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Educação Infantil ganha novo prédio
Espaço recém-inaugurado oferece mais acessibilidade, segurança e conforto aos estudantes
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Apresentações foram
marcadas pela consciência
estudantil, reforçando o
conhecimento da história,
a valorização da nossa
diversidade cultural e o
reconhecimento dos direitos
dos povos indígenas.
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Carmo e escolas
parceiras

do Bernoulli
participam da

Jornada do
Conhecimento

2019

A capela de Nossa
Senhora do Car-
mo recebeu os
devotos para
celebrar o dia da

Padroeira das Irmãs Carmelitas
e do Colégio Carmo, em 16 de
julho. A Celebração Eucarística
foi presidida pelo Padre Volnei
Ferreira Noro e concelebrada
pelos Padres Jorge Luís Passon
e João Batista Rotondo.

A data marca a renovação
dos votos das Irmãs Carmelitas
da Divina Providência e encerra
a Novena. Iniciadas em 7 de
julho, as celebrações tiveram   a
presença de alunos da Educação
Infantil e Ensino Médio (no dia
7), e do Ensino Fundamental I e
II (no dia 8). Os alunos
participaram da Liturgia,
cantaram e coroaram Nossa
Senhora do Carmo.

Julho, mês da
Padroeira do Carmo

Pensar e repensar a educação, descobrir novos
jeitos de ensinar e aprender, trocar experiências e
estimular o intercâmbio entre as escolas parceiras:
estes foram objetivos que pautaram a Jornada do
Conhecimento 2019, que o Grupo Bernoulli de
Ensino realizou no último dia 23 de agosto, em Belo
Horizonte. O Colégio Carmo foi representado por
sua diretora, Cecília Poyares. O evento contou com
renomados palestrantes das áreas de educação e
empreendedorismo e apresentou o posicionamento
do Bernoulli diante do panorama educacional
brasileiro.

Ex-alunas da turma que concluiu os
estudos em 1964 estiveram na escola,
comemorando 55 anos de formatura. Na
Capela do Carmo,  foi celebrada uma Missa
em Ação de Graças, no dia 6 de julho.
Parabenizamos nossas ex-alunas! É uma
alegria poder festejar a amizade, carinho e
união de todas vocês neste ano em que
completam o “Jubileu de Esmeralda”.

“Jubileu de Esmeralda”
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A Educação Infantil do Colégio
Carmo conta com novas
instalações, no prédio inau-
gurado no último dia 19
de agosto. A acessibilidade,

segurança e conforto nortearam o projeto de
ampliação dos espaços da escola, que agora
conta com mais 8 salas de aula, para as
crianças do Maternal II ao 2º período.

Os caçulinhas, de 2 e 3 anos de idade,
ficaram com as salas no térreo. No primeiro
andar, que foi integrado à estrutura já existente,
estão as turmas com crianças de 4 a 6 anos.
As salas ganharam novas carteiras, em design
que amplia as possibilidades de organização
criativa das atividades. Foram construídos
também novos banheiros com fraldários,
adaptados para as crianças. Um elevador foi
instalado para uso daqueles que tenham
necessidades especiais de locomoção.

O novo prédio foi abençoado pelo Padre
Jorge Luiz Passon, pároco do Santuário de Santa
Rita de Cássia, em evento que contou com a
presença de estudantes da Educação Infantil,
seus familiares, professores, funcionários,
direção da escola e representantes da
Congregação das Irmãs Carmelitas da Divina
Providência.

Ao abrir a fita inaugural, a Diretora
Administrativa do Carmo, Irmã Dahlia
Rezende, agradeceu a todos os que

Acessibilidade, segurança e conforto
no novo prédio da Educação Infantil

trabalharam na obra e dirigiu-se especialmente
às crianças: “Este espaço bonito foi construído
para oferecer a vocês, enquanto crianças, mas
outras salas, também bonitas, vocês terão
quando crescerem. Aqui no Carmo,

consideramos tudo bonito, pela presença das
crianças e dos jovens, alegres e estudiosos.
Diretoras, professores, estamos sempre
querendo oferecer a vocês, além das aulas,
nosso carinho e nossos cuidados.”
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Na América pré-
colombiana, estima-se
que viviam mais de 50
milhões de pessoas,
incluindo os impérios

Asteca, Inca, Maia e os indígenas que
habitavam o atual território brasileiro.
A diversidade cultural destes povos foi
o tema da Semana do Carmo 2019,
realizada de 10 a 13 de julho. A
atividade, que envolve os estudantes do
turno da manhã, do 6º ano Fundamental
ao Ensino Médio, é desenvolvida na
forma de uma gincana entre turmas,
com tarefas científicas, artísticas,
esportivas e solidárias.

Neste ano, a turma do 8º ano B,
somando 93,86 pontos, foi a vencedora
no Grupo A (estudantes do 6º ao 8º anos).
Pelo Grupo B (alunos do 9º ano e do
Ensino Médio), o vencedor foi o 3º ano,
com um total de 92,78 pontos. Foi deles
a apresentação teatral sobre o povo
asteca, em que
encenaram a
chegada do coloni-
zador Hernán Cor-
tés (foto ao lado).

Durante quatro
dias, as equipes
produziram e apre-
sentaram os mais
diversos trabalhos.
No ginásio polies-
portivo e com tem-
po marcado para
as tarefas, fizeram
cartazes e livretos
ilustrados. Para
exposição, confec-
cionaram maque-
tes, artesanatos,
cocares, brinque-
dos e instrumentos

SEMANA
DO CARMO 2019

Raízes:

musicais indígenas.
No palco do pavilhão de eventos,

encenaram lendas e rituais indígenas.
Performances criativas e vídeo-
documentários produzidos pelos
estudantes destacaram a realidade atual
dos povos indígenas que vivem no Brasil
e a resistência de grupos que sofrem
violências e lutam por seus direitos. O
encerramento aconteceu com a
formação de uma grande mesa de
alimentos típicos da culinária indígena
brasileira, em pratos trazidos pelas
equipes, para degustação.

Na Gincana Solidária de Arre-
cadação, o 1º lugar foi do 6º ano B,
que atingiu 1.006,4 pontos, 296% acima
da meta. Foram doados, no total, 614
kg de arroz, 156,6 litros de óleo, 900 kg
de açúcar, 299,5 kg de macarrão, 2.620
pacotes de biscoito, 225 pacotes de
fraldas geriátricas, 549 sabonetes e 548
unidades de papel higiênico. As

i n s t i t u i ç õ e s
assistenciais locais
beneficiadas fo-
ram o Lar de Ido-
sos São Vicente de
Paulo, a APAE de
Cataguases, a
AFAN (no Bairro
São Vicente), o
Educandário Dom
Silvério e o projeto
Sopão do Centro
Espírita Paz, Luz e
Amor.

O Colégio
Carmo agradece o
empenho e a soli-
dariedade de todos
que contribuíram
para o sucesso do
projeto.

A Cultura
Indígena

nas Américas
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CARMO SOLIDÁRIO

O Colégio Carmo
participou do Concurso de
Redação promovido pela
Câmara Municipal de
Cataguases. Com o tema
“Segurança Pública”, o
projeto envolveu estudantes
do Ensino Fundamental II (6º
ao 9º anos) de escolas públicas
e particulares do município. Os
vencedores foram anunciados
em sessão ordinária da
Câmara, realizada no dia 20
de agosto.

Carmo no Atletismo

Encenação de

Odisseia
foi destaque
em projeto

do 1º ano do
Ensino Médio

Ulisses, o herói da
Guerra de Tróia,
retornou à sua
terra natal de-
pois de uma lon-

ga viagem, que durou dez anos. A
história é narrada através de um
dos poemas épicos mais antigos
da literatura ocidental, “Odisseia”,
de Homero. Foi encenada pelos
estudantes do 1º ano do Ensino
Médio. A apresentação aconteceu

no pavilhão de eventos da escola,
no dia 23 de agosto, em projeto
de Literatura do professor
Humberto Mendonça.

Muito aplaudidos pela plateia
de outras turmas, os estudantes
se destacaram na atuação e orga-
nização. “O aprendizado vai além
da sala de aula, sendo o teatro um
meio de canalizarmos as emo-
ções, os sentimentos e a criati-
vidade”, destacou o professor.

Medalhistas
em Concurso de

Redação

As competições do “Troféu
Cataguases de Atletismo Escolar”
aconteceram na manhã de 27 de
agosto, no campo olímpico da
Escola Estadual Manoel Inácio
Peixoto, com a participação de
estudantes do Colégio Carmo e
de outras escolas da cidade.
Corrida, arremesso de peso,
lançamento de dardo e salto em
distância foram disputados em
dois módulos, sob orientação dos
professores de Educação Física
da escola, João Júnior e Ana
Gabriela. O evento, promovido
pela Secretaria Municipal de
Esportes, faz parte das provas de
campo dos Jogos Escolares de
Cataguases (JESC 2019).

Parabenizamos os participantes
do Carmo e seus professores pela
excelente representação.

Pelo Módulo I (nascidos entre
2006 e 2008), no arremesso de
peso, o 1º lugar foi do aluno Gustavo
Duarte Agrellos e o 3º lugar de Leon
Junger Heiger Soares.

Pelo Módulo II (nascidos entre
2009 e 2010), Arthur Maia ficou em 1º

lugar na corrida de 75 metros rasos e em
2º na de 150 metros rasos. No lançamento
de dardo, Eduardo Ferreira Filho e João
Victor Casagrande conquistaram,
respectivamente, o 1º e 2º lugares.

No arremesso de peso feminino, o 1º
lugar ficou com Laura Oliveira e, no

masculino, o 3º lugar foi do aluno João
Victor Casagrande. As meninas Emilly
Ferraz e Maria Luiza Garonce
conquistaram, respectivamente, o 1º
e 2º lugares na prova de lançamento
de dardo. No salto em distância, Maria
Eduarda Pires ficou com o 3º lugar.

Do Carmo, as alunas
Bruna dos Santos Costa e
Luiza de Oliveira Souza, do 7º
ano, foram o destaque. Elas
receberam medalhas e uma
moção de congratulação.

     A disseminação das obras
atribuídas a Homero teria sido
consequência do crescimento do
comércio de livros no século 5 a.C.
e da proliferação de bibliotecas por
várias regiões a partir do século
seguinte. Historiadores afirmam
que o conjunto de obras teria
ajudado a definir princípios éticos
e padrões de comportamento que
nortearam a conduta da socie-
dade grega por muitos séculos.

https://super.abril.com.br/mundo-
estranho/quem-foi-homero
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Estudantes do Carmo,
com o professor de
Música Júnio Cesar
de Souza e diversos
outros artistas locais,

promoveram, na noite de domingo,
1º de setembro, no auditório da
Energisa, o show beneficente
“Todos por Mike”.

A ação integra a mobilização
da comunidade escolar, que está
participando da campanha para
viabilizar o tratamento de saúde do
aluno Michael Esteves, diagnos-
ticado com um tumor cerebral,
necessitando passar por uma
cirurgia nos EUA. Como as
despesas do tratamento são muito
altas, a família de Michael, através
do site GoFundMe, está orga-
nizando uma “vaquinha virtual”
para a arrecadação de fundos.

O show contou com o talento
de alunos do Carmo, que

Em 2006, a Bióloga e
Farmacêutica Margarete do
Valle Werneck, ex-aluna do
Carmo, integrou uma expedição
à aldeia dos índios Kayapós e
Xikrins, no sul do Pará. Sua
experiência foi compartilhada, no
último dia 19 de agosto, com os

Todos por Mike: um show de solidariedade

cantaram e tocaram, acom-
panhados do professor Juninho, e
com a participação de bandas e
músicos já consagrados no
cenário musical da cidade, como

Bióloga ministra palestra
sobre sua expedição
a aldeia indígena

alunos do 7º e 8º anos do Ensino
Fundamental, em palestra
realizada na sala de eventos do
Educandário Dom Silvério. O
bate-papo com os estudantes
aconteceu a convite da
professora de História e Artes,
Raquel Barroso.

Ex-alunos do Carmo, que
atualmente estão cursando uma
faculdade,  retornaram à escola,
na manhã de 9 de julho, para um
bate-papo com os alunos do 2º e
3º anos do Ensino Médio. Vieram
a convite da professora de

Os ex-alunos Carlos Eduardo Nardouto, Caio Mariotto, Isabela Dias, Ana
Luiza Mariquito, Camila Cardoso, Reinaldo Vieira, Stella Poyares, Marina
Gouveia e Beatriz Lima, com os estudantes do Carmo

Português e Redação, Patrícia
Fernandes Alonso, para compar-
tilhar sua experiência no meio
universitário. Falaram da im-
portância de uma escolha
consciente do curso, dos desafios
e novidades da vida universitária.

Bate-papo com os
universitários

Stone Age, The Holy Smokes,
Calango Blues, SPQR, Thaylis
Carneiro e Murilo Gazolla, com
sonorização e iluminação de LP
Sound.

O Colégio Carmo parabeniza
a todos pela manifestação de
solidariedade, pela iniciativa
exemplar, participação no evento
e contribuição na campanha.
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A tradicional excursão do
Carmo para Petrópolis aconteceu
no sábado, 10 de agosto, sob
coordenação do professor de
História, Gilmar Moreira.

As turmas do 8o ano, que
estão estudando o Brasil Império,
tiveram uma aula diferenciada ao
visitar não só o Museu Imperial,

como também a Casa de Santos
Dumont, o Museu de Cera, a
Cadetral de São Pedro de
Alcântara, o Palácio Quitandinha
e o Palácio de Cristal, onde estava
acontecendo a festa da Cultura
Japonesa.

Com os estudantes e o
professor Gilmar estavam a

Assessora Pedagógica Irmã
Alenir Pedrosa, a Secretária
Márcia da Silva e a Auxiliar de
Secretaria Andréia Silva
Oliveira. O grupo foi orientado
pelo guia, Augusto, que
destacou importantes fatos
históricos relacionados aos
ambientes por onde passaram.

Em Excursão para

Petrópolis,

8o ano  amplia seus
conhecimentos sobre

o Brasil Império

Terceiro Ano vai ao Seminário
da Floresta para momento de

reflexãoComo será minha
vida depois que eu
concluir o Ensino
Médio? Será que
vou passar em

uma Federal? Para onde quero
ir? Que faculdade combina mais
comigo? Qual é a minha vo-
cação? Perguntas como essas
não saem da cabeça dos jovens
que estão há poucos meses de
concluir o seu último ano na
escola.

Dedicados aos estudos, a
turma do Terceirão do Carmo se

prepara para fazer o ENEM e o
PISM/UFJF, em novembro e
dezembro, dentre outras provas
seletivas. Para terem um bom
desempenho, tão importante
quanto a preparação científica é
o equilíbrio emocional. Foi a
busca deles por esse equilíbrio

que motivou a escola a promover
o “Encontro Espiritual”, no
Seminário da Floresta, em Juiz de
Fora, no sábado, 31 de agosto.

Foi um dia dedicado à
reflexão, num ambiente de
tranquilidade, junto à natureza,
em que os estudantes fizeram

uma pausa estratégica nos
estudos para renovar sua fé em
Deus, agradecer pela vida e se
fortalecerem psicologicamente
para os desafios que vêm pela
frente.

Com os estudantes, condu-
zindo os momentos de reflexão,
estiveram a Diretora Cecília
Poyares, a Pedagoga Irmã Alenir
Pedrosa e o Padre Afrânio
Vieira de Almeida, que é assessor
do Serviço de Animação Voca-
cional da Arquidiocese de
Mariana.


