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No dia 1º de fevereiro, nossos educadores participaram do primeiro 
momento de formação deste ano, refletindo sobre a missão de cada um 
como multiplicador da espiritualidade carmelitana. A equipe se preparou 
para o início das aulas, que começaram no dia 3 de fevereiro, pedindo as 
bênçãos de Deus e da Mãe Santíssima do Carmo. 

Nossa diretora pedagógica, Irmã Sônia Maria Estevam, deu as boas-
vindas a todos, acolhendo também os novos educadores que agora 
fazem parte da Família Carmelita. Foi realizado ainda um estudo do Guia 
Pedagógico 2020 e do tema da Campanha da Fraternidade, 
“Fraternidade e vida: dom e compromisso”, assuntos importantes que 
permearão as atividades ao longo do ano letivo. 

Vamos juntos escrever mais um ano de história do Colégio Carmo! 

Formação de
Educadores
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Volta às aulas
No dia 3 de fevereiro, acolhemos nossos alunos e 

educadores para o início de uma nova jornada de 
aprendizado. 

Boas aulas! 
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Ensino Integral
No dia 3 de fevereiro, também tiveram início as aulas 

do Ensino Integral, para os alunos da Educação Infantil e 
do Ensino Fundamental I, no contraturno, das 8h às 13h. 

A Educação Integral tem o objetivo de promover o 
desenvolvimento do aluno como um todo, abrangendo 
aspectos físicos, intelectuais, sociais e psicológicos. 
Além de oferecer uma atenção especializada aos alunos, 
com um  tempo maior de permanência e convivência, em 
um ambiente seguro, agradável e acolhedor, ela 
possibilita outras vivências e oportunidades de 
desenvolvimento. 
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Ex-alunos conversam com turmas da
Terceira Série sobre vida universitária

Para muitos estudantes, o último ano do Ensino Médio é um período de muitas dúvidas e angústias quanto ao futuro 
profissional. Um dos papéis da escola é acolhê-los neste momento, oferecendo, além do conhecimento necessário para 
a aprovação deles nos diversos processos seletivos para ingresso no Ensino Superior, informações que os orientem e 
tornem essa fase mais leve e tranquila. Para isso, contamos com a ajuda de quem passou por essa experiência 
recentemente, nossos ex-alunos. 

Os alunos demonstraram grande interesse e puderam esclarecer suas dúvidas. Agradecemos os ex-alunos pela 
disponibilidade e desejamos muito sucesso em suas trajetórias acadêmicas. 

No dia 11 de fevereiro, recebemos, com muito carinho, os ex-alunos: Júlia Chagas Xavier, estudante de Engenharia 
de Alimentos na Universidade Federal de Viçosa; Maria Eduarda Sales Bento, estudante de Odontologia na Univiçosa; 
Gabriel Oliveira Vieira, estudante de Física Médica na Universidade F ederal de Ciências da Saúde de Porto Alegre; e 
Mikaio Alves, estudante de Medicina Veterinária na Univiçosa. Eles participaram de um momento descontraído de 
conversa com as turmas da Terceira Série, no qual falaram sobre seus respectivos cursos, universidades e a vida 
universitária de modo geral.  
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Aulas práticas de Ciências

As aulas práticas de Ciências são uma forma de ganharmos outra perspectiva da matéria que 
aprendemos em sala de aula de maneira mais dinâmica e completa. No dia 12 de fevereiro, os alunos do 
Oitavo Ano aprenderam mais sobre os Movimentos da Terra e da Lua com modelos feitos com materiais do 
dia a dia. Uma maneira privilegiada e mais ativa de aprofundarmos o conhecimento. 

Cecília Luís de Queiroz, 
Oitavo Ano B
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Bailinho de Carnaval
No dia 21 de fevereiro, véspera de Carnaval,  as turmas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I 

caíram na folia no nosso Bailinho de Carnaval.



Viu, sentiu compaixão e cuidou dele
No dia 21 de fevereiro, a Banda Irmã Joana D'Arc apresentou um samba enredo inspirado no lema da 

Campanha da Fraternidade 2020, “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 10,33-34). O samba foi 
composto pelo professor de música e instrutor da banda, João Edson Rodrigues da Costa. Educadores, 
estudantes e familiares assistiram encantados à apresentação, na Área de Convivência Irmã Maurícia. 

Que está falando 

Você Viu... (Tam Tam Tam)

Aprenda a escutar

A voz do coração

E Sentiu... (Tam Tam Tam)

Qual é a nossa missão

É Deus 

Compaixão e cuidou deles

E Sentiu... (Tam Tam Tam)

Você Viu... (Tam Tam Tam)

Pode ser pouco

Fazer a caridade

Pra você 

É servir o nosso irmão

Pra ele pode ser que não

Compaixão e cuidou deles

Viu, sentiu compaixão e cuidou dele

Compositor: João Edson Rodrigues da Costa
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Na manhã do dia 27 de fevereiro e na tarde do dia 28, realizamos a abertura da Campanha da Fraternidade com nossos 
alunos e educadores. Com o tema “Fraternidade e Vida: Dom e Compromisso” e o lema “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 
10, 33-34), a campanha faz parte de diversos projetos desenvolvidos ao longo do ano letivo.

Abertura da Campanha da
Fraternidade
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Robótica Educacional
A Robótica Educacional é uma metodologia de ensino 

que começou a ser adotada neste ano em nossa escola e 
tem como objetivo estimular o aluno a investigar e a 
materializar os conceitos aprendidos. Dentre os 
principais benefícios, destacam-se: o incentivo ao 
trabalho em grupo, o raciocínio lógico, o estímulo à 
criatividade e o desenvolvimento de habilidades para 
solucionar situações adversas, tornando o aluno mais 
preparado para os novos desafios do mundo atual.

Trabalhamos a robótica de maneira multidisciplinar, 
incentivando os alunos a aprenderem tecnologia com 
base nos três pilares da robótica: mecânica, elétrica e 
programação. Com isso, eles serão capazes de usar 
conhecimentos adquiridos da robótica em outras 
disciplinas (Matemática, História, Física, Geografia etc). 
Isso faz com que o rendimento escolar aumente, assim 
como a capacidade de fixação dos conceitos aprendidos 
de maneira divertida e descontraída.



Oficina de Formação de Líderes
Carmelitas

Parafraseando Ronald Reagan, a maior aspiração de um bom líder deve se pautar em levar pessoas a realizar coisas 
magníficas e por si só conhecerem suas capacidades imensuráveis.

É extremamente importante e louvável ações como esse projeto, que, apoiado incondicionamente pela escola, 
auxilia na construção do futuro societário, moldando cada indivíduo em suas responsabilidades e atribuições; 
consolidando valores que com toda certeza farão parte dos líderes do amanhã, como justiça, liberdade, 
responsabilidade e inclusão. 

Na tarde do dia 6 de março, foi realizado em nosso Colégio um encontro entre a equipe gestora e os respectivos 
representantes das turmas do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio. Tal reunião foi de suma importância no 
tocante ao conhecimento dos deveres daquele preterido para com os demais colegas, vislumbrando em planos para o 
combate e a solução de problemas escolares diários.

João Vitor Ferreira Mizubuti, 
Terceira Série A
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Nos dias 9 e 10 de março, os alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I aprenderam mais sobre a vida no fundo do mar 
em uma visita ao Container Vida Marinha. O projeto de educação ambiental itinerante oferece um laboratório móvel dentro de um 
container, onde os alunos tiveram uma aula sobre várias espécies marinhas. 

A visita foi orientada pela oceanógrafa e mergulhadora Laila Carvalho. O objetivo do projeto é ajudar na conscientização 
ambiental de uma maneira dinâmica, colocando o estudante em contato com animais que muitas vezes são vistos somente em livros, 
revistas e televisão. Os alunos ficaram encantados com tudo o que aprenderam sobre os animais marinhos. 

Alunos visitam Container
Vida Marinha
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Na noite do dia 12 de março, realizamos uma palestra com 
o Prof. Dr. Geraldo Peçanha de Almeida com o tema “A 
educação cujo amor e a coerência se traduzem em gestos e 
ações”. Educadores, pais e responsáveis marcaram presença 
no evento e refletiram sobre o papel da família na educação de 
nossas crianças e nossos jovens.  

O especialista falou sobre a importância de educar com 
amor e coerência em ações diárias, ressaltando como escola e 
família precisam caminhar juntas para a formação de 
cidadãos críticos, conscientes e transformadores.

Colégio Carmo
realiza palestra
com especialista

em educação
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Ao final, foi realizada a saudação à Pátria, com a execução 
do hino nacional.  

No período da manhã, o professor de Biologia, Guilherme 
Corrêa, conversou com os alunos sobre a nova cepa viral do 
Coronavírus, alertando-os quanto aos procedimentos e 
cuidados para prevenir a disseminação da doença. Ele 
ressaltou ainda a importância de se informar por meio de 
fontes confiáveis. 

No dia 13 de março, realizamos um momento cultural com 
os alunos e os educadores, encerrando as atividades da 
Semana de Madre Maria das Neves, comemorada entre os dias 
2 e 8 de março. Os estudantes homenagearam a fundadora da 
Congregação das Irmãs Carmelitas da Divina Providência e 
outras mulheres que fazem parte da nossa história. 

Momento
cultural
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No dia 16 de março, o Colégio suspendeu as aulas devido à pandemia do coronavírus. Nesse tempo em que os alunos 
estão afastados, os professores estão enviando atividades pela Agenda Digital. A professora de Português, Fernanda 
Ribeiro, pediu aos alunos do Nono Ano para escolherem um dos gêneros textuais trabalhados nas aulas e escreverem sobre 
o momento que estamos vivendo. 

Pandemia

Paródia (música “Noites do Sertão”, de  Milton Nascimento):

Não se espante assim meu moço com as ruas na solidão
O coronavírus é perigoso, não é só uma "gripizinha"
As notícias geram pânico e também aglomerações

Ficar em casa é importante, até que tudo se estruture para não colapsar
São semanas de quarentena para tentar conter a pandemia.

Não se engane que os sintomas podem não aparecer 
Muita gente no hospital, não vai ter como atender

As medidas são tomadas, mas é difícil entender
Sua escola e seu trabalho só esperam você chegar

Quando isso terminar
A higiene é importante para a nossa prevenção 

Vamos todos cooperar.

Não se engane que os sintomas podem não aparecer 
Muita gente no hospital, não vai ter como atender

As medida são tomadas mas é difícil entender
Sua escola e seu trabalho só esperam você chegar

Quando isso terminar
A higiene é importante para a nossa prevenção 

Vamos todos cooperar.

Não se espante assim meu moço com as ruas na solidão...
Maria Clara Risso, 

Nono Ano A
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1° Hackathon sobre Covid-19
Nos dias 11 e 12 de maio, representado pelo professor de Física, Xadrez e Robótica, Mathias Viana Vicari, e pelos alunos 

do Ensino Médio, Isabela de Oliveira Balbino, João Vítor Ferreira Mizubuti, Calebe Garcia Fonseca Salles, David Zanuncio 
Protil e Vítor Barros Ribon, o nosso Colégio participou do 1° Hackathon Espacial organizado pela Agência Espacial 
Brasileira (AEB). A Equipe ATLANTIS conquistou a segunda colocação no Desafio Maker, com a criação do projeto “Sistema 
de Filtração Integrado”, desenvolvido a partir da adaptação do sistema de ventilação da Estação Espacial Internacional. 

Os participantes deveriam propor uma solução para os problemas ocasionados pela Covid-19 nas atividades espaciais. 
A proposta da equipe carmelita foi desenvolver um novo sistema de filtração adaptado com a biotecnologia oferecida pelo 
biosensor e pelo nanofilme, matéria-prima nativa e acessível.

O Colégio Carmo apoia e incentiva atividades que promovem a ciência, a tecnologia e a inovação, estimulando a 
participação dos alunos em eventos como este.

1° Hackathon Espacial da AEB

O nome da equipe foi escolhido “devido ao último ônibus espacial, lançado no dia 11 de maio de 2009, em um serviço de 
manutenção ao telescópio espacial Hubble, na missão STS-125”, explica o professor orientador Mathias. 

Segundo o professor, o projeto foi elaborado em menos de 24 horas, incluindo textos, imagens, simulação 
computacional e um vídeo explicativo, cumprindo assim o desafio. 

O objetivo do Hackathon Espacial da AEB foi buscar soluções para mitigar os impactos causados pela Covid-19 nas 
atividades espaciais e observar a relação intrínseca dessa mitigação para a população na Terra, além de elucidar possíveis 
benefícios das tecnologias espaciais. 

Realizado virtualmente, o evento contou com a participação de 27 equipes das regiões Norte, Nordeste, Sudeste e 
Centro-Oeste, além do presidente da AEB, Carlos Moura, do ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, 
Marcos Pontes, de professores e profissionais da área espacial do Brasil.

2° LUGAR no
desafio.

O Colégio Carmo
parabeniza os estudantes
e o professor orientador
pela conquista do
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Além do envio de atividades e videoaulas, todos os segmentos 
estão utilizando a plataforma Teams para a realização de aulas 
on-line, promovendo a interação de alunos e educadores por meio 
das telas de computadores, tablets e smartphones.

Agradecemos e parabenizamos alunos, familiares e 
educadores por se dedicarem às atividades escolares, neste 
período de distanciamento social. Imploramos a Misericórdia de 
Deus para que cesse essa situação tão sofrida em nosso país e no 
mundo e possamos estar juntos em breve. 

Com o intuito de prevenir e combater o aumento dos casos da 
Covid-19 e seguindo as orientações dos órgãos responsáveis, 
suspendemos as nossas atividades presenciais desde o dia 16 de 
março. Visando minimizar o impacto da suspensão das aulas no 
Planejamento Pedagógico, a nossa Equipe Educativa está 
empenhada em enviar, utilizando o canal institucional de 
comunicação (Agenda Digital), orientações para que os alunos 
deem continuidade aos estudos em casa.

Carmo em Casa
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FIQUEM EM CASA E
CUIDEM-SE!



PARA QUE MOMENTOS
ASSIM SE REPITAM.
JUNTOS NA PREVENÇÃO E NO
AMOR AO PRÓXIMO. CUIDAR
DOS OUTROS TAMBÉM É
CUIDAR DE VOCÊ.
#FiqueEmCasa
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