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Celebração Eucarística da Família
No dia 9 de agosto, véspera do Dia dos 

Pais, nossa Comunidade Educativa se 
reuniu para celebrar uma das mais belas 
vocações: a família.  A missa foi celebrada 
p e l o  P a d r e  R e n a t o  S t a m p i n i ,  d a 
c o m u n i d a d e  d e  S ã o  G e r a l d o ,  e 
abrilhantada pelo Coral Flos Carmeli. 

Alunos, educadores e familiares 
participaram da celebração, lembrando a 
Sagrada Família, modelo de todas as 
famílias cristãs. Ao final, foi realizada uma 
linda homenagem aos pais. 
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Semana Vocacional
Como parte das atividades do Mês 

Vocacional, celebramos, de 12 a 16 de 
agosto, a Semana Vocacional.  Ao longo dos 
dias, recebemos diversos convidados que 
nos ajudaram a refletir sobre as vocações 
religiosas. 

Na segunda-feira (12), a estudante Pilar 
Alves falou sobre a vida dos jovens na Igreja 
e contou um pouco da sua experiência como 
missionária. No segundo dia, o Padre João 
Paulo Silva, da comunidade de Araponga, 
conversou com os alunos sobre o seu 
chamado ao sacerdócio. 

No quarto dia contamos com a presença 
de algumas Irmãs Carmelitas da Divina 
Providência e da Noviça Beatriz, que falou 
sobre o seu chamado à vida religiosa 
consagrada.  Encerramos a semana dedicada 
às vocações com o depoimento do catequista 
Yagho Ferreira Silva, membro do grupo 
Jovens Seguidores de Cristo (JSC), da 
Paróquia Santa Rita de Cássia.

A reflexão do terceiro dia foi voltada para 
a vocação que é berço de todas as outras 
vocações: a matrimonial. Quem contou um 
pouco de sua história e de sua família foi o 
professor Reinaldo Scaramelo. 

Agradecemos a todos que participaram 
deste momento importante de formação dos 
alunos do Ensino Fundamental II e do Ensino 
Médio. Rezemos por todas as vocações, para 

que elas nasçam nos corações dos nossos 
jovens e deem lindos frutos para a nossa 
comunidade. 

Família e Escola: educando 
com afetividade e 
efetividade

Abrindo a programação da Semana da Educação 
Infantil, no dia 14 de agosto, realizamos a palestra 
“Família e Escola: educando com afetividade e 
efetividade”, com a consultora pedagógica da Editora 
SM, Guilhermina Jardim. Participaram da conversa 
pais e/ou responsáveis e educadores da Educação 
Infantil e do Ensino Fundamental I.

Que possamos caminhar juntos na formação das 
nossas crianças e dos nossos jovens!

A especialista falou sobre os desafios de educar na 
contemporaneidade e a importância da família e da 
escola nesse processo. Agradecemos a presença das 
famílias e a excelente contribuição da Guilhermina. 
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Semana da Educação Infantil
De 19 a 23 de agosto, realizamos a Semana da Educação Infantil. Para 

abrir as atividades, os estudantes do Clube da Leitura e a bibliotecária Ana 
Marta Neves apresentaram uma peça teatral inspirada na obra infantil 
“Alice no País das Maravilhas”. 

Durante a semana, recebemos os familiares dos alunos para as 
apresentações culturais de encerramento do projeto Nome da Turma. 
Também foram realizadas gincanas, fortalecendo um dos grandes objetivos 
desse evento, que é promover momentos de interação entre a escola e as 
famílias. 

Parabenizamos as crianças e os educadores pelas lindas apresentações 
e agradecemos todas as famílias pela presença.
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Feira Cultural 
No dia 31 de agosto, realizamos mais uma edição da nossa 

Feira Cultural. O evento consiste na culminância dos diversos 
projetos, desenvolvidos desde o início do ano letivo, relacionados 
ao tema da Campanha da Fraternidade 2019, Fraternidade e 
Políticas Públicas. 

Com projetos criativos e de excelente qualidade, alunos e 
educadores promoveram importantes discussões a respeito do 
papel do governo e da sociedade diante dos diversos problemas 
enfrentados nas variadas esferas, social, ambiental, econômica, 
política, entre outras. 

Parabenizamos todos pelas belíssimas exposições e 
agradecemos a presença das famílias e da comunidade. 
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Brinquedos, brincadeiras e cantigas de roda: resgatando a liberdade e a 
criatividade de ser criança 

O brincar possibilita o desenvolvimento 
e o resgate de valores essencias para a vida 
da criança. Pensando nisso, desenvolvemos 
o projeto “Brinquedos, brincadeiras e 
cantigas de roda: resgatando a liberdade e a 
criatividade de ser criança – o direito de 
brincar”. A satisfação e a alegria ficaram 
refletidas no olhar das nossas crianças.

Lara Pontes Batalha, Quarto Ano B

“Nós descobrimos brinquedos da época 
dos nossos pais. O brinquedo que mais 
gostei foi o Vai e Vem. No dia da exposição, 
tive a oportunidade de mostrar aos meus 
pais o que fizemos e apreciar o trabalho das 
outras turmas.” 

Quando a criança brinca, ela se sente 
livre, satisfeita e demonstra a alegria que o 
brincar proporciona a ela através de sorrisos. 
É brincando que a criança aprende a respeitar 
regras, a ampliar o seu relacionamento social 
e a respeitar a si mesma e ao outro. 

 Ana Alice Rodrigues Zahrãm Iamin, 
Quarto Ano B

“Nós descobrimos muitas brincadeiras e 
cantigas de roda bem legais. A brincadeira 

“Para mim, o mais divertido foi fazer o 
meu brinquedo, porque teve a participação 
de todo mundo da minha casa e isso se 
chama trabalho em equipe.” 

Cecília Duarte Lima, Quarto Ano B

“O tema do projeto foi para despertar e 
libertar a criatividade de ser criança, pois 
podemos nos divertir com coisas simples 
que nós mesmos damos conta de fazer, como 
nossos pais.”

Vitor Hugo Ribeiro Claudino,          
Quarto Ano B

“O brinquedo que eu mais gostei, que a 
minha mãe brincava e que o meu avô fez 
para mim, foi a perna de pau. Foi muito legal 
compartilhar com os meus amigos.” 

Ana Clara Maciel Euclydes de Assis, 
Quarto Ano B 

Alice Ferreira Montanha, Quarto Ano B

“ D e n t r e  a s  a t i v i d a d e s  q u e 
desenvolvemos, havia uma entrevista e eu 
entrevistei a minha mãe. Enquanto fazia as 
perguntas, fui percebendo como ela 
brincava e achei o máximo.” 

do elástico foi a que mais gostei, é só um 
elástico, mas é tão divertida!” 

Professora do Quarto Ano B
Carina Thomaz, 

“Ho je ,  temos  car ros ,  ce lu la res , 
videogames, aviões etc, com isso, deixamos 
de lado as brincadeiras antigas, que são 
mais divertidas e interessantes. O projeto 
fez a gente pesquisar, descobrir e gostar 
dessas brincadeiras.” 

Heitor Elias Faria, Quarto Ano B 
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Banda Ir. Joana D'Arc 
participa da I Semana 
Viçosense de Cultura 
Popular

Na tarde do dia 24 de agosto, a 
Banda Ir. Joana D'Arc, sob o comando 
do maestro João Edson Costa, 
participou da I Semana Viçosense de 
Cultura Popular, no Espaço Cultural 
Hervê Cordovil. Nossos alunos deram 
um show! 

Parabéns a todos!

Visita Técnica ao SAAE

“No dia 23 de agosto, fizemos uma 
visita técnica ao SAAE para aprendermos 
melhor sobre o tratamento da água e fomos 
muito bem recebidos. Vimos como é o 
processo de limpeza da água até chegar às 
nossas casas e conhecemos uma maquete 
grande e bem legal da nossa cidade. 
Achamos o passeio muito divertido, 
porque aprendemos mais sobre o conteúdo 
de uma forma diferente."

Alunos do Terceiro Ano A,              
Professora Mariana Santana

 Confira os depoimentos dos alunos sobre 
a visita:

Alunos do Terceiro Ano B,                 
Professora Ana Helena Queiroz

No dia 23 de agosto, os alunos do 
Terceiro Ano visitaram a Estação de 
Tratamento de Água I (ETA I), pertencente 
ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Viçosa (SAAE). A visita foi uma atividade 
programada para complementar os 
estudos sobre "Tratamento da Água", 
conteúdo trabalhado nas disciplinas de 
Ciências e Geografia.

“Em nossa visita ao SAAE, aprendemos 
sobre o tratamento da água antes de chegar 
às nossas casas. Essa visita fez parte das 
atividades realizadas no projeto da Feira 
Cultural. Foi bem legal e aprendemos 
muito! ”

Alunos do Terceiro Ano C,               
Professora Karina Rodrigues

“No dia 23 de agosto, fizemos uma 
visita muito legal e importante ao SAAE 
de Viçosa. Saímos da escola de van, foi 
muito divertido, cantamos e brincamos. 
Quando chegamos, fomos recebidos por 
duas pessoas que nos mostraram todo o 
lugar. Conhecemos como a nossa água é 
tratada, todas as etapas e também 
algumas das pessoas que contribuem 
para que a água seja própria para o nosso 
consumo. Foi muito divertido!”
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Nossa viagem para Ouro Preto

Analuisa Castro Cunha Rosado,                                                    
Quarto Ano A

“No dia 13 de setembro, viajamos para Ouro Preto. Saímos de 
Viçosa, de van, às 5h15, e chegamos lá por volta das 8h30. De 
jardineira, fomos visitar vários pontos turísticos da cidade. O 
primeiro lugar que conhecemos foi a Mina de Ouro, onde fomos 
super bem recebidos e nos contaram as histórias da Mina e dos 
escravos que lá trabalharam. Em seguida, conhecemos a igreja e a 
Casa da Ópera. E, para finalizar a nossa viagem, fomos de Maria 
Fumaça até a cidade de Mariana.” 

Miguel Oliveira Araújo Feu,                                                          
Quarto Ano A

“Eu gostei muito da viagem, para mim foi uma das melhores 
viagens que já fiz. Gostei muito dos lugares que visitamos. O lugar 
que eu mais gostei foi a Mina.” 

Melissa Cunha dos Santos,                                                   
Quarto Ano A

“A Viagem para Ouro Preto foi muito legal e nós aprendemos muito.” 

Orientação 
Vocacional

Letícia Santos,                      

Terceira Série B

No dia 14 de setembro, foi 

r e a l i z a d a  u m a  m a n h ã 

descontraída para pais e alunos 

da Terceira Série. Foi abordada 

com os pais a importância do 

apoio psicológico aos filhos nessa 

reta final da escolha profissional. 

Já os alunos participaram de uma 

r o d a  d e  c o n v e r s a  c o m  o s 

professores, apresentando quais 

áreas pretendem atuar e demais 

assuntos. Eu adorei!

“Ir a Ouro Preto foi muito bom, se tivesse como repetir, eu iria 
cinco vezes.” 

Matheus Faria Costa Silva,                                                                   
Quarto Ano A
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Visita técnica a Petrópolis

Outro lugar interessante que visitamos foi o Museu Imperial, 
nele não podíamos tirar foto, nem andar com tênis, tínhamos que 
colocar pantufas. Vimos o quanto a casa de Dom Pedro II era 
grande, com vários objetos e salas surpreendentes.

Em seguida, visitamos a Catedral São Pedro de Alcântara. 
Uma coisa muito interessante é que lá estão guardados os 
restos mortais de Dom Pedro II, de sua esposa, de sua filha e de 
outros familiares.

 No ônibus foi tudo muito divertido, brincamos, escutamos 
músicas e fizemos várias coisas legais. Chegamos a Petrópolis por 
volta das 9h30. 

O primeiro lugar que conhecemos foi a Casa de Santos 
Dumont. Ela se chama “Encantada”, fica na “Rua do Encanto” e foi 
toda projetada por ele. Na residência estão guardados alguns de 
seus pertences, inclusive o seu famoso chapéu. 

Daniel José Oliveira Soares, Quinto Ano A

No dia 20 de setembro, nós, alunos do Quinto Ano, viajamos 
para Petrópolis, no Rio de Janeiro. Fomos de ônibus, mas eu não 
consegui dormir durante a viagem, porque estava muito feliz, 
então fiquei acordado até chegar ao nosso destino.

O último lugar que visitamos foi o Palácio Quitandinha, um 
lugar cheio de cultura, com um teatro e diversas exposições de 
arte. O Quitandinha foi um hotel-cassino frequentado pelos ricos.

No dia 20 de setembro, nós, alunos do Quinto Ano, fomos a 
Petrópolis, Rio de Janeiro, e conhecemos o Museu Imperial, o 
Palácio de Cristal, a Casa de Santos Dumont, a Catedral São Pedro 
de Alcântara e o Teatro Quitandinha.

Esse foi o fim de mais uma aventura, cheia de descobertas que 
ficarão guardadas para sempre em nossa memória.

 Conhecemos também o Museu Imperial, ele é muito bonito e 
gigante. O cômodo que mais gostei foi onde ficavam a roupa e a 
coroa de Dom Pedro II.

Próximo a Catedral, fica o Palácio de Cristal. Ele é lindo e foi 
construído para ser uma estufa, presente que a Princesa Isabel 
recebeu de seu marido.

Depois disso, conhecemos a Catedral de São Pedro de 
Alcântara. Esse lugar é lindo, cheio de lustres, vidros e bonitas 
imagens de santos e anjos. Lá se encontram os restos mortais da 
família de Dom Pedro II.

 Logo depois nós fomos almoçar em um restaurante perto da 
Casa de Santos Dumont. A comida de lá era super gostosa. 
Próximo ao restaurante tinha algumas lojas onde compramos 
várias lembrancinhas.

Chegando a Petrópolis, conhecemos a Casa de Santos 
Dumont, onde eu aprendi muito sobre a vida dele. Eu vi com os 
meus próprios olhos a casa desse inventor, que é pequena, mas 
perfeita para ele inventar coisas. Depois fomos almoçar em um 
restaurante, a comida estava muito boa.

 Depois fomos ao Palácio de Cristal, que era o jardim botânico 
da Princesa Isabel. Lá as professoras compraram sorvete para nós 
e estava muito gostoso.

Nesta viagem consegui tirar várias dúvidas sobre o conteúdo 
que estudei. Também pude conhecer lugares habitados por 
pessoas importantes da história do nosso país, além de descobrir 
muitas curiosidades. Com tudo isso, posso dizer que foi uma 
viagem da qual nunca vou me esquecer. 

Lara Rodrigues Campos Lima, Quinto Ano B

 O último lugar que conhecemos foi o Teatro Quitandinha, com 
salas diferenciadas.
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Ondas
Durante a aula de Física no laboratório, 

no dia 17 de setembro, observamos o 
fenômeno das Ondas Estacionárias. O 
professor Mathias Viana demonstrou na 
prática os harmônicos, os ventres e os nós 
que são produzidos nas ondas em uma 
corda sonora. Para isso, ele utilizou um 

O professor utilizou cordas diferentes, 
finas, grossas e uma que tinha uma parte 

aparelho gerador de Ondas Estacionárias e 
um dinamômetro, que nos mostra o valor 
da força de tensão aplicada em uma das 
extremidades da corda.

fina e outra grossa, para mostrar que a 
massa, a densidade linear da corda e a 
modificação da força aplicada causariam 
mudanças nos harmônicos produzidos, 
podendo modificar o comprimento de onda.

Vitor Ribon, Segunda Série A

Aula especial sobre Fração
No dia 26 de setembro, tivemos uma 

aula muito diferente. Estávamos 
estudando fração, então a professora 
decidiu nos ensinar usando algo 
concreto, uma pizza.

Nós formamos grupos de quatro 
alunos e cada grupo ganhou uma pizza 
com oito pedaços. Também recebemos 
folhas de papel para fazermos os 
registros.

Primeiramente, fizemos o desenho 
de oito pedaços de pizza, depois 
colorimos um dos pedaços e calculamos 
os que sobraram em forma de fração. 
Depois de compreendermos melhor a 
matéria, finalmente, comemos a pizza. 

Júlia Alfenas Zerbini, Quarto Ano C 

A pizza estava muito boa e o suco 
que ganhamos também, mas o mais 
interessante foi que aprendemos fração 
de uma maneira diferente. Agora, 
sempre que como pizza lembro dessa 
aula tão especial.
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Aula de Movimento

Muitas vezes a timidez da criança pode 
ser apenas o medo que ela tem de fazer algo 
errado e ser julgada ou rejeitada. Com isso, 
ela acaba  se recusando a fazer algo. O 
profissional de Educação Física deve 

Todos nós temos dores e recursos que 
foram desenvolvidos nas primeiras fases da 
infância e que repercutem ao longo da vida. 
Por exemplo, algumas pessoas conseguem se 
comunicar com mais facilidade, enquanto 
outras não gostam de trabalhos ou situações 
das quais elas sejam o centro das atenções.

Durante as aulas de Movimento, as 
crianças são observadas como um todo. 

Aquele aluno que corre e anda travado 
pode carregar uma dor que ele adquiriu nas 
primeiras fases da infância. Isso não é culpa 
dos pais,  mas reflexo das situações 
vivenciadas e das interpretações dele. Daí 
vem o medo de fazer algo, de se expressar, e 
ele não consegue ser espontâneo.  

observar isso e incentivá-la a utilizar os 
recursos que tem para vencer essa dor. 

Durante as aulas de Circuito, as crianças 
podem desenvolver seus recursos, para 
serem mais espontâneas e deixarem de lado 
o medo. As atividades propostas fazem com 

que elas falem, corram, se equilibrem e 
utilizem todos os recursos que precisam para 
se desenvolverem de maneira saudável.

Cíntia da Silva Xavier,                        
Professora de Movimento da Educação 

Infantil

Jardim da Ciência inspira criação de espaço pedagógico em Lavras
No dia 27 de setembro, o Colégio 

Carmo recebeu a visita do professor 
Hugo Andrade Medeiros, do Instituto 
Presbiteriano Gammon, tradicional 
colégio de Lavras. Ele percorreu a 
estrutura da escola e conheceu as 
instalações do Laboratório de Ciências 
da Natureza e o Jardim da Ciência, 
espaço interdisciplinar de educação 
científica, tecnologia ambiental, 
recreação e lazer,  idealizado e 
coordenado pelo professor Gilton 
Natan Soares de Almeida.

O  Ja rd im da  C iênc ia  é ,  por 
excelência, um recurso didático vivo 
do Colégio. Com diversos espaços 
pedagógicos, em contínua atualização, 
um de seus objetivos é permitir aos 
visitantes observar, a partir do contato 
com a natureza, as dinâmicas da vida. A 
iniciativa tem inspirado a criação de 
projetos semelhantes, que visam 
atender às demandas da nova Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC), no 
que se refere ao uso de metodologias 
para o ensino eficaz das ciências.

O objetivo da visita do professor 
Hugo Andrade foi conhecer o espaço a 
fim de implantar projeto similar na 
instituição na qual leciona, em 
Lavras. Para ele, o Jardim da Ciência 
o f e r e c e  a o s  a l u n o s  u m a 
“oportunidade única de ver, sentir, 
cheirar, tocar, ouvir e interagir com o 
ambiente, tornando o processo 
ensino-aprendizagem certamente 
mais significativo e prazeroso”. 
“Retornei à minha cidade cheio de 
ideias e muito animado com a 
possibilidade de replicar o que pude 
ver. Meus parabéns ao Colégio Carmo, 
pela fantástica equipe! Parabéns ao 
p r o f e s s o r  N a t a n ,  p o r  t e r 
materializado suas ideias em tantos e 
tão belos projetos!”, finaliza. 

 As instituições e as pessoas 
interessadas  em conhecer os espaços 
pedagógicos do Colégio Carmo são 
sempre bem-vindas. É possível 
agendar uma visita pelo telefone (31) 
3899-5900 ou pessoalmente, na 
recepção.
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Aprendendo a Escrita Cursiva

“Eu acho cansativo, mas estou gostando um 
pouquinho.” 

Heitor Oliveira de Paula, Primeiro Ano D

“Estava querendo que chegasse rápido a 
época de aprender letra cursiva, estou achando 
ótimo.”

Laura de Aquino Lourenço, Primeiro Ano B

Lara G. Gouvêa Lopes, Primeiro Ano D

Artur  Said Aad Santos,    Primeiro Ano B

Mateus Oliveira Fialho, Primeiro Ano A

“Eu pensei que era difícil escrever com a letra 
cursiva, mas agora estou vendo que não é.” 

“Eu me senti ansioso para aprender a letra 
cursiva e também me senti feliz.”

“A letra cursiva é divertida, com ela podemos 
aprender.”

“Eu achei legal a letra cursiva, com ela posso 
escrever parlendas.”

“Eu gostei de aprender a letra cursiva e 
também foi fácil.”

 Max Canêdo Paula, Primeiro Ano D

“Acho legal aprender a letra cursiva, estou 
gostando muito.” 

Ana Castro Santos, Primeiro Ano A

Gisely Castro, Jéssica Lopes, Rosângela Silva 
e Laurentina Reis, Professoras do Primeiro Ano

 Pedro Morais Couto, Primeiro Ano C

Rafael Castro, Primeiro Ano C

A letra tem funções que vão além da 
comunicação escrita. A letra cursiva ajuda a 
criança a entender a divisão entre as palavras, a 
exercitar a memória e também a desenvolver 
habilidades para muitas outras atividades.

Veja o que elas acharam da novidade:

“Eu gosto um pouco de escrever letra cursiva, 
mas estou achando fácil.”

No segundo semestre, demos início ao 
trabalho com a escrita cursiva. As crianças 
ficaram muito empenhadas em traçar a escrita 
correta, pois aprenderam que uma letra legível se 
conquista com a prática. 
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Gêneros Textuais
Os alunos do Segundo Período aprenderam sobre os Gêneros 

Textuais no segundo semestre. Como parte da aprendizagem, eles 
puderam entender o que é um Trava- Língua, tendo como base o 
texto “O Sapo”. Foram trabalhados os campos de experiência: O eu, o 

outro e nós; Corpo, gesto e movimento; Traços, cores, sons e formas; 
Escuta, fala, pensamento e imaginação.

Arlete Rodrigues, Gisele Souza e Roberta Magalhães,                                              
Professoras do Segundo Período                                                                 

Brincadeira é coisa séria!

O ato de brincar possibilita o 
processo de aprendizagem da criança, 
pois facilita a construção da reflexão, 
da autonomia e da criatividade, 
estabelecendo, desta forma, uma 
r e l a ç ã o  e s t r e i t a  e n t r e  j o g o  e 
aprendizagem.

Micheline Xisto e Vilma Miranda,                            
Professoras do Maternal II

Brincar é uma importante forma de 
c o m u n i c a ç ã o ,  é  p o r  m e i o  d a 
brincadeira que a criança pode 
reproduzir o seu cotidiano. Ao longo do 
ano, as turmas do Maternal II brincaram 
muito no parquinho Santa Terezinha. 
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Ditado Estourado

Lígia Silveira, Maria Eunice Leite e  

Elídia Pereira,                                                          

Professoras do Primeiro Período

O Ditado Estourado é uma atividade 

criativa e estimulante criada para 

atingir os mesmos objetivos do ditado 

tradicional, porém de maneira mais 

divertida e participativa. Com ele, 

reforçamos o reconhecimento e o 

traçado de algumas letras do alfabeto 

trabalhadas com as turmas do Primeiro 

Período ao longo do ano. Os alunos 

adoraram a brincadeira! 

Irmã Carmelita conversa com estudantes sobre missão no Haiti
Na manhã do dia 28 de outubro, recebemos a 

visita da Irmã Carmelita da Divina Providência 

Ideneide do Rego. Ela conversou com os alunos do 

Ensino Fundamental II e do Ensino Médio sobre 

sua missão no Haiti, onde atua há 6 anos levando 

ajuda humanitária aos necessitados. 

 A Irmã contou aos alunos sobre a sua vivência 

como voluntária em um dos países mais pobres do 

mundo e as dificuldades de acesso à agua, à 

comida, à educação, além da falta de segurança, 

devido às catástrofes naturais  e cr ises 

sociopolíticas enfretadas pela população. Os 

alunos ouviram atentamente o relato da 

missionária, que esclareceu também algumas 

dúvidas e curiosidades. 

 Agradecemos a Irmã Ideneide pela palestra e pedimos a Deus que a abençoe 

nesta difícil, porém bela missão a que se dedica. 
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Na Educação Infantil, as atividades 
artísticas têm função de manifestar os 
significados atribuídos pelas crianças 
como forma de  expressão  de  seu 
pensamento. A proposta em trabalhar com 
o potencial criador das crianças favorece o 
desenvolvimento da linguagem, pois ela 
passa a relatar a sua produção, menciona 
os detalhes e cria histórias. Também 
estimula a motricidade, ao utilizar 
diferentes recursos e materiais, permitindo 
à cr iança se expressar  e  alcançar 
resultados por diferentes meios, além de 
criar as habilidades necessárias para 
manipular  com mais faci l idade os 
instrumentos oferecidos.

Nós, professoras, atuamos como 
mediadoras dessas atividades. Ao organizar 
o ambiente, propor reflexões e provocar o 
pensamento das crianças, fazemos com que 
elas apreciem essas vivências e se tornem 
críticas em relação a suas próprias 
produções. 

As crianças do Maternal III vivenciaram 
diversos momentos que possibilitaram o 
desenvolvimento dessas habilidades, por 
meio da exploração de di ferentes 
materiais, como pinturas com esponja, 
pincel, rolos de papel, tampas, giz de cera 
queimado e com as mãos. Elas também 
utilizaram diferentes texturas, ao desenhar 
sobre lixas, no chão e também na parede, 
atividades essenciais ao desenvolvimento 
da noção espacial. 

Natália Teixeira, Paula Martins e 
Jussara Moreira,                               

Professoras do Maternal III

As Artes Plásticas na Educação Infantil

Homenagem aos educadores 

Uma história de paz, alegria e aprendizados.

Com amor, paz, fé e alegria.

E, no final, todos ficam admirados.

Assim, tudo fica melhor a cada dia.

E por nos dar uma garantia.

Ajudando a construir nossa história.

Laura Fernandes, Maria Eduarda Freitas, Yasmin Ayres,                                 
Gabriel Viana e Rikelme Santos, Sexto Ano A

Obrigado por cuidarem da nossa escola,

Admirados com o trabalho e o esforço de vocês a cada dia.

Com todos os valores da vida.
A garantia de um futuro melhor, 
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Semana da Criança
Entre os dias 7 e 11 de outubro, nossos 

alunos se divertiram com inúmeras 
atividades programadas especialmente para 
eles, na Semana da Criança. Gincana 
r e c r e a t i v a ,  c a p o e i r a ,  o fi c i n a  d e 
musicalização, sessão pipoca, oficina de 
culinária, teatro, pintura, dia do picolé, 
desfile de fantasias e muitas outras 
brincadeiras fizeram a alegria das turmas da 
Educação Infantil e do Ensino Fundamental I. 
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Homenagem à Santa Teresinha
E m  o u t u b r o ,  M ê s  M i s s i o n á r i o , 

lembramos daqueles que dedicam a vida 
para ajudar o próximo, em especial, de 
Santa Teresinha, a padroeira das missões. 
No dia  4,  os  a lunos e  educadores 
conheceram mais sobre a história dessa 
santa e trouxeram rosas para homenageá-
la. Foi um lindo momento de oração e de 
formação! 

Que Santa Teresinha derrame uma 
chuva de rosas e bênçãos sobre todos nós! 

Educadores se reunem para celebrar Dia do Professor
Na noite do dia 10 de outubro, os 

e d u c a d o r e s  p a r t i c i p a r a m  d e  u m a 
Celebração Eucarística, na Área de 
Convivência Irmã Maurícia. A missa foi 
celebrada pelo Cônego José Geraldo Vidigal 
de Carvalho em homenagem ao Dia do 
Professor, comemorado em 15 de outubro. 

Após a celebração, foi realizado um 
momento de confraternização com toda a 
e q u i p e .  P a r a b e n i z a m o s  t o d o s  o s 
educadores carmelitas, professores e 
funcionários, pela linda missão que 
exercem em nossa escola. 
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A formação dos dias e das noites

Maíra Marques Mendonça,                     
Segundo Ano A

“ No dia 21 de outubro, tivemos uma 
aula de laboratório e aprendemos sobre o 
dia e a noite. Aprendemos que a Terra gira 
em torno dela mesma e isso dura 24 horas, 
formando assim os dias e as noites. 
Aprendemos também que ela gira em torno 
do Sol.” 

“No dia 21 de outubro, nós fomos ao 
laboratório e aprendemos como os dias e as 
noites se formam. Aprendemos também 
que a Terra gira em torno dela mesma, 
gastando 24 horas, esse movimento 
chama-se rotação, e também que ela gira ao 
redor do Sol, gastando 365 dias, esse 
movimento chama-se translação.”

Clara Sofia Souza Leandro,          
Segundo Ano A

             Theo Pacheco Soares,                     
Segundo Ano B

Matheus Silva Brahim,                    
Segundo Ano A

“No laboratório, a professora Adriana 
ensinou para a gente os movimentos de 
translação e rotação. Eu gosto muito da 
aula dela! Também aprendemos sobre o 
globo terrestre e os lugares da Terra.”

“A aula de laboratório foi bem legal. Eu 
aprendi que a Terra faz dois movimentos: a 
rotação, quando ela gira em torno de si 
mesma, e a translação, quando ela gira em 
torno do Sol.”

             Luísa de Lucca Sansão,               
Segundo Ano B

Nos dias 17 e 21 de outubro, nas aulas 
práticas de Ciências, com a professora 
Adriana Moutinho, as turmas do Segundo 
Ano aprenderam como acontecem os dias e 
as noites. As aulas foram muito ricas e os 
a l u n o s  p a r t i c i p a r a m  a t i v a m e n t e , 
demonstrando grande interesse. Confira os 
depoimentos:

“A aula de laboratório foi muito legal. A 
gente usou uma lanterna e um globo 
terrestre para conseguir entender melhor 
os movimentos de rotação e translação. 
Depois fomos ao Jardim da Ciência e foi 
muito legal.”

“A gente foi ao laboratório, no dia 21 de 
outubro, e aprendeu como se formam os 
dias e as noites. Nós utilizamos um globo 
terrestre, que representou a Terra, e uma 
l a n t e r n a ,  q u e  r e p r e s e n t o u  o  S o l . 
Descobrimos que a Terra gira em torno de si 
mesma e esse movimento é chamado de 
rotação. Já quando ela gira em torno do Sol, 
chama-se translação. Nos lugares onde o 
Sol fica é dia e onde tem Lua é noite.”

             Rafael Marlei Maia de Oliveira, 
Segundo Ano B

Paula Ribeiro e Vilma Pena,                
Professoras do Segundo Ano
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Confira ao lado os nomes dos alunos premiados:

O Colégio Carmo tem a alegria de parabenizar os alunos medalhistas da 
Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) 2019. Foram 14 
medalhas conquistadas, sendo duas de ouro, duas de prata e dez de bronze. Além 
disso, dez dos medalhistas também foram pré-selecionados para as Olimpíadas 
Internacionais de Astronomia 2020 - Fase Online. 

Alunos carmelitas conquistam medalhas na OBA 2019
MEDALHA DE OURO OURO

Isabela de Oliveira Balbino 
David Zanuncio Protil 

MEDALHA DE PRATA
Eduardo José Andrade Vieira 
Vítor Barros Ribon 

MEDALHA DE BRONZE
Ana Luiza Casella Nicolato 
Bruno Teixeira Ramos 
Hugo Luiz do Carmo Pimentel 
João Vitor da Silva Carvalho 
João Pedro Artifon Canton 
Larissa Martins da Silva Castro 
Lucca Rigueira Santana Nogueira 
Tainá Tábata Fialho Martins 
Victória Ângelo Queiroz dos 
Reis Oliveira 
Vitor Henrique Gonçalves Rigueira 
Pinheiro Castro 

BRONZE

PRATA

Ana Marta Neves, Bibliotecária            
Nayara Ferreira, Professora de Literatura

N o  s e g u n d o  s e m e s t r e ,  o  g r u p o 
apresentou duas peças teatrais, “Flicts”, 
inspirada na história do livro de Ziraldo, e 
um grande clássico da literatura infantil, 
“A l ice no País das Marav i lhas”.   As 
apresentações foram um sucesso e um 
grande incentivo para o Clube da Leitura 
continuar desenvolvendo novas peças. 

O C lube da Le i tura é um pro je to 
desenvolvido pela professora de Literatura  
Nayara Ferreira e composto por  alunos do 
Ensino Médio. O grupo, em parceria com a 
bibliotecária, Ana Marta Neves, desenvolve 
apresentações teatrais com o objetivo de 
ampliar o interesse pela leitura e o contato 
com os diversos tipos de textos.

Conheça o Clube da Leitura
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Aula prática: Teorema de Pitágoras
No dia 30 de outubro,  nós,  alunos do 

Nono Ano, realizamos uma aula prática, no 
Jardim da Ciência,  com a professora de 
Matemática Thamyres Medeiros. Foi uma 
aula bem dinâmica,  na qual pudemos 
colocar  todo o  conhecimento que 
adquirimos em sala em prática. Usamos 
trigonometria no triângulo retângulo,  
semelhança de triângulos e Teorema de 
Pitágoras. Percebemos, ainda mais, a 
importância da Matemática e o quanto ela 
está presente no nosso cotidiano.

Sofia Natali, Nono Ano B

Colégio Carmo se destaca nos Jogos Escolares Viçosenses 2019
Os times do Colégio Carmo se 

destacaram em mais uma edição dos 
Jogos Escolares Viçosenses (JEVs). 
Conquistamos o título em três 
categorias – Futsal Masculino Módulo 
I, Handebol Feminino Módulo I e 
Handebol Feminino Módulo II -, além 
do segundo lugar em outras quatro 
categorias – Futsal Feminino Módulo 
0, Voleibol Feminino Módulo I, 
Voleibol Masculino Módulo I e 
Handebol Masculino Módulo II. Esses 
resultados são fruto de muito trabalho 
e de muita dedicação de alunos e 
treinadores ao longo de todo o ano.

Para o professor de Educação 
Física e treinador Luiz Flávio Cardoso, 
o esporte escolar é uma preparação 
para a vida e cada vitória ou derrota 
fica como aprendizado.“O esporte é 
peça fundamental na formação de 
pessoas que farão a diferença no 
futuro do nosso Brasil e a participação 

nos JEVs sempre terá um objetivo muito maior 
do que o simples fato de conquistar um troféu 
na modalidade. O trabalho continua! Que 
venham os JEVs 2020!”, comenta.  

O Colégio Carmo parabeniza todos os 
alunos e os treinadores pela belíssima 
participação nos JEVs!
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Alunos carmelitas são premiados na Olimpíada Nacional de Ciências
Temos a alegria de parabenizar os alunos pelo excelente desempenho na Olimpíada Nacional de Ciências (ONC) 2019. Foram 10 

medalhas e 16 menções honrosas. 

A ONC se destina a estudantes do Ensino Médio e do último ano do Ensino Fundamental, tendo como um dos seus objetivos despertar e 
estimular o interesse pelo estudo das ciências naturais. A edição deste ano teve mais de um milhão de inscritos em todo o país.   

MEDALHA DE OURO OURO

André Andrade Alkmim        
Guilherme Paiva Lanna        

MEDALHA DE PRATA
Gabriel De Paula Gonçalves             
Igor Caixeta Moura
Jade Felix de Melo     

MEDALHA DE BRONZE
Samuel Santos Lana
João Vitor Ferreira dos Reis              

BRONZEPRATA

NIVEL 1 - NONO ANO

MENÇÃO 
HONROSA

Lucas Betônico Silva
Leonardo Castro Oliveira 
          

Samuel Lopes Pellini
Mariana Luiza Carneiro Silva
    

Laura Castro Santos              
Pedro Henrique Oliveira de Arruda            

MEDALHA DE OURO OURO

João Pedro Souza Oliveira 

MEDALHA DE BRONZE
Daniel Rubinger Leite            

BRONZE

NIVEL 2 - PRIMEIRA SÉRIE 

MENÇÃO HONROSA
Geraldo Júnior Ferraz Lopes            
Samir Nogueira Rezende Moreira 

NIVEL 3 - SEGUNDA SÉRIE  

MENÇÃO 
HONROSA

Vítor Barros Ribon   
Calebe Garcia Fonseca Salles           

Kamilly Carvalho de Paiva 
Isabela de Oliveira Balbino

João Vitor Ferreira Mizubuti           
Rafael Luiz Alves Viera          

MEDALHA DE BRONZE
Maria Clara da Silva Castro             

BRONZE

NIVEL 4 - TERCEIRA SÉRIE 

MENÇÃO 
HONROSA

Lucas Gomides Natali            
Maria Izabel Fernandes da Cruz
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AS FLORES DO CARMELO

Irmãs, muito obrigad@,
são as flores do carmelo, viva a Congregação!

entregaram –se com pureza, obediência e amor. 

Gratidão é o que sentimos,
pois nos ensinam a educar, com fraternidade,
paciência e serenidade.

Recebam com nosso carinho essa singela mensagem,

humildes agradecemos.

que essa homenagem a todas oferecemos. 

Com grande ternura,

Queridas irmãs, é com tamanha doçura

Jéssica Lopes, Professora do Primeiro Ano B

são versos muito simples, mas feitos de coração. 

Poema dedicado às Irmãs Carmelitas da Divina 
Providência, pelos 120 de fundação da Congregação.

Conferiram suas vidas,

O céu se ilumina,
mulheres que levam o bem.

e os anjos cantam   amém.

é tão belo o chamado do senhor.

Quão generosa entrega, 

Irmãs da Divina Providência,

Desenho: Samara Fidelis Paixão, Oitavo Ano B

Coral Flos Carmeli faz homenagem aos 120 anos da Congregação
Este ano a Congregação das Irmãs 

Carmelitas da Divina Providência está 
completando 120 anos. Para homenagear 
as nossas Irmãs, o Coral Flos Carmeli fez 
duas lindas apresentações, nos dias 2 e 8 de 
novembro, em São João del-Rei e em Belo 
Horizonte, respectivamente.
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Alunos carmelitas se destacam na OBMEP 2019

Confira os nomes dos alunos premiados: 

O resultado da 2ª fase da 15ª Olimpíada 
Brasileira de Matemática das Escolas 
Públicas e Privadas – OBMEP 2019 foi 
divulgado no dia 3 de dezembro. Nossos 
alunos conquistaram uma Medalha de Bronze 
e nove Menções Honrosas. 

Com imensa alegria, parabenizamos 
todos os alunos e a nossa equipe pedagógica 
pela brilhante participação em mais uma 
OBMEP.

MEDALHA DE BRONZE
Jade Felix de Melo

BRONZE

NIVEL 2

MENÇÃO 
HONROSA

Ana Luiza Casella Nicolato João Pedro Souza Oliveira Tainá Tábata Fialho Martins

MENÇÃO 
HONROSA

André Andrade Alkmim
Guilherme Paiva Lanna

Lauro Shikazu Alvares da Silva Toma
Lívia Beber Tabet

Lucas Abdala Nani Nasser
Samuel Santos Lana

NIVEL 3

A Geometria em Viçosa
No dia 14 de novembro, os alunos do 

Sexto Ano apresentaram um trabalho 
proposto pelos professores de Matemática, 
Vanuza Silva, e de Geografia, Maurílio Amaral. 
Cada grupo ficou responsável por fazer uma 
maquete de um local de Viçosa. 

Durante o desenvolvimento do trabalho, 
os alunos colocaram em prática os conceitos 
aprendidos em sala de aula, como sólidos 
geométricos, escala e norte geográfico. Além 
disso, aprenderam sobre a história de alguns 
lugares da cidade. 

Após o preparo, com muita dedicação e 
seriedade, os alunos expuseram os trabalhos, 
na Área de Convivência Irmã Maurícia. 

Stella Betônico e Ana Thereza Brandão, 
Sexto Ano B

Alunos selecionados para a 2ª fase da OBMEP 2019.
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Alunos do Oitavo Ano expõem trabalhos sobre AIDS
No dia 5 de novembro, os alunos do Oitavo Ano A e a professora de Português 

Fernanda Ribeiro expuseram seus trabalhos de Literutura no Colégio. O tema 
“AIDS” foi inspirado no livro “A marca de uma lágrima”, de Pedro Bandeira, lido 
anteriormente pela turma. 

O vírus pode ser transmitido por relações sexuais; seringas ou agulhas 
contaminadas; transfusão de sangue; da mãe para o bebê, durante a gravidez, o 
parto ou a amamentação. Algumas semanas após a infecção, a pessoa pode 
apresentar sintomas semelhantes aos da gripe (fadiga, febre e dor de garganta). 

A AIDS é uma doença extremamente grave e sem cura, tendo mais de 150 mil 
casos no Brasil. Causada pelo vírus HIV, ela afeta o sistema imunológico da 
pessoa, deixando-a exposta para que doenças oportunistas se instalem. 

Joana Fontes, Oitavo Ano A

O diagnóstico é feito por meio do teste anti-HIV, que consiste na coleta de 
sangue ou fluido oral. Esse teste é realizado gratuitamente pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS). Após o diagnóstico, o tratamento é passado por um infectologista e 
impede a multiplicação do vírus no organismo, fazendo com que a pessoa 
portadora do HIV possa ter uma vida mais tranquila. 

 Cuidado com os mitos: suor, lágrimas, picadas de insetos, aperto de mão, 
abraço, ar, piscina, talheres ou copos não transmitem HIV!

Dilatação dos Sólidos
No início de novembro, o professor de Física, Mathias Viana, nos levou para o 

Laboratório de Ciências da Natureza para que pudéssemos ter uma experiência prática 
sobre o conteúdo de “Dilatação dos Sólidos”, matéria muito importante no campo da 
engenharia. 

David Zanuncio Protil, Segunda Série A

Avaliamos diferentes tipos de coeficientes de dilatação linear de diferentes metais, 
como uma moeda que passava por um buraco e que, quando aquecida, ficava presa. Fizemos 
também um experimento no qual um balão foi exposto a uma chama e  estourava, porém, 
quando fazíamos o mesmo com um balão com água, ele não estourava. 

O ensino com a prática é o mais efetivo, não somente por ser mais tangível, mas, 
principalmente, por chamar a atenção do estudante e instigá-lo a pensar e refletir sobre os 
conceitos.
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CARMELO
VOZ DO

APRESENTAÇÃO
Desde a criação do grupo, o Voz 

do Carmelo é composto, em sua 
maioria, por meninas. Para abrir a 
última edição deste ano e encerrar as 
reflexões sobre o tema da Campanha 
da Fraternidade 2019, trazemos 
então um texto sobre os direitos das 
mulheres. E, ainda, vamos falar de 
um assunto importante e muito 
delicado, que tem maior incidência 
entre a população feminina, os 
transtornos alimentares. 

Desejamos a você uma ótima 
leitura!

A Equipe

Direito das mulheres

Essas leis foram conquistadas pelas 
mulheres ao longo dos anos, mas não pense 
que a luta foi fácil. Antes delas entrarem em 

Os alunos do Oitavo Ano desenvolveram 
para a Feira Cultural trabalhos sobre políticas 
públicas para as mulheres, ou seja, leis que 
garantem o direito delas, como a licença 
maternidade, a Lei Maria da Penha e a Lei do 
Minuto Seguinte. 

vigor, as mulheres tiveram que lutar por seus 
direitos e muitas acabaram perdendo a vida, 
como no dia 8 de março de 1857. O dia 8 de 
março foi declarado Dia Internacional da 
Mulher como homenagem às 125 operárias 
que morreram nessa data, em um incêndio 
criminoso em uma fábrica têxtil, por 
reivindicarem uma menor carga horária e a 
licença maternidade, isto é, morreram 
lutando por seus próprios direitos.  

Durante a apresentação na Feira, os 
alunos mostraram histórias de mulheres que 
marcaram a história, datas importantes e 
dados sobre o feminicídio, que tem 
aumentado gradativamente. De acordo com 
o  Atlas da Violência, publicado em 5 de 
junho de 2019 pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA), o Brasil é um 
dos países com maior taxa de feminicídio, 
em média 13  mulheres morrem por dia em 
nosso país. Esses dados revelam o quão 
urgente e importante é falar sobre esse 
assunto e lutar pelos direitos das mulheres. 

Maria Clara Lopes Risso, Oitavo Ano A

Lute como uma mulher!

Transtornos alimentares na adolescência
A adolescência é uma fase do 

desenvolvimento humano, com 
grandes mudanças hormonais, físicas 
e emocionais. Em meio a essa 
erupção de eventos na vida do 
adolescente, ocorre um conflito com 
aquilo que ele observa como sendo 
“padrão” estético nas mídias e aquilo 
que ele vê no espelho. Diante disso, 
muitos jovens iniciam uma busca 
desenfreada pelo tal “corpo perfeito”, 
na qual ocorre uma distorção da 
imagem corpórea, acarretando os 
chamados distúrbios alimentares. 

Os transtornos  alimentares mais 
comuns entre os adolescentes são a 
anorexia e a bulimia nervosa. Esses 
distúrbios acometem cerca de 70 
milhões de pessoas no mundo, de 

A bulimia nervosa se caracteriza 
pela ingestão compulsiva de grande 
quantidade de alimentos, seguida do 
uso de métodos compensatórios 
inadequados para evitar o ganho de 
peso. Uma pesquisa do Gatda mostra 
que a cada 10 meninas, um menino 
sofre de bulimia nervosa.

acordo com o Grupo de Apoio e 
Tr a t a m e n t o  d o s  D i s t ú r b i o s 
Alimentares e da Ansiedade (Gatda).

Já o distúrbio da anorexia é 
c o n c e i t u a d o  c o m o  i n a n i ç ã o 
deliberada e autoimposta e atitude 
psicológica distorcida em relação à 
imagem, à alimentação e ao peso. 
Segundo pesquisa do Gatda, a cada 
10 meninas, dois meninos sofrem 
com a anorexia.

Sofia Scaramelo, Nono Ano A

Para reverter esses quadros de transtornos 
alimentares geralmente é necessário tratamento físico 
e psicológico. Devemos levar em conta que os valores 
estéticos impostos pela sociedade não devem ser 
encarados como aceitáveis, temos sim que valorizar a 
saúde mental e física, como propósito a ser buscado.
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“Para quem não acredita em Jesus, quero falar uma coisa sobre Ele: o Jesus, Ele dá tudo pra gente e tem criança que 

não sabe disso! O Natal é o aniversário de Jesus e ele ilumina toda a terra de noite”. 

Professora da Educação Infantil

Elídia de Paula Pereira, 

Abençoado Natal a todos e um iluminado Ano Novo!

“Enquanto estavam em Belém, se completaram os dias para o parto, e Maria 

deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou, e o colocou na manjedoura, 

pois não havia lugar para eles dentro da casa” (Lucas 2, 6 – 7).

O coração de nosso Deus alegrou-se com os louvores oferecidos a Ele neste ano, quando recordamos, com ardor, o 

nascimento de seu Filho e nosso irmão, Jesus, desde a decoração das salas e corredores, feita com tanto amor e dedicação 

por nossos alunos e professores até a Celebração do Auto de Natal em família, momento de emoção, de oração e de 

mergulho nas cenas do Natal tão belamente apresentadas por nossos educadores e abrilhantadas pelas lindas canções 

entoadas pelo Coral da Pequena Via.

Em meio ao encerramento das atividades, nossos alunos do Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio “falaram 

de amor” em mais um lindo Sarau. Amor é a palavra trazida pelo Salvador, mas não um amor qualquer e sim um amor que 

se traduz por escuta atenta do outro, por dedicação do próprio tempo, por simplicidade, por compaixão e pela entrega 

total em uma cruz.  

Se a lida do ano nos cansa, o Natal nos vem revigorar e trazer a certeza de que nosso Deus se manifesta na 

simplicidade, no sorriso da criança, na união da família e na solidariedade. Não permitamos que seja roubado o lugar de 

Jesus nesse Natal, mas voltemos o nosso olhar e coração para aquele que é o Senhor de nossas vidas como bem expressou 

nossa aluna Ana Laura Castro Fernandes do 1º período:

FESTIVIDADES DE 
NATAL 2019



28 |  Colégio Carmo  |  Viçosa-MG

FESTIVIDADES DE 

ENCERRAMENTO
DO ANO LETIVO 
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Formandos 2019

Segundo Período C

Segundo Período BSegundo Período A

Quinto Ano  A

Quinto Ano  B Nono Ano  A

Nono Ano  B Nono Ano  C
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Terceira Série  B

Terceira Série A
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Educação para a vida toda.
www.carmovicosa.com.br

colegiocarmovicosa

Repletos de gratidão a Deus e a todos que estiveram 
conosco neste ano, renovemos o espírito para o ano que virá. 

Que tenhamos um abençoado Natal e um 2020 cheio de novas 
conquistas, de fé e de esperança em um mundo melhor. 

Nós, do Colégio Carmo, estaremos sempre �rmes 
no propósito de educar para o bem! 


