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Noite de 27 de novembro foi marcada pela emoção, com a presença da comunidade no ginásio da escola

Formandos do 3º ano. Turma contou, ao longo do Ensino Médio, com o material
didático do Sistema Bernoulli de Ensino. A partir do próximo ano, livros do Bernoulli

serão usados também pela Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II.
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Missionária no Haiti, carmelita
fala aos jovens do Carmo

A
 Congregação das 
Irmãs Carmelitas da 
Divina Providência 
está completando 120  

anos em 2019. Sua história começou 
em 2 de dezembro de 1899, em 
Saquarema, RJ, onde Madre Maria 
das Neves, a fundadora, administra-
va uma casa de caridade. Outras 
religiosas se uniram a ela e, em 
1902, seguiram para Campos, RJ, 
p a r a  a d m i n i s t r a r  u m  a s i l o .

Em 1912, a Congregação fundou o 
Colégio Carmo de Cataguases e, a 
partir daí, diversas outras escolas. 
Atualmente, também fazem parte da 
rede o Carmo de Viçosa, Juiz de Fora 
e Teresópolis. A evangelização e 
assistência aos mais necessitados 
acontece através de diversas obras 
sociais, em cidades de Minas

Gerais, Espírito Santo, Rio de 
Jane i ro ,  Goiás ,  Pernambuco , 
Amazonas e Pará e no exterior, no 
Equador e no Haiti. A Superiora Geral 
é a Irmã Maria Imaculada Resende 
Pereira.

Ao lado do Colégio Carmo, no 
segundo andar do Educandário Dom 
Silvério, está o Memorial Carmelitas 
da Divina Providência, espaço 
inaugurado em 2012, que abriga o 
acervo de valor histórico e sentimen-
tal da Congregação. O museu recebe 
visitantes o ano todo e está integrado 
ao roteiro turístico de Cataguases. 
Fica aberto de segunda a sexta, de 14h 
às 17h. Para visitas em outros 
horários, é possível combinar com o 
coordenador, o professor de História 
do Carmo, Gilmar Moreira, ou pelo 
telefone (32)3422-1398.

Com as equipes de ajuda 
humanitária, no Haiti, está, 
desde fevereiro de 2014, a Irmã 
C a r m e l i t a  d a  D i v i n a 
Providência, Ideneide do Rego. 
Em outubro deste ano, ela veio 
ao Brasil e esteve em Cataguases 
para compartilhar sua experiên-
cia com a comunidade local da 
Congregação Carmelita da qual 
faz parte e com os estudantes do 
Ensino Fundamental II e Ensino 
Médio do Colégio Carmo.

As palestras aconteceram na 
manhã de 29 de outubro. “No 
Haiti, são muitos e muitos gritos, 
necessidades básicas de todo ser 
humano: o direito à alimentação, 
à água, à educação. A situação, 
lá, infelizmente, é alarmante”, 
descreveu Irmã Ideneide.

Ela faz parte do projeto de 
solidariedade entre as igrejas do 
Brasil e do Haiti, em uma 
iniciat iva da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil, 
CNBB, e da Conferência dos 
Religiosos do Brasil, CRB, com 
as quais a Congregação das 
Irmãs Carmelitas se uniu.

Aos estudantes do Carmo, 
mostrou um pouco do que 
vivencia em seu trabalho como 
voluntária. Como se sabe, o 
Haiti é um dos países mais 
pobres do mundo e o mais pobre 
das Américas. Mais da metade 
dos haitianos vivem abaixo da 
linha da pobreza e cerca de um 
quin to  de les ,  na  ex t rema 
pobreza.

Ao final das palestras, Irmã 
Ideneide disse que sempre se 
emociona ao falar do que vive 
em seu dia a dia: “Essas 
partilhas de vida nos ajudam a 
sair da gente mesmo e a 
valorizar aquilo que a gente 
tem. Eu fiquei muito feliz com 
a oportunidade de falar aos 
jovens do Carmo, porque 
houve muita receptividade, 
preocupação e desejo de fazer 

alguma coisa que possa 
amenizar a situação do povo. 
Isso é fruto não só da minha 
partilha,  hoje,  com  eles,  
mas  das  coisas que eles já 
vêm  alimentando.”

“A  comunidade  carmelita 
reza  por  ela,  por  sua  missão 
e pelo povo haitiano”, afirmou 
a Diretora Administrativa  do  
C o l é g i o  C a r m o ,   I r m ã  
Dahlia.

COORDENADORA
Ensino Fundamental II e Médio:

Riza Gomes Miranda Athouguia
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D
esde a 1ª edição da 
Cantata de Natal do 
Colégio Carmo, já se 
passaram 11 anos. O 

espetáculo da noite de 27 de novem-
bro, mais uma vez, encantou o 
público, de mais de duas mil 
pessoas, reunido no ginásio polies-
portivo da escola para ouvir as doces 
vozes das crianças e jovens da 
E d u c a ç ã o  I n f a n t i l ,  E n s i n o 
Fundamental e Ensino Médio. 

O repertório, neste ano, surpreen-
deu pela escolha das canções, que 
saíram um pouco das mais clássicas 
para passar a mensagem que 
permeou todo o projeto: “Viva o 
Espírito do Natal”. “Escolhemos 
músicas populares, que não costu-
mam ser associadas ao Natal, mas 
que também trazem lindas mensa-
gens, para dizer a todos que o 
verdadeiro espírito natalino pode 
estar em toda parte”, afirmou a 
Diretora Pedagógica,  Cecíl ia 
Poyares.

Na abertura, a pequena solista 
subiu ao palco para fazer sua prece, 
cantando “Deixe a luz do céu 
entrar”. As crianças do grande coral 
que vinha das arquibancadas deram 
sequência, entoando: “todo dia é dia 
de Natal, cada dia é um dia especial, 
todo mundo carrega uma luz, a 
estrela do amor nos conduz”.

Nessa balada, seguiram-se 
canções que falavam da alegria, de 
ser feliz, de levar o amor a toda parte. 
Foi assim que o rock de Raul Seixas, 
inusitado para a ocasião, entrou 
afinadinho, com todos cantando 
“tenha fé em Deus, tenha fé na vida... 
há uma voz que canta, uma voz que 
dança, uma voz que gira, bailando no 
ar.” De Raul para Roberto Carlos foi 
um pulo, com seu grande sucesso da 
década de 1970, “É preciso saber 
viver”.

11ª Cantata
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No ponto máximo do espetácu-
lo, o presépio vivo, formado por 
estudantes do Ensino Médio, 
formou-se no palco, quando, da 
arquibancada, todos cantavam o 
refrão: “luz do caminho, verdade e 
vida, que trouxe ao mundo o 
perdão... criança divina clareia, 
ilumina os reis que de longe 
vieram.” Na sequência, o coro 
ficou mais forte e animado, ao som 
de “um Menino nasceu, é Natal” e 
“faça um lugar, deixe-o nascer em 
você, Jesus é a fonte da vida”. 

Já próxima do encerramento, 
outra encenação emocionou o 
público, trazendo para a Cantata a 
“Vida”, sucesso de Fábio Júnior na 
década de 1980, com sua forte 
mensagem: “não é preciso uma 
verdade nova, uma aventura, para 
encontrar nas luzes que se acendem 
um brilho eterno”. Mais uma vez, 
estudantes do Ensino Médio 
participaram, representando as 
pessoas que andam pelas ruas da 
cidade e um anjo que, como diz a 
letra, “por encanto, abre suas asas 
sobre os homens”.

No encerramento, subindo o 
tom da festa para um clima de pré-
revei l lon,  o  samba “Eterno 
Aprendiz”, de Gonzaguinha, fez a 
plateia cantar junto “é a vida, é 
bonita e é bonita” e “Ano Novo”, 
como de costume em todas as 
cantatas do Carmo, fechou a noite, 
antecipando os votos de que 2020 
seja um ano em que “o mundo todo 
se descobre nesse abraço”. 

Agradecendo  a  todos  os 
participantes, organizadores e 
público presente, a Diretora 
Administrativa, Irmã Dahlia 
Rezende, deixou uma mensagem à 
comunidade educativa do Carmo: 
“vocês foram  notáveis.  A Cantata 
foi uma beleza!”
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Semana da
Criança 2019

Campanha 

É
 sempre uma festa quando temos 
uma semana in te i ra  para 
celebrar a amizade e a alegria de 
ser criança! Assim foram as 

tardes de 7 a 11 de outubro, com a 
Educação Infantil e Ensino Fundamental 
I do Colégio Carmo. 

Brincadeiras, jogos, mergulhos na 
piscina, oficinas de artes, piquenique, 
distribuição de pipoca e picolé integra-
ram a programação da Semana da 
Criança 2019. No pavilhão de eventos, as 
turmas esbanjaram criatividade nas 
apresentações. As equipes de professo-
res, ajudantes e animadores convidados 
também se apresentaram para as crian-
ças, com o Circo do Palhaço Pankeka, o 
Show de Malabarismo do Tom, a Turma 
do Chaves e o Show das Carmelitinhas.

Criança Solidária
A Creche Ana Nery, a Creche 

Cantinho Feliz, a Creche SOS e o 
Educandário Dom Silvério receberam 
as doações da Campanha Criança 
Solidária 2019. Foram doados fraldas 
descartáveis, brinquedos, biscoitos, 
roupas e calçados. Agradecemos aos 
pais e responsáveis, que participaram 
ativamente do projeto, trazendo os 
donativos. Fazer o bem faz bem e 
beneficia quem realmente precisa da 
colaboração da comunidade.

SET/OUT/NOV 2019
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Formandos da Educação Infantil 2019

Sarau
Literário

do 5º ano
homenageia

A partir de 2020, o Colégio Carmo 
estende sua bem sucedida parceria 
com o Bernoulli Sistema de Ensino 
para todos os segmentos, incluindo a 
Educação  In fan t i l ,  o  Ens ino 
Fundamental I e II e o Ensino Médio. 

O Bernoulli Sistema de Ensino é 
hoje um dos principais grupos 
educacionais do Brasil, listado há dez 
anos entre os melhores do país no 
ranking do Exame Nacional do 
Ensino Médio (ENEM). 

A qualidade do material acompa-
nha toda a trajetória dos estudantes, o 
que colabora para o desenvolvimento 
de várias competências, alcançando 
uma formação integral. Assim, são 
valorizadas competências cogniti-
vas, socioemocionais e psicomoto-
ras, enfatizando a dimensão do 

autoconhecimento, da compreensão, 
da síntese, da formulação de hipóte-
ses, da resolução de problemas, da 
criatividade, da empatia e dos 
multiletramentos, entre outras 
habilidades.

Material didático não é simples-
mente um conjunto de bons livros. 
São soluções educacionais totalmen-
te vinculadas às normativas curricu-
lares brasileiras, garantindo um 
ensino de qualidade e respaldado por 
diretrizes educacionais. Com isso, é 
possível ensinar de um jeito mais 
eficiente. 

Conheça o Sistema Bernoulli de 
Ensino através de seu site: 

www.bernoulli.com.br
/sistema-de-ensino

Tatiana
Belinky

O  centenário de nascimento da 
escritora Tatiana Belinky foi 
comemorado com as turmas 

de 5º ano, no Sarau Literário realizado 
na noite de 26 de setembro.

“Belinky é um dos maiores patrimô-
nios da literatura infantil brasileira. 
Seu trabalho para crianças atravessou a 
televisão, o teatro e os livros”, desta-
cou a professora de Literatura, Denise 
Mathias. Tatiana publicou mais de 200 
títulos, entre traduções, adaptações, 
memórias, poesia e prosa.

Durante o Sarau, as crianças 
contaram da amizade de Tatiana com 
Monteiro Lobato. A primeira versão da 
série “O sítio do Picapau Amarelo” 
para a TV, nos anos 50 e 60, foi criada 
por Belinky e seu marido, Júlio 
Gouveia, somando 360 episódios.

A noite foi marcada pelas talentosas 
apresentações das crianças, recitando 
poesias, contando histórias, cantando 
poemas musicados, tocando flauta, 
encenando e dançando ao som de 
canções que apresentaram o universo 

SET/OUT/NOV 2019
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Equipes de vôlei e handebol
conquistam o Ouro no JESC 2019

Monitorias
incentivam a
colaboração
nos estudos

da Matemática

Professora publica
livro sobre teatro

no século XIX

O estudo da Matemática tem 
sido facilitado, na escola, pela ampla 
rede de apoio, colaboração, estudo 
em grupos e monitorias que se 
formou entre os estudantes das 
turmas de 8º e 9º anos do Ensino 
Fundamental e 1º ano do Ensino 
Médio.

O colega que aprendeu mais 
rapidamente uma matéria nova e tem 
disponibilidade de tempo vira o 
monitor da vez e vem pra escola no 
turno da tarde para explicar aos seus 
colegas. Assim, além da explicação 
do professor, os alunos têm aquela 
explicação que muitas vezes faz toda 
a diferença, porque vem na lingua-
gem dos próprios jovens.

A professora Zaninha organizou 
os horários dos grupos de estudo e 
incentivou o protagonismo dos 
monitores, que são escolhidos por ela 
de acordo com suas observações em 
aula. O resultado pode ser percebido 
tanto pelos monitores, que ao ensinar 
acabam aprendendo ainda melhor a 
matéria, quanto pelos seus colegas, 
que têm aquela dúvida sanada com as 
boas dicas dos monitores.

Além disso, todos se sentem 
bem com o clima colaborativo, 
desenvolvendo a empatia, valorizan-
do o esforço, a dedicação e solidarie-
dade entre os estudantes.

A
s medalhas de ouro 
estão brilhando com 
estas cinco equipes  
d o  C a r m o ,  q u e 

conquistaram o 1º lugar nos 
Jogos Escolares de Cataguases – 
JESC 2019. Vôlei Feminino I e 
II, Vôlei Masculino I, Handebol 
Feminino I e II foram todos 
campeões. Parabéns aos times e 
aos professores, Ana Gabriela e 
João Júnior, que fizeram uma 
bela campanha, representando a 
escola.

A competição aconteceu no 
período de 30 de setembro a 11 
de outubro, com a participação 
de estudantes de escolas munici-
pais, estaduais e particulares de 
Cataguases, em jogos realizados 
no  Ginás io  Po l i e spor t ivo 
Municipal. As equipes vencedo-
ras em cada modalidade conquis-
taram vagas para os Jogos 
Escolares de Minas Gerais 
(JEMG), previstos para 2020.

A primeira edição do livro da professora Raquel 
Barroso Silva acaba de sair, pela Editora CRV.  
“Teatro Ligeiramente Nacional no Século XIX” é o 
título da obra, fruto de sua pesquisa ao concluir o 
Doutorado em História pela UFJF, em 2016. Um 
exemplar foi gentilmente doado pela autora à bibliote-
ca da escola para os interessados na leitura. Raquel 
ministra, no Carmo, aulas de História, Artes e 
Filosofia.



A
 calçada externa da 
escola agora conta 
com piso tátil de 
sinalização para 

deficientes visuais, seguindo os 
parâmetros da norma brasilei-
ra, pautada em linguagem 
universal, o que facilita a 
locomoção, inclusive das 
pessoas com baixa visão.

A padronização, no municí-
pio, tomou a forma da Lei 
4.545/2018. Pelo projeto, a 
ca lçada  c idadã  deve  se r 
conservada, segura, livre de 
obstáculos e com o piso tátil. 
Por esta iniciativa, o Colégio 
Carmo recebeu da Câmara 
Municipal o “Selo Robertinha - 
Calçada Cidadã”.

Como forma de contribuir 
com as ações de mobilidade 
pública em torno da escola, o 
Carmo construiu também uma 

nova faixa de travessia de 
pedestres com acessibilidade, 
fazendo a elevação do nível da 
via até a calçada. O projeto 
seguiu o modelo adotado em 
diversos outros pontos do 
trânsito de Cataguases.

A Diretora Administrativa do 
Colégio Carmo, Irmã Dahlia 
Rezende ,  ag radeceu  aos 
vereadores municipais pelo 
reconhecimento. “Reformar a 
calçada, a fim de favorecer os 
que por ali passarem, conside-
ramos um pequeno gesto, entre 
o melhor que acontece nos 
trabalhos da escola Carmo. 
Cataguases merece e estamos 
aqui para cooperar sempre”, 
afirmou.
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“Calçada
Cidadã”
“Calçada
Cidadã”

Turmas do 9º ano se unem em projeto solidário

As crianças do Educandário 
Dom Silvério vivenciaram 
experiências educativas e 
lúdicas na interação que tiveram 
com os jovens do 9º ano do 
Colégio Carmo, em encontros 
que aconteceram no mês de 
outubro deste ano. O projeto 
interdisciplinar incluiu ativida-
des relacionadas às Artes, 
Língua Portuguesa, Matemática 

e Biologia, promovendo o 
voluntariado, o protagonismo 
juvenil e a empatia e levando os 
jovens a refletirem sobre a 
valorização da vida.

Divididos em equipes, os 
estudantes tiveram a oportuni-
dade de presentear as crianças, 
para brincarem juntos, com os 
mais diversos jogos pedagógi-
cos, criados com o objetivo de 

d e s e n v o l v e r  h a b i l i d a d e s 
matemáticas e das ciências 
biológicas. 

Oficinas  de  a r tes  e  de 
contação de histórias fizeram 
parte dos encontros, cuja 
culminância aconteceu em 31 
de outubro, quando as turmas 
do Carmo serviram um café da 
manhã para as meninas do 
Educandário.



    O Colégio Carmo oferece infraestrutura sem igual na região, amplos espaços, 
seguros, muito bem cuidados e em constante aprimoramento, garantindo as 
m e l h o r e s  c o n d i ç õ e s  d e  a p r e n d i z a g e m  e  d e s e n v o l v i m e n t o .
   Nosso projeto pedagógico é atualizado, em consonância com a nova BNCC, 
contando com corpo docente qualicado, experiente e comprometido. 
    A partir de 2020, a escola passa a ser parceira do Sistema Bernoulli de Ensino 
em todos os segmentos, da Educação Infantil ao Ensino Médio.

Juntos, buscamos sempre a excelência!


