celebrar essa data importante, nos 
dias 3 e 4, realizamos a II Feira de 
Matemática do Colégio Carmo. O 
tema dessa edição foi “A história da 
Matemática”. 

 A l u n o s  e  e d u c a d o r e s  d a 
Educação Infanti l ,  do Ensino 
Fundamental e do Ensino Médio 
apresentaram projetos elaborados 
ao longo do primeiro bimestre. 
Familiares e demais visitantes 
puderam apreciar as exposições, que 
impressionaram pela criatividade e 
pelo excelente conteúdo.

 Parabenizamos todos os alunos e 
os educadores pelo sucesso de mais 
uma edição da Feira de Matemática. 
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Carmelitas Supermercados

Uma das atividades realizadas foi a 
criação de um mercadinho envolvendo as 
três turmas. Para isso, fizemos uma visita ao 

A partir disso, os alunos do Terceiro Ano 
desenvolveram um projeto no qual 
trabalharam eixos  importantes  da 
Matemática, como as quatro operações, os 
gráficos, além da interdisciplinaridade, por 
meio da leitura e da interpretação.

A Educação Financeira tem papel 
fundamental, pois prepara os alunos para 
desenvolver competências e habilidades 
necessárias para lidar com decisões 
financeiras ao longo de suas vidas. Além de 
ser um conjunto de ferramentas de cálculos, 
trabalha as quatro operações matemáticas 
em conjunto com a realidade vivida por eles.

É muito comum vermos crianças 
manuseando moedas e cédulas, para juntá-
las em um cofrinho ou mesmo para comprar 
o lanche da escola. Esse contato é muito 
importante, pois, aos poucos, a criança vai 
a p r e n d e n d o  a s  p r i m e i r a s  n o ç õ e s 
matemáticas, além dos valores dos 
produtos e a importância de se juntar e 
economizar dinheiro.

Supermercado Amantino, onde as crianças 
fizeram uma pesquisa dos valores de todos os 
produtos que cada grupo de alunos 
confeccionaria. Além disso, foi feita uma 
eleição entre os alunos das três turmas para 
escolher o nome do minimercado. 

Confira os depoimentos dos alunos sobre 
a Feira: 

“A nossa Feira da Matemática foi muito 
legal, pois aprendemos muitas coisas sobre 
a Matemática. O título do nosso projeto foi 
“Sistema Monetário e Educação Financeira”. 
Nós criamos um mercadinho chamado 
Carmelitas Supermercados e fizemos os 
produtos que foram “vendidos”. 

As atividades foram enriquecedoras e 
prazerosas para os alunos. Todos se 
envolveram com grande entusiasmo, 
desde a elaboração dos produtos do 
mercadinho, feitos em casa, até o momento 
da visita ao Carmelitas Supermercados e 
da simulação das compras, no dia 3 de 
maio, durante a Feira de Matemática. Foi  
uma grande diversão e também um 
momento de trocas.

Alunos do Terceiro Ano A

  “Na nossa Feira de Matemática teve 
várias atividades.  A que fizemos,  o 
mercadinho, foi muito legal, divertida e 
bonita. Gostamos de confeccionar os 
produtos e também de comprá-los de 
“mentirinha”. Diversas pessoas também 
visitaram o nosso mercadinho.”  

Alunos do Terceiro Ano C

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

Professoras do Terceiro Ano

Também fomos ao Supermercado Amantino 
para conhecermos os preços dos produtos. Este 
projeto foi  muito importante,  porque 
aprendemos várias coisas sobre o dinheiro.”

 Alunos do Terceiro Ano B

“Na nossa Feira de Matemática fizemos 
muitas coisas legais. Aprendemos a fazer o 
arredondamento dos números e cada aluno 
fez um produto para o mercadinho. Teve 
detergente, biscoito e muitas outras coisas 
legais. O mercadinho foi ótimo! Carmelitas 
Supermercados foi um sucesso!”
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No dia 4 de maio, realizamos a 
Celebração Eucarística da Família, no 
Ginásio Poliesportivo Irmã Elisa. A missa 
foi celebrada pelo Padre Renato César 
Stampini Oliveira, da comunidade de 
São Geraldo. 

 Familiares,  alunos e educadores 
carmelitas participaram da celebração, em 
ação de graças pelos 102 anos da fundação 
do Colégio pelas Irmãs Carmelitas da Divina 
Providência e por todas as famílias. 
Lembramos também do falecimento do pai 

 A celebração foi encerrada com uma 
emocionante encenação e com a coroação 
de Nossa Senhora do Carmo, realizadas por 
alunos da Terceira Série. 

da aluna Andressa Lisboa, grande amigo da 
escola, Vicente de Castro.

Comunidade educativa participa de Celebração Eucarística da Família
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Visita ao Centro de 
Ciências da UFJF

 Lá, nós, estudantes do Ensino Médio, conhecemos uma 

tabela periódica interativa, em que o aprendizado fica muito 

mais dinâmico e fácil, além de alguns experimentos. Após isso, 

tivemos uma explicação sobre moluscos e foram mostradas 

variações de conchas. 

 A ida ao Centro de Ciências da Universidade Federal de Juiz 

de Fora (UFJF), no dia 14 de maio, com os professores Mathias 

Viana, Gilton Natan Soares de Almeida e Guilherme Corrêa, foi 

uma ótima oportunidade para aprender sobre astronomia, 

física, química e biologia. 

 Ao final da visita, observamos a Lua por meio de três 

telescópios, dois deles com uma visão mais ampla do satélite 

natural e o outro com uma visão mais centrada/restrita. Depois, 

foi exibido um vídeo sobre a matéria escura e como estão 

tentando provar a sua existência e discutimos o tema.

Hugo do Carmo, Segunda Série B

Um encontro com a natureza

Micheline Xisto e Vilma 
Miranda, 

Professoras do Maternal II

No dia 16 de maio, as 
turmas de Maternal II visitaram 
o Jardim da Ciência e fizeram 
g r a n d e s  d e s c o b e r t a s . 
Experimentar, tocar e investigar 
foram os princípios norteadores 
do passeio. 

 Observar as cores, sentir o 
calor do sol, entrar em contato 
com a natureza são ações que 
enriquecem ainda mais a 
vivência das crianças. A área 
de Ciências da Natureza tem 
u m  c o m p r o m i s s o  c o m  o 
d e s e n v o l v i m e n t o  d o 
letramento científico, ou seja, 
a capacidade de compreender, 
interpretar e transformar o 
mundo.

 As crianças adoraram a 
experiência! Viva a natureza! 
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Sobre o amor
No dia 16 de maio, a professora de Língua Portuguesa, Fernanda Ribeiro, realizou uma atividade com os estudantes do Nono Ano, 

na qual cada aluno criou um poema ou uma paródia com o tema “amor”. Foram feitos vários textos interessantes e criativos. Confira:

Kauã da Hora Silva, Nono Ano B

E viva, também, o mundo do outro;

Volte logo, não perca tempo,

E para onde vai a vida, sem amor para sustentar;

Pois o mundo morre sem seu regador,

Ouça a voz daqueles que clamam,

Para onde vai o mundo, sem rédeas a seguir,

Por mais amor nos corações.

E viva outra vez, como um dia viveu;

Ouça agora os pedidos de multidões;

Sem apontar, mas estender a mão;

E voltar pra humanidade, uma terra em que não existe pessoas “sós”.
Sem esquecer que não existe eu, mas existe nós;

Ouça agora quem tem ouvidos;

Sem guardar rancor, mas perdoar seu irmão;

Quebre a barreira do seu mundo,

Deixe de lado o seu orgulho,

O mundo morre por falta de amor.

Se tornando cada vez mais surdo sem perceber;

Ego e ignorância, presentes em um coração tão frio;

Enganado, pensa que sem amor vive o homem.
Vida tão rica e, ao mesmo tempo, tão pobre,

Necessidade Fundamental

Coração enfeitado, por dentro tão vazio,

Em uma busca incessível, à procura de tudo,
Do que adianta se perder ao ganhar o mundo;
Em meio a tantos pedidos, um zumbido fica no ouvido;

E quem antes vivia, hoje em dia jaz.
Logo, logo quem antes ouvia, não ouve mais;

Separadas pelo destino

Suzana Alvim, Nono Ano B

(Ou por quatro fileiras, talvez)

Das mãos macias que quero segurar

Presa em um labirinto

Cheio de azulejos frios

Tão difícil de ser domado

Já estou até cansada

Tanto que sonho acordada

Minhas mãos geladas

Namoro à distância

Cinquenta minutos esses

Olhos no quadro, cabeça nas nuvens

Mas o coração

Só tem olhos para uma coisa:

A carteira do outro lado

Cabelos castanhos

Pele branquinha

Essa aula não passa

E esses óculos? Meu Deus

Que mais me parecem anos!

Por que o tempo não passa?

Oh! A vida é tão injusta

Essa distância, mais que infinita

O amor é como a maré,

O amor é preciso. 

Descobrirá o que é amar. 

 

No choro ou no riso, 

Vai e vem sem você perceber.

No sol ou na tempestade,

Quando menos esperar,

Não importa a idade, 

Não se apresse em achá-lo.
Por mais que possa demorar, 
Ele nunca vai abandoná-lo. 

Lauro Toma, Nono Ano A

Mas deixe-me lhe avisar:

Amar é mergulhar

Amar é (A maré)

Nas ondas de alguém. 

Cheia de emoção. 
É o sentimento mais puro,
Por mais que possa ser duro. 

Amar é surfar 

O amor é uma imensidão

No mar da vida.
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Organismos transgênicos 

Os alunos do Oitavo Ano aprenderam, 
com a professora de Ciências, Pollyanna 
Ferreira, que os organismos transgênicos são 
todo e qualquer organismo que teve seu 
material genético (DNA) modificado por meio 
de técnicas aplicadas pela engenharia 
genética, em laboratórios. A partir disso, a 
professora pediu que cada aluno elaborasse 
um texto falando o que são organismos 

Visita técnica ao Santuário do Caraça

transgênicos, suas vantagens e desvantagens, 
e analisasse alguns casos de transgenia.

 Após essa atividade, a professora propôs 
a realização de um júri simulado para julgar 
se os transgênicos são ou não são bons para 
as pessoas. As turmas foram separadas em 
juízes, advogados de defesa e de acusação, 
testemunhas de defesa e de acusação e júri. 

 O Complexo constitui-se de quatro eixos 

básicos, dois voltados para a área educativa: 

preservação, conservação e educação 

ambiental; e educação, cultura e ciência. 

 No dia 17 de maio, os alunos do Sétimo 
Ano fizeram uma visita técnica ao Complexo 
Santuário do Caraça, localizado nos 
municípios de Catas Altas e Santa Bárbara, o 
qual dista 102 km da capital mineira.

 Chegando ao parque, os alunos 

assistiram a um vídeo sobre a história do 

local. Uma informação muito interessante 

foi sobre o nome do Complexo, Caraça, que 

vem do aumentativo de cara, devido a uma 

pedra com formato de um rosto.

Hellen Folly Valente, 
Sétimo Ano A

 Após assistirem ao vídeo, os alunos 

visitaram um museu com vários artefatos 

usados por Dom Pedro II e sua mulher, 

Tereza Cristina. Em seguida, fizeram uma 

trilha para conhecer um dos domínios 

morfoclimáticos, as faixas de transição. 

 A visita foi idealizada e supervisionada 

pelas professoras de Geografia, Jaqueline 

Gonzaga, e de Ciências, Luiza Santos. Foi 

elaborado um roteiro para que os alunos 

pudessem contemplar todos os atrativos. 

 O júri aconteceu no dia 17 de maio, no 
Laboratório de Ciências da Natureza. Os 
alunos se empenharam bastante, trazendo 
bons argumentos para a discussão. Ao final, 
concluímos que a atividade, além de ter sido 
divertida e diferente, trouxe conhecimento e 
nos ajudou a formarmos a nossa própria 
opinião sobre os transgênicos.

 Maria Clara Lopes Risso, 
Oitavo Ano A
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Arraial do Mundo Novo

 No período da manhã, as crianças da 
Educação Infantil abriram as apresentações 

No dia 8 de junho, realizamos o Arraial 
do Mundo Novo. A festa contou com grande 
participação da Comunidade Educativa, que 
prestigiou as diversas apresentações ao 
longo de todo o dia.

 A decoração, feita, em sua maioria, com 
m a t e r i a l  r e c i c l a d o ,  a s  d i v e r t i d a s 
brincadeiras e as deliciosas comidas típicas 
foram algumas das atrações que fizeram a 
alegria das crianças e dos adultos. O 
destaque ficou para as danças, com músicas, 
trajes e coreografias que mostraram a 
diversidade cultural brasileira.

com belas danças. À tarde, as turmas do 
Ensino Fundamental I representaram 
lindamente as danças típicas de diversas 
regiões do Brasil: Boi-Bumbá, Ciranda de 
Roda, Mineiro Pau, Coco de Roda, Xaxado, 
Catira, Dança do Pau-de-Fitas e Festejo 
Junino. 

 No final da tarde e início da noite, 
a c o n t e c e u u m a s e g u n d a a b e r t u r a , 
ressaltando o tema da Campanha da 
Fraternidade 2019, “Fraternidade e 
Políticas Públicas”. Dando continuidade às 
apresentações, os alunos do Ensino 
Fundamental II animaram o nosso arraial, 
misturando diversos ritmos e estilos 
musicais à tradicional Quadrilha. Os 

 A Festa Junina do Colégio Carmo também 
é uma oportunidade para fazer o bem. Todo o 
lucro foi revertido em doações para o Lar dos 
Velhinhos, para a Associação de Proteção e 
Amparo Social (APAS) e para famílias 
carentes da região. Durante a festa, também 
foi realizado o sorteio de uma rifa beneficente 
em prol de uma família necessitada. 

alunos do Ensino Médio encerraram a festa 
com muita animação e alegria com a 
Quadrilha Estilizada.

 Agradecemos toda a Comunidade 
Educativa pela presença e pelo apoio em 
mais este momento de confraternização da 
Família Carmelita!
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O que achamos da nossa Festa Junina

“A Festa Junina deste ano teve como tema 
“Arraial do Mundo Novo”. Foi uma festa muito 
bonita. Minha família, meus amigos e eu nos 
divertimos e apreciamos as deliciosas 
comidas e as brincadeiras.

Além de propiciar diversão e alegria a 
todos os que compareceram, nossa Festa 
Junina teve como intuito utilizar o dinheiro 
arrecadado para comprar material de higiene 
pessoal e de limpeza, alimentos, cobertores e 

A Festa Junina do Colégio Carmo foi um 
sucesso! Confira a opinião dos alunos do 
Quinto Ano:

outros produtos para serem doados a 
instituições carentes de Viçosa.

Os ensaios foram maravilhosos e 
animados. Quem nos ensaiou foi o professor 
de Artes, Tiago Cândido. Nas aulas teóricas 
a p r e n d e m o s  s o b r e  a  d a n ç a  q u e 
apresentamos: a Catira, uma dança do 
folclore brasileiro marcada pela batida dos 
pés e das mãos dos dançarinos.  Também 
conhecida como Cateretê, é  uma das danças 
coletivas típicas mais populares da Região 
Centro-Oeste. Ela é uma manifestação 
cultural associada ao universo sertanejo com 
a presença de violeiros e dançarinos e possui 

Ana Júlia Xisto Gomes, 
Quinto Ano A

Emocionante, valiosa, cultural e alegre. 
Nossa Festa Junina foi um arraso! Obrigada, 
direção, professores e colaboradores! 
Obrigada, Colégio Carmo!”

combinações de origem indígena, africana e 
europeia.

Além da Catira, apresentamos também o 
Festejo Junino, tradicional dança com pares 
a o  s o m  d e  u m a  m ú s i c a  c a i p i r a . 
Conquistamos aplausos e contagiamos a 
todos que nos assistiram.



14 |  Colégio Carmo  |  Viçosa-MG

“O tema da Festa Junina foi “Arraial do 
Mundo Novo” e foi escolhido de acordo com a 
Campanha da Fraternidade deste ano.

A decoração foi feita de materiais 
recicláveis. Para deixar a festa ainda mais 
bonita, nós, alunos do Quinto Ano, fizemos 
desenhos em bandeirinhas que foram 

coladas em um cartaz, representando os 
frutos de um novo mundo.  Também 
escrevemos em bandeir inhas o que 
queríamos para esse mundo.

Nós dançamos a Catira e o Festejo Junino. O 
professor Tiago Cândido foi quem nos ensaiou. 
Para completar a nossa dança, o professor 
convidou alguns alunos do Quarto Ano. Quinto Ano B

Mariane Teixeira do Prado, 

Eu levei a minha família comigo. Havia 
várias comidas gostosas e brincadeiras 
divertidas. O que achei legal é que todo o 
dinheiro arrecadado foi revertido em 
doações para instituições carentes.” 

Participação no Arraial do Mundo Novo
No dia 8 de junho, aconteceu a nossa Festa Junina, Arraial do 

Mundo Novo. Foi a minha primeira apresentação no Colégio e eu 
gostei muito. Nós, alunos do Quarto Ano, apresentamos a dança Pau 
de Fitas. A coreografia foi muito bonita e os ensaios muito divertidos.

Além de dançar e nos divertirmos, aprendemos também que a 
dança é uma arte folclórica e sua coreografia se desenvolve como Quarto Ano B

Miguel Bezerra Rodrigues,

uma ciranda. Nela, os participantes giram em torno de um mastro 
enfeitado com fitas coloridas, para festejar a colheita e a fartura da 
comunidade.

Nossa apresentação foi muito alegre! Poder participar desse 
momento nos deixou cheios de orgulho!
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“Eu gostei de fazer essa experiência com plantas.”

“Aprendi que as plantas precisam da água e da luz do 
sol para crescerem. ”

Rafaela Galvão, Primeiro Ano C

Igor Restore Lima, Primeiro Ano D

“A minha semente está nascendo, é muito legal ver!”

Caio Castro Nogueira, Primeiro Ano B

“Achei a aula interessante, porque eu nunca tinha 
plantado uma semente na minha vida!” 

Antônio Rubens Soares de Andrade, Primeiro Ano A

Veja alguns depoimentos dos alunos: 

Para complementar o conteúdo estudado em sala de 
aula, no dia 14 de junho, as turmas vivenciaram, no 
Laboratório de Ciências da Natureza, a experiência da 
germinação das plantas. Para tal, as crianças colocaram 
sementes de milho e/ou feijão em um pote com algodão 
úmido e levaram para casa para observarem o processo 
da transformação da semente em uma nova planta. 

Após a observação, as turmas farão um registro 
sobre suas aprendizagens. Essa é uma experiência 
importante, pois amplia o conhecimento dos alunos a 
respeito das condições necessárias para o processo de 
crescimento e desenvolvimento das plantas.

Durante as aulas de Ciências, Geografia e História, os 
alunos do Primeiro Ano aprenderam como as plantas 
nascem, crescem, se desenvolvem, se reproduzem e 
morrem, e a importância da luz do sol e da água nesse 
processo. 

Germinação de sementes

Retiro de educadores

 Aprendemos que precisamos passar por três etapas 
para seguir e experimentar Deus todos os dias: o encontro 
com Deus, o encontro com nós mesmos e o encontro com o 
próximo. Esses três encontros foram proporcionados no 
retiro e nos levaram a refletir sobre como tem sido a nossa 
vida como educadores, como pessoas e como cristãos, 
dentro da nossa realidade. 

 Nos dias 1 e 2 de junho, nós, educadores, participamos 
de um retiro, no Seminário da Floresta, em Juiz de Fora, 
onde vivenciamos e nos aprofundamos na espiritualidade 
carmelitana. Foram momentos de capacitação e de 
exercício da maturidade espiritual. 

Bruno Vieira Queiroz,  Educador

 Que nós possamos sempre exercer nosso papel com sabedoria e confiantes de que existe uma mãe, Nossa Senhora do Carmo, que 
cuida de nós e nos dá colo. Deus seja louvado por essa oportunidade que o Colégio nos ofereceu. Gratidão por tudo!
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 Daniela Gomes, Primeira Série B

Durante a aula de Matemática do dia 1º de julho, a professora 
Thamyres Medeiros realizou, com os alunos da Segunda Série, alguns 
exercícios para prepará-los para o Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM), revisar conteúdos antigos e fixar a matéria estudada. Esse tipo 
de atividade é fundamental para que os alunos aprendam a interpretar os 
exercícios e se acostumem a resolvê-los de maneira mais rápida e eficaz.

No dia 1º de julho, a professora de Matemática, Thamyres Medeiros, 
realizou uma aula interativa, com os alunos da Primeira Série, na qual 
resolvemos alguns exercícios do Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM). A atividade teve como objetivo trabalhar o raciocínio lógico, 
além de nos encorajar para que realizemos tal exame de seleção com a 
credibilidade de um bom resultado.

 Laura Silva Soares, Segunda Série A

De olho no ENEM

Estudantes do Sexto Ano fazem visita técnica 
a museus de Belo Horizonte

 Na parte da tarde, os alunos visitaram o Museu e Jardim Botânico 
da UFMG. Divididos em grupos, eles fizeram uma caminhada pela 
reserva florestal, onde tiveram contato com diversos tipos de plantas 
e animais. Também conheceram o Jardim Sensorial, que possui 
plantas com diferentes aromas, texturas e sabores. 

No dia 19 de junho, as turmas do Sexto Ano realizaram uma visita 
técnica ao Museu de História Natural e Jardim Botânico da 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e ao Museu de 
Ciências Naturais da Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais (PUC Minas), em Belo Horizonte. 

Sexto Ano B

 A visita foi muito legal e um importante momento de 
aprendizagem. Foi possível ver, na prática, muitos assuntos 
discutidos em sala de aula, como adaptação dos seres vivos ao 
ambiente, seleção natural, cadeia alimentar, contato com a 
natureza, sentidos, entre outros. 

Pedro Lucas Fontes, 

 A visita ao Museu da PUC Minas aconteceu na parte da manhã. Os 
alunos puderam observar as coleções de fósseis de dinossauros, aves, 
mamíferos e diversas espécies da flora e da fauna atual e extinta. 
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Dia do Químico

 Educadores e estudantes do Ensino 
Fundamenta l  I I  e  do  Ensino  Médio 

Em 18 de junho é comemorado o Dia do 
Químico. Nesse dia, os alunos do Ensino 
Médio, orientados pela professora Juliana 
Arruda, realizaram uma mostra de trabalhos, 
que relacionavam aprendizados e conceitos 
da Química e suas aplicações no cotidiano. 

 Em 2019, também se celebra o Ano 
Internacional da Tabela Periódica. Como 
marco desta celebração, o Colégio Carmo 
presentou os alunos com um chaveiro da 
Tabela Periódica. 

apreciaram a exposição. Foi uma manhã de 
interação, interdisciplinaridade e troca de 
conhecimentos.

Daniela Gomes, Primeira Série B

No dia 3 de julho, fomos à escarpa de São Geraldo, com os 
professores de Geografia, Maurílio Amaral, e de Biologia, Vinícius 
Rodrigues. Em uma aula interativa, estudamos a vegetação, os tipos de 
relevo e as  atividades econômicas da região. Realizamos uma 
atividade avaliativa para a melhor compreensão do conteúdo. 

Aula de campo na escarpa de São Geraldo

Primeira Série B
Cláudio Henrique Teixeira de Lima, 

Na tarde do dia 3 de julho, realizamos uma aula de campo na 
escarpa de São Geraldo com os professores de Geografia e de Biologia, 
Maurílio Amaral e Vinícius Rodrigues, respectivamente. Aprendemos de 
forma prática e mais dinâmica sobre o relevo, os impactos ambientais 
causados pelos homens, os mapas, a fauna e a flora da região. Além 
disso, realizamos uma atividade avaliativa para a fixação do conteúdo. 
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VI Feira do Livro do Colégio Carmo

Estudantes do Nono Ano contra o bullying

O livro conta a história de uma menina 
que passa muitas horas jogando e 
interagindo com outras pessoas na internet. 
Contudo, um aluno da mesma classe dela 
começa a atacá- la  com mensagens 
referentes ao seu peso. 

No dia 4 de julho, os alunos do Nono Ano 
B realizaram um trabalho de Literatura, 
após lerem o livro “A Face Oculta”, de Maria 
Tereza Maldonado, que teve como tema o 
bullying e o cyberbullying. 

Nos dias 4, 5 e 6 de julho, realizamos a sexta edição da Feira do 
Livro. O evento reuniu representantes de livrarias de Viçosa e de 
Juiz Fora, com as maiores novidades do mundo dos livros, e 
contou com a presença do escritor Robson Rocha, autor das obras 
infantis adotadas na escola. 

Além de conferir as estantes das livrarias, os visitantes 
apreciaram as exposições e os espaços criativos preparados 
especialmente para a ocasião. Um dos destaques foi a I Exposição 
de Plantas Suculentas, idealizada pelo professor Gilton Natan 
Soares de Almeida, com plantas cultivadas no Jardim da Ciência e 
arranjos carinhosamente preparados pela Comunidade 

Educativa. Também foi realizada uma exposição de antiguidades, 
em parceria com o Museu da Comunicação, da Universidade 
Federal de Viçosa (UFV), homenagem póstuma ao historiador e 
grande amigo da escola, Vicente de Castro. 

Ao longo dos três dias de Feira, os alunos participaram de 
oficinas, contação de histórias e assistiram às apresentações 
teatrais do Clube da Leitura e do grupo de teatro do Ensino 
Fundamental II. O evento foi finalizado, no sábado (6), com a 
presença de alunos, familiares e educadores e o sorteio de um 
lindo vaso de suculentas. 

Nono Ano B 

Julimar Melo, João Vitor Ferreira, 
Antônio Sediyama e Samuel Santos, 

Logo, os alunos fizeram um projeto para 
conscientizar as pessoas sobre o bullying em 
diferentes ambientes,  com cartazes 
contendo gráficos, entrevistas e até mesmo 
uma pirâmide alimentar. Os trabalhos foram 
expostos no corredor da escola, para mostrar 
que o bullying não é legal. 
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Na manhã do dia 6 de julho, os educadores carmelitas 
participaram de um momento de formação. A reunião teve início 
com uma reflexão, a partir do texto bíblico Lucas 24, 13-35. Com o 
auxílio da diretora pedagógica, Irmã Sônia Maria Estevam, os 
educadores refletiram sobre o seu papel como presença amorosa 
de Deus na vida uns dos outros e de seus alunos. 

Formação de Educadores e confraternização

“Só desperta paixão de aprender quem tem 
paixão de ensinar” - Paulo Freire

Em seguida, os educadores se dirigiram para as salas de aula, 
onde realizaram a entrega de notas e o atendimento aos pais. Ao 
final da manhã, todos se reuniram novamente para um almoço de 
confraternização e encerramento do segundo bimestre. 
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Tarde recreativa com os avós
No livro “Casa de Vó é Sempre Domingo”, a 

autora, Marina Martinez, mostra como a casa 
dos avós se transforma em um mundo de 
alegria e carinho quando os netos estão 
presentes. A obra também retrata como os 
brinquedos e as brincadeiras são muito mais 
divertidos quando netos e avós se encontram, 
trocam experiências e, juntos, exploram o 
maravilhoso universo da infância.

Após trabalharmos com o livro, as 
crianças convidaram os avós para que 
viessem à escola, no dia 10 de julho, brincar e 
se divertir, recheando, ainda mais, a vida com 
boas lembranças. 

“A festa dos avós foi muito bonita! Nós 
cantamos para eles e eles nos aplaudiram. Acho 
que eles gostaram muito! Cantamos a música 
“Trem Bala” e uma paródia, acompanhados pelo 
professor de Música, João Edson Costa. Em 
seguida, brincamos com os nossos avós. Depois, 
teve um lanche muito gostoso e nós comemos 
juntos. A Bruna tocou escaleta, enquanto 
cantamos parabéns para os nossos avós, e 
todos gostaram. Foi uma tarde muito feliz!”

Davi Oliveira Lima, 
Segundo Ano A

Confira os depoimentos dos alunos sobre a 
tarde recreativa com os avós:  

“No dia 10 de julho, aconteceu uma 
tarde muito especial com os nossos avós. 
A escola foi arrumada para a chegada 
deles. Nós cantamos, brincamos e fizemos 
um delicioso lanche. Foi uma tarde 
maravilhosa e muito emocionante!”

Segundo Ano B
Isabella Fernandes e Magalhães, 

Professoras do Segundo Ano
Paula Ribeiro e Vilma Bastos, 
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Aulas práticas de Ciências
O processo educativo acontece a partir da 

interação da criança com o meio e de desafios 
que agucem a curiosidade, levando à 
aprendizagem. No decorrer do segundo 
bimestre, ao trabalharmos sobre os sentidos 
do corpo humano, os animais e as plantas, as 
crianças puderam participar de algumas 
aulas práticas, no Laboratório de Ciências da 
N a t u r e z a  e  n o  J a r d i m  d a  C i ê n c i a , 
enriquecendo o aprendizado. 

A aula prática incentiva o aluno a pensar 
criticamente e, também, de maneira criativa. 
Ao colocar a “mão na massa”, ele percebe a 
maneira como o conteúdo aprendido em sala 
de aula está relacionado com o mundo e com o 
seu próprio cotidiano, passando a entender o 
assunto melhor e mais intuitivamente.

 “Eu adoro as aulas de laboratório 
porque a gente aprende muitas coisas 
legais. Eu participei de uma aula que a 
gente fez massinha com ingredientes de 
cozinha. Uma aula que foi muito legal, 
também, foi quando aprendi sobre os 
animais terrestres e aquáticos. Cada aula 
deixa uma marca em mim!”

Bruna Jacob de Assis, Segundo Ano A
Bernardo Gomes de Oliveira,     Segundo 

Ano B

Isabela Tavares Viana Lima,      Segundo 
Ano A

“O laboratório é um lugar muito especial 
para a nossa escola e muito importante 
também. Acho bem legal quando aprendemos 
coisas novas sobre os animais terrestres e 
aquáticos.”

“Nós estamos fazendo muitas coisas 
legais no laboratório. Neste ano, nós 
t r a b a l h a m o s  o s  s e n t i d o s  c o m  u m a 
brincadeira, cheiramos as coisas, tocamos, 
sentimos os gostos e tivemos que adivinhar o 
que era. Estamos trabalhando também sobre 
plantas aquáticas e terrestres. Eu adoro as 
aulas de laboratório e o Jardim da Ciência!”

Maria Clara Lisboa Tavares, Segundo Ano 
A

“Eu adoro as aulas de laboratório! A gente 
aprende muitas coisas legais. A gente sempre 
vai ao laboratório e, em uma das aulas, 
aprendi um monte de coisas sobre os animais 
aquáticos e terrestres, domésticos e 
silvestres. Essas aulas são legais demais! Eu 
não quero parar de ter essas aulas.”

Julia Ramos Dorneles Lopes,     Segundo 
Ano B

“Eu gosto muito das aulas de laboratório, 
elas são muito importantes. A gente aprende 
muitas coisas interessantes e estuda sobre 
tudo. Tivemos aula sobre os sentidos do corpo 
humano, sobre os animais e sobre as plantas. 
A gente aprende brincando no laboratório e é 
bom demais!”

Paula Ribeiro e Vilma Bastos, 

Isadora do Nascimento Marques, 
Segundo Ano B

Professoras do Segundo Ano

“Eu amo as aulas no laboratório e no 
Jardim da Ciência porque eu aprendo várias 
coisas diferentes. Eu faço perguntas e 
t a m b é m  r e s p o n d o  a s  p e r g u n t a s  d a 
professora. A minha aula preferida foi quando 
fizemos massinha e descobrimos que 
podemos usar as plantas para dar cor. A 
professora usou beterraba e cenoura e disse 
que podemos usar outras plantas também.”
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Conhecimento é mais que um superpoder

Essa aula multidisciplinar foi importante para compreendermos 
que todas as matérias estão interligadas, além de aprofundar o 
nosso conhecimento sobre um dos maiores conflitos bélicos da 
história global. Obrigada à professora Thamyres Medeiros 
(Matemática Maravilha), ao professor Reinaldo Scaramelo (Capitão 
América), à professora Luiza Santos (Flash Girl), à professora 
Juliana Arruda (Mulher Gavião), à professora Jaqueline Gonzaga 
(Supergirl) e à professora Fernanda Ribeiro, por planejarem uma 
aula inesquecível! 

Todos os professores estavam fantasiados de super-heróis dos 
quadrinhos, formando a “Liga da Justiça Carmelita”, o que divertiu 
todos os alunos. Com o auxílio do professor de História, Reinaldo 
Scaramelo, os demais professores nos mostraram como todas as 
matérias se relacionam com o assunto. 

Maria Eduarda Figueiredo, Nono Ano B

Nós, alunos do Nono Ano, tivemos uma aula diferente e 
descontraída no dia 11 de julho. No auditório, os nossos 
professores de Matemática, de História, de Português, de Geografia, 
de Física e de Química se reuniram para nos ensinar sobre a 
Segunda Guerra Mundial. 

O obuseiro é como um tanque,

Várias vidas irá custar. 

A máquina chamada Enigma, 
Nós não podemos esquecer. 
Pois se Turing não tivesse resolvido, 

Pois nele a parábola está envolvida, 
E de exemplo vamos usar. 

E se o cálculo falhar, 

Que para vencer a guerra, 
Da Matemática iremos precisar. 

3A Mulher Maravilha da Matemática (M ) 
Veio nos ensinar, 

3M  e a Matemática

Os nazistas iriam vencer. 

Tarcísio Gomide Neto,  
Nono Ano B
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Conscientização ambiental na Educação Infantil
Durante o segundo bimestre, como parte 

do projeto Nome de Turma, as crianças do 
Maternal III vivenciaram experiências de 
preservação do meio ambiente. Cuidar do 
meio em que vivemos é  uma ação 
consciente e responsável e que deve se 
iniciar logo na infância, momento em que a 
criança está construindo sua identidade e 
seus próprios conceitos de mundo. 

Posteriormente, os alunos observaram 
o Ribeirão São Bartolomeu, que passa 
próximo ao Colégio e  encontra-se em 
péssimo estado de preservação. Na 

Primeiramente, as crianças assistiram 
ao vídeo “Vamos cuidar do meio ambiente”. 
Nas aulas seguintes, no Jardim da Ciência, 
orientadas pela professora Pollyanna 
Ferreira, elas foram instigadas a observar o 
ambiente e conheceram mais sobre a 
reciclagem do lixo. Em sala, fizemos uma 
roda de conversa sobre maneiras de ajudar 
a cuidar do ambiente em que vivemos. Com 
muito entusiasmo, construímos alguns 
combinados, sendo um deles jogar o lixo no 
lugar certo. 

A c r e d i t a m o s  q u e ,  a l é m  d a 
aprendizagem adquirida pelas crianças 
sobre o cuidado e a preservação do meio 
a m b i e n t e ,  a s  d i v e r s a s  v i v ê n c i a s 
incentivam o cuidado com o meio em que 
vivemos e mostra para as crianças que elas 
também são responsáveis pelo nosso 
planeta e que pequenos gestos fazem 
muita diferença. 

oportunidade, eles fizeram perguntas e 
observações a respeito do espaço visitado 
e aprenderam mais sobre os cuidados com 
o meio ambiente.

Natália Teixeira, Paula Martins e 
Jussara Moreira,                           

Professoras do Maternal III

Temos refletido diariamente com as 
crianças sobre a importância de cuidar da 
água e evitar desperdícios. Nesse 
sentido, elas também conheceram o 
reservatório de água das chuvas e dos 
bebedouros da escola, um sistema que 
permite o reaproveitamento da água para 
diversos fins, como a limpeza e o cuidado 
com as plantas. 

Brincar: direito, trabalho e descoberta

Nós, professoras do Primeiro Período, 
observamos algumas das descobertas que os 
nossos alunos têm feito por meio das 
br incadeiras .  E les  fazem festas  de 
a n i v e r s á r i o s  p a r a  o s  c o l e g u i n h a s , 
preparando, com massinha e panelinhas, 
cupcakes, bolos e docinhos. Com legos e 
pecinhas de montar, fazem decorações, 
carros, casas e castelos. Com pecinhas de 
madeira, reforçam o aprendizado das letras. 
Reproduzem e criam objetos com pinos 
mágicos e muito mais. 

“Brincar é a forma mais sublime de 
descobrir”, afirmou Albert Einstein. Já para 
Maria Montessori, “brincar é o trabalho das 
crianças”. Costumamos levar à sério o nosso 
trabalho e, com a mesma seriedade, as 
crianças vivenciam os momentos de 
brincadeiras. O brincar, tão falado e 
explorado em documentos e teses, se torna 
especial quando visto de pertinho, sendo 
posto em prática pelos nossos pequenos. 

É maravilhoso ver o desenvolvimento das 
nossas crianças por meio das brincadeiras. 
Não há infância e nem crescimento que não 
passe por experiências lúdicas. Sabiamente, 
a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
estabeleceu que “brincar” é um dos seis 
direitos de aprendizagem.

Lígia Silveira, Maria Eunice Leite e  
Elídia Pereira, 

Professoras do Primeiro Período
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Projeto Alimentação Saudável

O projeto foi desenvolvido no Jardim da Ciência, no Laboratório 
de Ciências da Natureza e em sala de aula. Trabalhamos com as 
crianças o reconhecimento dos alimentos de origem vegetal e 

A escola é um espaço propício para promover a formação de 
valores e hábitos saudáveis. As crianças do Segundo Período 
aprenderam, neste segundo bimestre, com o  projeto Alimentação 
Saudável, como é importante para a nossa saúde ter uma boa 
alimentação, rica em alimentos como frutas, verduras, legumes, 
dentre outros. 

Um dos objetivos do projeto foi  contribuir  para a 
conscientização de nossos alunos nas escolhas que envolvem a 
alimentação.  Coletivamente, as crianças sentem-se motivadas a 
degustarem alimentos variados e saudáveis. 

animal, a diferenciação entre legumes, verduras e frutas e fizemos o 
plantio da rúcula, utilizando o papel semente do livro didático. Elas 
também participaram de uma palestra com a dentista Giselle Soares 
sobre 'Cárie e escovação”, estudaram a pirâmide alimentar e 
fizeram um delicioso piquenique saudável. Por último, elas 
aprenderam sobre os alimentos processados e não processados e 
fizeram uma visita ao Laticínios Viçosa. 

Esperamos que este projeto continue incentivando nossos 
alunos ao consumo de alimentos saudáveis e à práticas higiênicas, 
pois, assim, crescerão fortes e saudáveis.  

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

Professoras do Segundo Período 
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Olimpíadas Carmelitas agitam última semana de aulas
A última semana de aulas do bimestre foi marcada pelas 

Olimpíadas Carmelitas. Com o objetivo de promover a integração 
e a prática esportiva entre os estudantes do Ensino Fundamental 
II e do Ensino Médio, foram realizados, entre os dias 8 e 12 de 
julho, diversos jogos e uma gincana. 
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Comunidade Educativa participa de Festa de Nossa Senhora do Carmo 

 As festividades em honra à Mãe 
Protetora do Carmelo tiveram início com a 
novena. Irmãs Carmelitas da Divina 
Providência, Carmelitas Leigos, alunos, 
educadores e devotos fizeram lindas 
homenagens ao final das celebrações. 

 Que a Rainha do Carmelo derrame 
bênçãos sobre todos nós! 

Entre os dias 7 e 16 de julho, a nossa 
Comunidade Educativa participou da Festa 
de Nossa Senhora do Carmo, no Santuário 
Santa Rita de Cássia. 

 O encerramento aconteceu no dia 16 
de julho, com uma bonita procissão, 
saindo do Colégio  em direção ao 
Santuário, onde foi celebrada a Missa 
Solene, pelo Padre João Paulo, ex-aluno 
carmelita. Também foram realizadas a 
bênção e a imposição do escapulário, 
entregue aos fiéis ao final da missa.

 Viva Nossa Senhora do Carmo!
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CARMELO
VOZ DO

APRESENTAÇÃO
  Dando continuidade às reflexões a 

respeito do tema da Campanha da 
Fraternidade 2019, abrimos esta 
edição com um texto sobre política 
públicas para a educação. Trazemos 
também textos sobre duas iniciativas 
muito legais da nossa escola que 
aconteceram em junho. 

 Você costuma adiar as tarefas 
escolares e deixar tudo para a última 
hora? Se a sua resposta for sim, nós te 
explicamos porque você precisa parar 
de procrastinar e apresentamos algumas 
dicas para te ajudar nessa missão. 

 Fechamos esta edição com uma 
matéria sobre a nossa visita ao Museu da 
Comunicação da Universidade Federal 
de Viçosa (UFV) e a exposição realizada 
na Feira do Livro. 

A Equipe

Boa leitura!

Políticas públicas para a educação

Mesmo sendo a base de tudo que fazemos, 
a educação no nosso país recebe cada vez 
menos atenção do poder público. De acordo 
com um informativo técnico da Câmara dos 
Deputados, divulgado em fevereiro deste ano, 
o investimento em educação no Brasil caiu 
56% nos últimos quatro anos, e a expectativa 
é que esse valor continue em queda.  

 Diante dessa triste realidade, iniciativas 
como a da Associação Assistencial e 
Promocional da Pastoral da Oração de 
Viçosa (APOV) são muito importantes. Essa é 
uma instituição filantrópica, sem fins 
l u c r a t i v o s ,  q u e  d e s e n v o l v e  a ç õ e s 

Na APOV, crianças e adolescentes 
moradores dos bairros carentes Nova Viçosa 
e Posses participam de projetos que 
estimulam suas habilidades e a interação com 
a comunidade. As atividades da associação 
são financiadas por meio de convênios 
firmados com órgãos públicos e privados e, 
principalmente, por pessoas físicas. 

educacionais, culturais, esportivas e 
assistenciais em Viçosa.

O Colégio Carmo desenvolve um projeto, 
com orientação do professor de Ensino 
Religioso, Adriano Miguel Silva, que Sofia Scaramelo, Nono Ano A

É muito bom ver que existem pessoas que 
se importam tanto com a educação, porque as 
crianças e os adolescentes são o futuro não só 
do nosso país, mas também do mundo inteiro. 

promove uma manhã interativa entre alunos 
do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio 
e crianças da APOV. Ao contrário dessas 
crianças, temos a oportunidade de estudar 
em uma ótima escola, com excelentes 
professores. Mesmo parecendo que são 
realidades distantes, na verdade, estamos 
muito perto e devemos ajudá-las. 

Empatia

Maria Clara Lopes Risso, Oitavo Ano A

 Empatia significa a capacidade de sentir o que sentiria uma 
outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela.  
Ela está  intimamente ligada ao altruísmo e à capacidade de ajudar. 

 Um exemplo de empatia em nosso meio escolar foi uma 
iniciativa dos educadores e dos alunos de vender rifas para 
ajudar a família de um de nossos colegas, que passa por um 
momento muito delicado. Alguns alunos não só compraram as 
rifas como também ajudaram a vendê-las, proporcionando que 
mais pessoas pudessem ajudar e concorrer a uma bicicleta.

O sorteio aconteceu no dia 8 de junho, durante a nossa Festa 
Junina. A ganhadora foi a Ana Maria Guimarães, avó da aluna 
Mariana Guimarães Renna Vidigal, do Nono Ano B. 

A realização dessa rifa beneficente foi um grande sucesso e 
demonstrou a nossa capacidade de nos colocarmos no lugar 
daquele que sofre e nos prontificarmos para ajudar. 
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 Este ano, professores, funcionários e 
alunos do Carmo desenvolveram um 
projeto de reciclagem para fazer a 
decoração da Festa Junina. Para isso, 
utilizamos caixas de leite, papéis usados, 
garrafas e outros materiais. 

 Além desse tipo de acão, podemos 
ajudar o meio ambiente ao:

A natureza está sendo degradada aos 
poucos, devido ao uso excessivo de 
materiais não renováveis, como o plástico e 
a borracha, e ao descarte incorreto do lixo. 
Existem estudos que mostram que em 
2050 haverá mais plástico nos oceanos do 
que peixes, e que o Brasil é o país com mais 
desmatamento nos últimos 34 anos.

- Descartar corretamente o lixo;

- Pensar nos animais e nas plantas toda 
v e z  q u e  u s a r m o s  u m  p r o d u t o 
industrializado;

- Utilizar sacolas de pano para carregar 
compras;

- Produzir a menor quantidade de lixo 
possível. 

S ã o  p e q u e n o s  a t o s  r e p e t i d o s 
diariamente, como recusar canudos de 
plástico em restaurantes e não usar copos 
descartáveis, que fazem a diferença para a 
saúde do nosso planeta.  

Alice Einloft, Oitavo Ano A

Vamos cuidar do meio ambiente?

 Esse termo começou a ser reconhecido por afetar 
muitas pessoas e gerar consequências, como falta de 
produtividade, de motivação e de foco, além de 
autopiedade. Tudo isso resulta em estresse, 
sensação de culpa e vergonha em relação aos outros, 
por não cumprir com suas responsabilidades e 
compromissos.

 Entretanto, existem maneiras de evitar a 
procrastinação e alcançar seus objetivos. Tendo em 
vista que interrupções e estímulos externos 
prejudicam, evite-os, e crie prazos e recompensas a 
fim de ter motivação. Também é necessário que tudo 
seja feito em seu tempo e uma coisa de cada vez, com 
foco e esforço. Uma forma de facilitar o trabalho é 
fazer o que for mais difícil primeiro.

 C o m  b a s e  n i s s o ,  p o d e m o s  v e r  q u e  a 
procrastinação ocasiona resultados negativos, mas 
não é algo impossível de impedir, e que sem ela as 
pessoas obtêm mais proveitos. 

Mariana Carneiro, Nono Ano C

Um problema recorrente na vida das pessoas, 
especialmente de estudantes e trabalhadores, é a 
p r o c r a s t i n a ç ã o ,  a ç ã o  q u e  t e m  g a n h a d o 
reconhecimento nos tempos atuais por prejudicar 
alunos e até mesmo empresas.

 A procrastinação, também intitulada de 
protelação, é algo que muitos fazem sem perceber. É 
plausível definir como a transferência da realização 
de um determinado trabalho para outro momento, ou 
seja, realizar outras ações antes do encargo exigido, 
deixando-o para depois. 

Não deixe para depois
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Entre os dias 7 de junho e 7 de julho, 
aconteceu a Copa do Mundo de Futebol 
Feminino. Este é o evento mais importante 
do futebol feminino internacional e mostra 
como as mulheres têm vencido o preconceito 
e conquistado espaço no meio esportivo. 
Apesar disso, elas ainda sofrem com a 
desvalorização quando comparadas com a 
categoria masculina.   

 No Brasil, de 1941 a 1979, a prática do 
esporte por mulheres foi proibida pelo 
governo ditatorial, que defendia que elas 

Desigualdade no futebol feminino

deveriam se preocupar apenas em gerar 
filhos e cuidar da família. Mesmo com o fim 
da  pro ib ição ,  a  modal idade  só  fo i 
regu lamentada  em 1983,  g raças  a 
mobilização das próprias jogadoras. Hoje, a 
jogadora com maior número de gols em 
Copas do Mundo é a brasileira Marta. 

 A p e s a r  d e  s e  d e s t a c a r e m  n a s 
competições, as mulheres continuam 
sofrendo com desigualdades, como em seus 
salários, que são inferiores aos dos homens; 
sofrem também com a desvalorização da 

mídia e com o desinteresse das pessoas. Um 
exemplo disso é que muitos comércios 
param para assistir jogos da seleção 
masculina, o que não aconteceu durante a 
Copa do Mundo de Futebol Feminino.

 É preciso reconhecer a força das 
mulheres na prática de esportes, não só do 
f u t e b o l ,  m a s  t a m b é m  d e  o u t r a s 
modalidades. Devemos respeitar suas 
escolhas e incentivá-las.

Emilly Abrantes,  Oitavo Ano C

 O Museu foi criado com o intuito de guardar a história da 
Comunicação de nossa cidade. Muitos aparelhos que lá estão 
pertenciam à TV Viçosa, canal aberto da nossa região.

 Foi uma visita cheia de cultura e história. Vale muito a pena 
conhecer esse espaço! 

 No dia 10 de junho, nós, da equipe Voz do Carmelo, fomos ao 
Museu da Comunicação da Universidade Federal de Viçosa (UFV), 
aprender mais sobre a história da Comunicação e da Imprensa. 

 O Museu é repleto de câmeras fotográficas, máquinas de 
escrever antigas, filmadoras, toca discos, equipamentos de edição 
de áudio e de vídeo e possui até um estúdio, onde os visitantes 
podem ter a experiência de gravar ou editar algum conteúdo. 

Visita ao Museu da Comunicação

 A equipe do jornal realizou, durante a Feira do Livro, uma 
exposição com algumas peças do Museu e de acervos pessoais, 
trazendo conhecimento e cultura para toda a Comunidade Educativa. 

  Agradecemos à equipe do Museu da Comunicação da UFV por 
nos proporcionar esse momento de troca de conhecimentos e de 
integração, e a todos que visitaram a nossa exposição. 

Patrícia Campos, Nono Ano C

Feira do Livro

 Aproveitamos a oportunidade para homenagear o Vicente de 
Castro (in memoriam), que tanto nos ajudou na nossa primeira 
exposição, no ano passado, e sempre nos incentivou a continuar o 
nosso trabalho no jornal. 
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Educação para a vida toda.
www.carmovicosa.com.br

colegiocarmovicosa


