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Gincana cultural de 2018
entra nas redes da Literatura

Menino Maluquinho, Harry Potter, Peter Pan, Visconde de Sabugosa, Pinóquio, O Pequeno Príncipe, Peri, Drácula,
Sherazade, Sherlock Holmes, Capitão Rodrigo, João Grilo, Gabriela, Hamlet, Dom Quixote, Frodo Bolseiro, Erik, Robin
Hood, Quasímodo, Diadorim: personagens consagrados da literatura brasileira e mundial foram homenageados na
Semana do Carmo 2018, realizada de 11 a 14 de julho.
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Homenagens
à Padroeira
do Carmo

A

capela do Colégio Carmo
esteve em festa, na manhã de
16 de julho, com a celebração
do Dia de Nossa Senhora do
Carmo. A missa foi celebrada
pelo Bispo Diocesano, Dom José Eudes, e
pelos padres Jorge e João Paulo. As Irmãs
Carmelitas da Divina Providência renovaram
seus votos religiosos e receberam os
cumprimentos da comunidade presente.

Vestidas de branco, as crianças da Educação Infantil
participaram da Coroação a Nossa Senhora do Carmo, na
tarde de 4 de julho, no Pavilhão Madre Bernadete.
Integrando a programação da Novena a Nossa Senhora
do Carmo, as meninas do 2º ano do Ensino Fundamental
participaram da Celebração Eucarística de 10 de julho, cantando e coroando a Padroeira, na capela da escola.
A comunidade carmelita comemorou, também, em 15 de
agosto, a renovação dos votos religiosos da Irmã Alenir
Pedrosa (na foto, acima, com a Irmã Dahlia).
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Carmo de Cataguases sedia Encontro de
Educadores do Ensino Fundamental I
Professores participam dos estudos sobre a Nova Base Nacional Comum Curricular

P

rofessores
dos
colégios Carmo de
Cataguases, Viçosa, Juiz de Fora e
Teresópolis participaram, no dia 11 de agosto, do
Encontro de Educadores Carmelitas do Ensino Fundamental I. O
evento foi realizado no Carmo de
Cataguases e contou com a presença da professora Guilhermina
Jardim, Consultora Pedagógica da
Editora SM, especialista em

gestão de projetos educacionais.
O tema do encontro foi a Nova
Base Nacional Comum Curricular
(BNCC).
Guilhermina conduziu os
estudos sobre a BNCC, tratando
especialmente das questões
relacionadas ao Ensino Fundamental I (do 1º ao 5º anos). A
consultora tem percorrido o país
ministrando palestras e estudos
sobre a Nova Base. “Foi um dia
de trabalho bastante produtivo,

uma boa troca de experiências em
torno de um documento que vigora nas escolas a partir de fevereiro de 2019, de caráter normativo,
que deliberará
todo o alinhamento de conteúdo
das escolas do
Brasil, sejam elas
de âmbito público
ou particular”,
afirmou.
No Brasil, a
Educação Básica
é regida pela Lei
de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional
(LDB, Lei nº
9.394/1996). A
LDB teve sua primeira versão
publicada em 1996 e desde então
passou por uma série de alterações. Em 2013, as mudanças ampliaram a obrigatoriedade, gratuidade e responsabilidade estatal
para todos os níveis da Educação

Básica, que antes eram assegurados somente para o Ensino Fundamental, passando a incluir também a Educação Infantil e o Ensino Médio. A
BNCC é um documento previsto
na LDB.
Ao final do encontro, Guilhermina afirmou: “Estou muito certa de
que a rede Carmo
já está em estudo
e em aplicação da
BNCC e para os
próximos anos
continuará fazendo um trabalho
por excelência,
em qualidade de educação e com
total respeito aos direitos de aprendizagem do seu alunado e, claro,
com toda a gestão democrática,
participativa, com todo o respeito
à sua comunidade escolar, que deseja o melhor para os seus filhos.”
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Durante os quatro dias da gincana, as equipes produziram ilustrações de capas de livros, mapas mentais sobre grandes escritores, painéis sobre a importância da leitura, histórias em quadrinhos e um álbum de figurinhas com a seleção dos “craques da literatura mundial”

Romances, poesias, fábulas e cordel
estiveram em alta na Semana do Carmo 2018

“

Ó Bendito o que semeia
livros, livros à mão
cheia, e manda o povo
pensar! O livro caindo
n’alma é germe que faz
a palma, é chuva que faz o mar”.
Os versos do poeta Castro Alves
foram uma das inspirações para
a Semana do Carmo 2018, que
aconteceu de 11 a 14 de julho,
com o tema “Nas redes da Literatura”. Participaram os estudantes do Ensino Fundamental II e
do Ensino Médio.
Atividades científicas, culturais,
lúdicas, esportivas e ações solidárias, de arrecadação de donativos
para instituições locais, integraram

a programação do evento. Em
cada edição, a Semana do Carmo
oferece aos participantes novas
experiências acadêmicas, seguindo o modelo que vem sendo apreciado por pedagogos do mundo inteiro, da educação por projetos. A
temática escolhida recebe uma
abordagem interdisciplinar, em que
todos os professores são envolvidos na orientação dos trabalhos.
As turmas têm, especialmente nesta semana, autonomia para
pesquisar, criar e expressar suas
ideias.
A competição estimula os participantes a se unirem, pois uma
equipe colabora com a outra em

Em diferentes “Circuitos Literários”, as equipes participaram
das atividades que envolviam habilidades como concentração, agilidade, coordenação e conhecimentos de Literatura.

cada turma e o prêmio vai para a
turma toda. Neste ano, quem
venceu a gincana cultural foi
o 2o ano do Ensino Médio, que
fez 88,42 pontos, cumprindo um
total de 27 tarefas. Em segundo
lugar, ficou o 3º ano, com 87,84
pontos. O terceiro lugar foi para
o 9ºB, com 86,21 pontos.
Na gincana solidária, o 1o
ano do Ensino Médio foi a equipe vencedora. Em segundo e terceiro lugares, respectivamente, ficaram as equipes do 6o ano e do
7oB.
Ao todo, foram arrecadados
254 quilos de arroz, 124 litros de
óleo, 576 quilos de açúcar, 274

quilos de macarrão, 155 quilos de
biscoito, 676 fraldas geriátricas,
837 sabonetes, 421 rolos de papel
higiênico, 1.182 livros infantis novos e 1.214 livros infantis usados.
As doações foram entregues
ao Lar de Idosos São Vicente de
Paulo, à APAE de Cataguases,
ao Educandário Dom Silvério, ao
Centro Espírita Paz, Luz e Amor
(para o sopão, servido na sede,
na Av. Astolfo Dutra) e à AFAN
(Associação Fraterna de Apoio
aos Necessitados - bairro São
Vicente).
A Diretora Pedagógica, Cecília Poyares, parabenizou todos os
participantes: “Vocês brilharam!”

No Ginásio Poliesportivo Carmelitano, os professores de Educação Física conduziram as provas da Gincana Esportiva, com
direito a “ola” das torcidas organizadas nas arquibancadas.
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Jovens, autores(as)
dos trabalhos da Semana do Carmo,
Não consigo deixar
de manifestar a vocês e
aos professores o quanto apreciei os trabalhos
que apresentaram naquela “semana maior”.
A cada ano, vocês crescem no preparo das tarefas e, neste 2018, a Literatura foi tão bem tratada que não consigo deixar de ler e rever os trabalhos. Foi tudo de tão
alto nível que desperta as
pessoas a uma revisão
dos textos literários.
Parabéns a todos.
Este é o Carmo do qual
nos orgulhamos.
Meu abraço,
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No “Sarau Literário”, “Estatuto do Homem”, de
Thiago de Mello, interpretado por alunas do 2o ano

Foi emocionante a interpretação do poema "A força do professor", de Bráulio Bessa, pelo 3o ano

Ir. Dahlia Rezende.

Reunidos no Pavilhão
Madre Bernadete e
emaranhados “nas
redes da Literatura”,
os estudantes expressaram seu talento
declamando poesias e
interpretando canções
com as letras mais
marcantes do repertório brasileiro. Foi um
sucesso, também, a
exibição dos vídeos
dos “youtubers
literários”, em que
um estudante de cada
turma apresentou uma
indicação de livro.
As fotos e vídeos do
evento estão
publicadas no site do
Carmo, em
www.colegiocarmo.com.br,
e na fanpege , em
facebook.com/
carmo.cataguases.

Reviver os tempos das danças de salão, como fez
o 1o ano, é uma tradição das Semanas do Carmo

O 9º B fez uma belíssima apresentação da música "Romaria", de Renato Teixeira

Ex-alunos também participaram, matando a saudade da gincana, que é realizada há mais de uma
década na escola
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A 2ª fase da
Olimpíada Brasileira
de Matemática
(OBMEP) será
realizada no dia 15
de setembro. Dez
estudantes do
Colégio Carmo de
Cataguases foram
classificados para a
2ª fase e receberam,
da Diretora
Administrativa, Irmã
Dahlia, a
confirmação de que
vão representar a
escola. As provas
serão aplicadas no
Colégio Cataguases
(E.E. Manuel Inácio
Peixoto).
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Carmo na OBMEP 2018

Medalha
Parabenizamos os alunos e alunas do 6° ano, com a professora de
Educação Física, Ana Gabriela, pela
participação no Torneio de
Handebol Misto, trazendo para o
Colégio Carmo a medalha pelo 2°
lugar. A competição reuniu alunos
nascidos entre 2007 e 2009 de 14
escolas da cidade. As partidas aconteceram no ginásio poliesportivo
municipal.

O patrimônio cultural de Cataguases foi o
tema da palestra que a arquiteta Elisabete
Kropf ministrou, na manhã 24 de agosto, para
os estudantes das turmas de 9º ano e 1º ano
do Ensino Médio, na sala de eventos do
Educandário Dom Silvério. Elizabete falou
sobre a importância da arquitetura modernista de Cataguases, a convite do professor de
História, Gilmar Moreira. O próprio
Educandário é, como observou a palestrante,
um marco da arquitetura modernista da cidade. Construído na década de 1950, em projeto do arquiteto Francisco Bolonha, é tombado
pelo IPHAN desde 1994. Na entrada está o
painel em azulejos “Os pássaros”, de Anísio
Medeiros. Na sala de eventos, o afresco pintado por Emerich Marcier e, no andar superior do prédio, fica o Memorial Carmelita.

Arquitetura de Cataguases
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Apresentações da Educação Infantil
destacam os projetos coletivos

A

s turmas da Educação Infantil
apresentaram, no mês de
agosto, seus projetos coletivos. Foi a culminância de um
trabalho que vem sendo realizado há meses com as crianças. Como explica a Coordenadora, Denise Furtado, “para
nós, educadores carmelitas, esses projetos
vêm para nos oportunizar maior integração
entre família e escola, num processo único
de formação dos educandos”.
No Maternal II, as crianças participam do
projeto "Gente miúda que traz alegria". “Da
alegria do perceber e perceber o outro, surge a oportunidade de a criança familiarizarse com a própria imagem, conhecer seus sentidos, compreender a importância dos cuidados com a higiene pessoal e construir as primeiras amizades”, explicam as professoras
Adriana e Jaqueline.
No Maternal III, são três projetos: "O pa-

tinho diferente", com a professora Camila
Moraes, "A galinha trabalhadeira", com a professora Camila Menezes, e "Amigos do Coração", com a professora Sandra. Todos eles
trabalham valores como a amizade, o respeito às diferenças, o perdão e a solidariedade.
As turmas do 1º período se apresentaram
pelo projeto "Os pingos no jardim encantado",
com as professoras Cláudia e Thaís. Além
de valorizar a relação das crianças com a
natureza, mostrando como é importante cuidar do meio ambiente, os trabalhos destacam valores como o amor, a bondade e a
solidariedade.
As crianças do 2º período apresentaram o
projeto "Aniversário do Senhor Alfabeto". “O
objetivo central é despertar o letramento nas
crianças, através da ludicidade na
identificação do alfabeto. Apresentando e
possibilitando o contato com as letras,

propiciando o processo de associação entre
elas, sua sequência e a junção de
“pedacinhos”, elas tiveram o favorecimento
e a oportunidade de construir seus
conhecimentos em relação à língua escrita
de forma lúdica, divertida e feliz”, explicaram
as professoras Cíntia e Albenize.
As turmas do 1º ano do Ensino Fundamental também participam, com o projeto
"Chapeuzinhos coloridos". Orientadas pelas
professoras Ana Luiza e Elizabeth, as
crianças tiveram a oportunidade de trabalhar
com valores morais. “Respeitar as diferenças,
proteger a natureza, valorizar as relações
familiares e as pessoas, com suas
características próprias, são alguns dos
valores destacados. Tudo coopera para que
as crianças cresçam em dignidade e respeito
ao próximo e que possam construir valores
que serão indispensáveis para toda uma vida”,
explicaram as professoras.
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Petrópolis, Ouro Preto e Mariana integraram
o roteiro das excursões culturais deste ano

A

prender História
fica sempre mais
interessante com
as excursões
culturais organizadas pelo professor Gilmar
Moreira. Neste ano, as turmas do
8º ano já passaram por Petrópolis,
RJ, em 11 de agosto, e as turmas
do Ensino Médio, por Ouro Preto
e Mariana, MG, em 25 de agosto.
Reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade
pela Unesco, Ouro Preto viveu
seu auge nos séculos XVII e
XVIII, durante o ciclo do ouro.

A cidade conta com o maior
conjunto de arquitetura barroca
do país, com obras talhadas em
madeira e banhadas a ouro. No
roteiro do Colégio Carmo, além
do passeio pelo Centro Histórico,
os estudantes visitaram a Casa
da Moeda, o Museu do Oratório,
o Museu da Inconfidência, a
Igreja do Pilar e a Mina da
Passagem, na cidade histórica
vizinha, Mariana. Além do
professor Gilmar, o grupo foi
acompanhado pela professora de
Redação e Língua Portuguesa,
Patrícia Alonso.

Outro roteiro histórico
importante para quem estuda o
período do Brasil Império é
Petrópolis. Na excursão deste
ano, com o 8º ano, estiveram os
professores Gilmar e Verônica,
a secretária Andréa e a Irmã
Marlene, da Congregação
Carmelita. Além de visitarem o
Museu Imperial, estiveram na
Catedral de São Pedro de
Alcântara, no Museu Casa de
Santos Dumont, no Museu de
Cera, na Casa da Ipiranga, no
Palácio Quitandinha e no Palácio
de Cristal.

Desta vez, foi possível
conhecer o interior do Palácio
Quitandinha, um hotel que
preserva a arquitetura e mobiliário
da década de 1940. No Palácio de
Cristal, os estudantes viram uma
exposição de artes e culinária com
referências à imigração japonesa
no Brasil. Ponto alto do passeio
cultural foi, segundo Gilmar, a visita
à Catedral de São Pedro, que
atualmente tem som ambiente de
cantos gregorianos. “A Irmã
Marlene reuniu o grupo e fez uma
oração, em um momento de fé e
emoção”, relatou o professor.

