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Fraternidade e Políticas Públicas
Estudantes participam de palestras e projetos
interdisciplinares envolvendo o tema de 2019

No último dia 27, em três momentos, o Padre Rhawy ministrou palestras sobre o tema
para os alunos do turno da manhã, na sala de eventos do Educandário Dom Silvério
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CAMPEÕES NO
JESC 2019

“A Educação Carmelita
da Divina Providência
busca educar para uma
sociedade mais humana
e fraterna” - Irmã Maria

Teatro nas Tardes Alegres
da Educação Infantil,
apresentações musicais com
flauta no Ensino
Fundamental I e pinturas
rupestres no Ensino
Fundamental II estão em
destaque no primeiro
bimestre letivo

Projeto de Inclusão Digital
completa uma década.
Nova turma inicia a cada
ano, aprendendo desde as
funções mais básicas do
computador até a
comunicação
nas redes sociais.

Times de vôlei e handebol
do Colégio Carmo
participaram dos Jogos
Escolares de Cataguases e
conquistaram os títulos
para representar a cidade
na etapa microrregional
do JEMG 2019
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Imaculada, nova Superiora
Geral das Irmãs Carmelitas da
Divina Providência.
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Que 2019 seja rico
em aprendizagens
para todos!
O ano letivo começou com as
boas vindas às famílias carmelitas,
nas primeiras reuniões de pais e
mestres do ano.
A primeira etapa trimestral
vai até o dia 10 de maio. Tanto
os estudantes quanto seus pais
devem procurar a secretaria
acadêmica da escola para terem
acesso ao Sistema de Notas,
com seu login e senha, disponível
no site do Carmo, em
www.colegiocarmo.com.br.

Corpo docente do Colégio Carmo, em 1º de fevereiro de 2019

A comunidade educativa do
Colégio Carmo cumprimenta e
felicita a nova Superiora Geral da
Congregação das Irmãs Carmelitas da Divina Providência, Irmã
Maria Imaculada Resende Pereira, que assumiu, a partir de janeiro
deste ano, a missão de conduzir a
Congregação da qual os Colégios
Carmo fazem parte. Na foto ao
lado, Padre Rhavy, Dom Francisco
de Sales e as 42 irmãs que
participaram da Assembleia que
elegeu a Irmã Imaculada.
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“Refletindo e rezando as políticas públicas com a graça do
Espírito Santo, faço votos, queridos
irmãos e irmãs, que o caminho
quaresmal deste ano ajude todos
os cristãos a terem os olhos e o
coração abertos para que possam
ver nos irmãos mais necessitados
a ‘carne de Cristo’ que espera ‘ser
reconhecido, tocado e assistido
cuidadosamente por nós’. Assim a
força renovadora e transformadora
da Ressurreição poderá alcançar a
todos, fazendo do Brasil uma
nação mais fraterna e justa.”
- Papa Francisco.
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Palestra busca

conscientizar os

jovens sobre a importância da

participação cidadã nas políticas públicas

I

niciativas, que buscam colocar em
prática as propostas incentivadas pela
Campanha da Fraternidade 2019, estão
integrando, também, as escolas
confessionais, como o Colégio Carmo
de Cataguases. Nas aulas de Formação
Humano-Cristã e em projetos interdisciplinares, os professores estão desenvolvendo
o tema, que neste ano é “Fraternidade e
Políticas Públicas”.
Dentre as ações interdisciplinares, os
alunos do Ensino Fundamental II e Ensino
Médio assistiram, no último dia 27 de março,
à palestra do Padre Rhawy Chagas Ramos,
sacerdote secular do clero de Ituiutaba, MG,
que exerce, atualmente, o ministério no Rio
de Janeiro.
Padre Rhawy veio a convite das Irmãs
Carmelitas, com quem realizou, nos últimos
anos, um estudo canônico exegético sobre a
missão da Congregação das Carmelitas da
Divina Providência, envolvendo diversas
comunidades religiosas, inclusive a de
Cataguases.
O palestrante levou os estudantes a
pensarem sobre os objetivos da campanha de
2019 e como cada um pode contribuir para a
efetivação das políticas públicas na sociedade.
“Como a Campanha da Fraternidade
acontece no período quaresmal, tempo de
mudança de vida, é também um convite a ser
um tempo favorável a sair da alienação

existencial e ir a uma realidade transformadora”, afirmou.
“A Igreja é continuadora da missão de
Jesus. Ao longo de sua história, não faltaram
pessoas que, movidas pelos valores do Reino
de Deus anunciado por Jesus, se comprometeram com a causa dos mais pobres. As
pessoas já não se sentem representadas pelos
que ocupam cargos eletivos. Sofrem uma crise
de credibilidade. Precisamos fazer crescer a
participação, sabendo como e onde podemos
atuar como verdadeiros cidadãos brasileiros”,
disse Padre Rhawy, em entrevista ao
EDUCARMO.
Na manhã do dia 27, foram três momentos
diferentes, um com as turmas do 6º e 7º anos,
outro com os alunos do 8º e 9º anos e ainda
outro com as turmas do 1º ao 3º anos do Ensino
Médio. De forma simples e direta, o
palestrante explicou o que são, como fazer e
quais os instrumentos das políticas públicas.
Para isso, apresentou “pistas de ação”
da CF/2019, divididas em três partes, que
são, resumidamente, participação (mais
efetiva, com atuação voluntária nas pastorais
sociais e estímulo ao uso dos serviços
públicos de forma consciente); cidadania
(participação nos conselhos de controle
social das políticas) e bem comum (solidariedade aos pequenos das comunidades e
reflexão, nas famílias, sobre o que edifica
uma sociedade justa e solidária).

3

Mensagem Carmelita
aos estudantes do Colégio
Carmo de Cataguases
“O tempo da
Quaresma nos
convida à conversão, voltar o
olhar para o
nosso interior, o
qual nos provoca
um movimento
de saída de nós
mesmos em direção ao outro. Assim a
Igreja sabiamente propõe para esse tempo
a Campanha da Fraternidade, que visa um
envolvimento pastoral e social em prol da
solidariedade e da fraternidade. Dessa
forma nos convida à maior atenção ao bem
comum, cuidando para que os direitos
básicos destinados aos menos favorecidos
sejam, de fato, respeitados e devidamente
cumpridos.
Nesse ano de 2019, a proposta da
Campanha da Fraternidade aborda o tema:
“Fraternidade e Políticas Públicas” e o
lema “Serás libertado pelo direito e pela
justiça” (Is. 1, 27), nos interpelando ao
cuidado e à garantia de políticas públicas
capazes de promoverem a vida e a
dignidade humana.
Nesse sentido, a Educação Car-

melita da Divina Providência
busca educar para uma sociedade mais humana e fraterna,
enraizados nos valores que promovem a
vida através da fé, da justiça e do Amor.
Assim nosso compromisso educacional não é apenas reprodução de
métodos educacionais engessados, mas
antes, um compromisso com o desenvolvimento integral, social e solidário do nosso
educando para com a sociedade em que
ele está inserido.
Nesse tempo de interiorização e
conversão de caminhos, procuremos
refletir sobre a interpelação do Papa
Francisco, “que o caminho quaresmal
deste ano, à luz das propostas da
Campanha da Fraternidade, ajude todos
os cristãos a terem os olhos e o coração
abertos para que possam ver nos irmãos
mais necessitados a “carne de Cristo” que
espera «ser reconhecido, tocado e
assistido cuidadosamente por nós»” (Bula
Misericórdia vultus, 15).
Unidas a toda a Igreja, somos chamadas
a apontar esse caminho como é nossa
missão de Carmelitas da Divina Providência.
Deixemo-nos ser alcançados pelo dom do
amor de Cristo, para que também nós,
sejamos capazes de promover políticas
públicas em nossa realidade atual.”
- Ir. Maria Imaculada, Superiora
Geral da Congregação Carmelita.
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Pontualidade pra não ficar de fora das Tardes Alegres

A

s Tardes Alegres
de 2019 já começaram!
Toda
quinta-feira,
pontualmente às
13h, as crianças da Educação
Infantil e 1º ano Fundamental são
recebidas pelas professoras com
uma esquete teatral, destacando
valores importantes, de forma
lúdica, pelo projeto “Tardes

Alegres”.
Os roteiros das apresentações, que acontecem no palco do
pavilhão de eventos da escola,
contam com as criativas sugestões
das professoras e da coordenadora, Denise Furtado.
Os outros dias da semana
também têm atividades especiais
no acolhimento dos estudantes.
Segunda-feira, todos participam

Momento Cívico do 5º ano, realizado em março:
educação para a cidadania e consciência social
são importantes valores carmelitas.

No Ensino Médio, alunos e
professores recebem orientações
para utilização da plataforma
digital Meu Bernoulli
Os alunos e professores do Ensino Médio participaram,
no dia 19 de março, com o consultor pedagógico do Grupo
Bernoulli, Joani Correa, dos treinamentos para utilização
dos novos recursos da plataforma digital Meu Bernoulli.
A plataforma é um recurso didático que facilita o
acesso a conteúdos multimídia e interativos, que são usados
tanto em sala de aula quanto em atividades extra-classe.
Para ter acesso, cada estudante deve informar seu email na secretaria da escola e anotar sua senha para
fazer login na rede.
O endereço é https://meu.bernoulli.com.br.

do “Momento Cívico”. Na terça,
têm o “Momento com Jesus”.
Quarta-feira é dia das “Brincadeiras Cantadas”, com a Tia
Alethea. Na sexta-feira, são as
crianças do Ensino Fundamental I
que têm o seu “Momento Cívico”
e as turmas da Educação Infantil
vão direto para as salas de aula.
“A aprendizagem, na

Educação Infantil, sempre
envolve a participação das
crianças de forma lúdica. Em
todos os ambientes da escola,
seja nas salas de aula, nos
parquinhos, nos campos e
demais áreas de convivência, a
ideia é aprender brincando”,
destaca a coordenadora. Viva a
infância!
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Está bem

O

na hora de cuidarmos da água

Dia Mundial da Água, 22 de
março, foi dedicado à
conscientização sobre a
importância do uso racional
dos recursos hídricos.

Na Educação Infantil, cada criança fez
seu relógio de gotinha d’água e levou para
casa o recado: está na hora de cuidarmos
para que todos tenham, hoje, e no futuro, este
bem tão precioso: a água potável.

Arte rupestre:

como os estênceis
pré-históricos
As turmas do 6º ano
estão estudando as
Pinturas Rupestres com a
professora de Artes,
Raquel Barroso. Em
atividade prática, os
estudantes pintaram suas
mãos em negativo em uma
parede, nos fundos do
ginásio da escola. Fizeram
como as comunidades préhistóricas, nas cavernas.
Em aula, a professora apresentou a técnica. Pinturas rupestres,
impressões de mãos, estênceis pré-históricos podem ser
encontrados em todos os continentes e começaram a aparecer
em paredes de rochas em todo o mundo há pelo menos 30 mil
anos. A mais famosa é a caverna Cueva de las Manos, na
Patagônia, onde se encontra preservado um conjunto excepcional
de arte rupestre, descoberto em 1941, por um padre chamado
De Agostini.

No Ensino Fundamental I, as crianças
produziram textos e trabalhos artísticos que
reforçam os aprendizados sobre a urgência
de se pensar no uso da água com
sustentabilidade.
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CARMO SOLIDÁRIO

As duas turmas de 2019, com o professor e as diretoras da escola

O

dília Miranda
Gomes tem 72
anos e concluiu
o curso de
Inclusão Digital
do Colégio Carmo em 2015. Por
mensagem “inbox” no Facebook (como prova de sua
proficiência nas redes digitais),
falou ao EDUCARMO sobre sua
inclusão no mundo digital:
“Atualmente, utilizo bastante
as redes sociais, como Facebook e WhatsApp. Aprender
sobre essas tecnologias me
ajudou de várias formas: melhorei
no português, me divirto com os
jogos, fiz novas amizades,

TERCEIRÃO
A turma do 3º ano do Ensino
Médio está participando de
atividades de formação de agenda
de políticas públicas. As propostas
das equipes foram discutidas no

Dez anos de
Inclusão Digital

mês de março, integrando os
projetos relacionados à Campanha
da Fraternidade 2019. Os trabalhos
foram desenvolvidos na aula de
Sociologia, sob orientação da
professora Luciana Melo.
Nas aulas de Biologia, a

turma esteve, na útima semana
de março, no Laboratório de
Ciências, para identificar os seus
próprios tipos sanguíneos, usando
o microscópio.
O professor Alexandre Siqueira, que é técnico em Análises Clí-

mantenho contato com familiares
e amigos de outras cidades e não
me sinto mais tão sozinha. Sou
muito grata ao Colégio Carmo e
ao professor Magno, pelo
carinho, paciência e dedicação
para nos incluir neste fantástico
mundo digital.”
Assim como Odília, mais de
200 alunos com mais de 60 anos
de idade já receberam seus
certificados de participação no
projeto, que em 2019 está
completando 10 anos, com aulas
semanais, ministradas pelo
professor Magno Oliveira, na
Sala de Informática do Colégio
Carmo.
nicas, fez a coleta das amostras
de sangue dos estudantes que
quiseram participar do experimento. Eles estão estudando os
mecanismos de herança dos
grupos sanguíneos pela classificação ABO.
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Times do Carmo são

Ouro
no JESC 2019

P

arabéns às equipes e aos
professores de Educação Física do Colégio
Carmo que foram camcampeões dos módulos
I e II dos Jogos Escolares de
Cataguases - JESC 2019!
As equipes conquistaram a
Medalha de Ouro em todas as
modalidades que participaram: Vôlei
Feminino (Módulo I), Vôlei Masculino
(Módulo I e Módulo II) e Handebol
Feminino (Módulo I). Foram, também,
campeãs, nas modalidades Handebol
e Voleibol Feminino, pelo Módulo II,
que não tiveram adversários.
O JESC é a etapa seletiva para os
Jogos Escolares de Minas Gerais JEMG 2019. A etapa microrregional
está programada para os meses de
abril, maio e junho deste ano.
Boa sorte e bons treinos, moçada!

Educação Física

na piscina

Sucesso nos dias quentes
O melhor ambiente para
uma Educação Física, nos dias
quentes de fevereiro e março,
foi a piscina da escola, onde os
professores Graziela, José
Fernandes (Goiaba) e Ana
Gabriela
desenvolveram
diversas atividades lúdicas,

esportivas e de integração entre
os estudantes.
Na imagem abaixo, as
meninas das turmas de 6º ano
do Ensino Fundamental se
divertem, na manhã de 26 de
março, com uma queimada
aquática.

Oftalmologista faz palestra
para as turmas do 8o ano
As turmas do 8º ano estão
estudando o olho humano nas aulas
de Ciências. Para apresentar mais
detalhadamente as estruturas do
globo ocular, a professora Alexandra Amaral convidou, para uma
palestra, o oftalmologista Marcelo
Bogado, que é pai de uma aluna
da turma A. O encontro aconteceu
na manhã de 21 de março, no salão
da escola.
O médico explicou as principais
anomalias na visão: miopia, hiper-

metropia e astigmatismo. Descreveu, também, problemas que podem causar a cegueira, como o
glaucoma, e destacou a importância do diagnóstico precoce para
o tratamento e, em muitos casos, a
cura destes males.
Segundo dados do IBGE de
2010, no Brasil, mais de 6,5 milhões
de pessoas têm alguma deficiência
visual, sendo cerca de 500 mil
cegos e os demais possuem baixa
visão ou visão subnormal.

