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Toda criança do mundo mora no meu

10a Cantata
de Natal

A alegria de ser criança destaca-se nas apresentações dos projetos literários. Na imagem acima, alunos do
5o ano, durante o Sarau Literário que, neste ano, homenageou a escritora Ruth Rocha.                    Página 3.

Carmo convida a
comunidade para o

evento, que será
realizado no dia 29
de novembro, no

ginásio poliesportivo
da escola

Semana
da Criança

Turmas da Educação
Infantil e Ensino
Fundamental I
tiveram tardes

dedicadas às artes,
brincadeiras e festas

ENSINO
MÉDIO

Estudantes do 3o ano
participaram de

manhã de
orientações

com consultor do
Grupo Bernoulli

AULA DE
CAMPO

Crianças do 1o ano
visitam Estação

Ecológica de Água
Limpa e observam

Mata Atlântica
preservada
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“Gosto muito das notícias do Jor-
nal do Colégio, “Educarmo”. Através
dele se sabe do trabalho sério, dinâ-
mico e de qualidade de toda a equi-
pe educacional. Isso me alegra mui-
to e me convida a agradecer a Deus

Já se passaram quase cinco dé-
cadas desde que estas ex-alunas se
formaram no Colégio Carmo de
Cataguases e a amizade entre elas
permanece. Na última semana de se-
tembro, elas se reencontraram na
escola e foram recebidas pela Dire-
tora Administrativa, Irmã Dahlia,
pela Diretora Financeira, Maria do
Carmo, pela Pedagoga da escola,
Irmã Alenir, e pela Diretora do
Educandário Dom Silvério, Irmã
Auxiliadora. Formadas em 1974,
elas aproveitaram uma manhã de
domingo para recordar os bons mo-
mentos que viveram na escola e co-
nhecer as melhorias que foram feitas
ao longo dos anos, como o ginásio
poliesportivo, os novos parques re-
creativos, as obras, em andamen-
to, do novo prédio da Educação In-
fantil e o Memorial Carmelitas da
Divina Providência.

Reencontro de ex-alunas

A comunidade educativa do
Colégio Carmo participou,

na noite de sexta-feira, 21 de
setembro, da Missa da

Família, realizada no Santu-
ário de Santa Rita de Cássia.
A Celebração Eucarística foi

conduzida pelo Pe. Jorge
Luiz Passon.

Missa da
Família

DOS LEITORES À ex-aluna do Carmo/Viçosa,
Sra. Anna Mucci, os editores do
EDUCARMO agradecem pela feliz re-
ferência ao informativo. Estímulos
como estes só promovem o cres-
cimento. Agradecemos a visita da
Ana e dos demais leitores do
EDUCARMO.

Reencontro de ex-alunas

as maravilhas que Ele continua a re-
alizar em nossas Obras e em outras
atividades pastorais.” – Irmã Maria
José Fernandes, Carmelita da Divi-
na Providência, de Belo Horizonte.

“Fico feliz por saber que ainda
existem escolas como a de vocês,

preocupada com a formação inte-
gral dos alunos. Continuem trilhan-
do esse caminho, pois o mundo
está carente de bons e fiéis educa-
dores como vocês. Meus cumpri-
mentos aos participantes da Olim-
píada de Matemática e pela coloca-
ção no ENEM.” – Anna Mucci.

...
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Ruth Rocha foi a
escritora home-
nageada na noite
4 de setembro, no
Sarau Literário

apresentado pelas turmas do 5º
ano do Ensino Fundamental. As
crianças tomaram gosto pelo uni-
verso criativo da autora, que se
dedicou aos contos, fábulas, ver-
sos e outros gêneros da literatu-
ra infantil.

Nascida em 1931, em São
Paulo, Ruth Rocha publicou seu
primeiro livro em 1976 e hoje

Sarau
do 5º ano

homenageia

Ruth
Rocha

soma mais de 200 títulos. As cri-
anças do 5º ano mostraram de-
senvoltura ao contar a biografia
da homenageada, declamar al-
guns de seus versos e contar
suas histórias mais famosas.

Nas apresentações musicais,
os estudantes cantaram, tocaram
flauta e dançaram, a partir do
repertório que está no CD e DVD
“Na casa da Ruth”, com poemas
de Ruth Rocha musicados por
Hélio Ziskind, na voz da cantora
Fortuna (Selo SESC). “A barata”,
“Lá vem a macacada”, “Toda

criança do mundo”, “Suíte” e
“Espírito de Contradição” foram
as canções escolhidas.

O projeto do sarau literário é
orientado pela professora de Li-
teratura, Denise Mathias, com a
colaboração da professora Vanes-
sa, do professor de Música, Júnio
César, da professora de Educação
Física, Graziella, com a Coorde-
nadora do Ensino Fundamental,
Ana Brígida. Neste ano, contou
também com a participação es-
pecial da professora Albenize,
tocando violino.
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Arte, diversão e solidariedade
na Semana da Criança 2018

Confira outras imagens da “Semana” no site da escola, em www.colegiocarmo.com.br e na fanpage @carmo.cataguases

Show de má-
gica, teatro,
c o n t a ç ã o
de histórias,
cinema, ar-

tes, brincadeiras, piqueni-
que, recreação na piscina,
guloseimas e apresentações
artísticas das crianças fize-
ram parte da programação
da Semana da Criança
2018 do Colégio Carmo,
de 8 a 11 de outubro.
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Na abertura da Semana, um divertido
show de palhaçadas contou com grande
elenco:  os professores e professoras da
Educação Infantil e Ensino Fundamental I.

Entre uma brincadeira e outra, as cri-
anças aproveitaram o festival de pipoca,
picolé e fizeram um piquenique.

Completando os “pés” que apareceram
no início de tantas palavras gostosas, a pis-
cina foi mais uma atração, com atividades
recreativas conduzidas pelos professores de
Educação Física, Graziela e José Fernandes.

Na quarta-feira, o mágico Emanuel Mes-
sias apresentou-se, no palco do pavilhão de
eventos da escola, para encantamento da
plateia que reuniu todos os alunos do turno
da tarde.

No último dia, quinta-feira, as crianças
da Educação Infantil fizeram a “Tarde do
Brega”, com “looks” divertidos e a galerinha
do Ensino Fundamental I mostrou seu
charme no “Desfile da Primavera”, vesti-
das com roupas e adereços floridos.

Poesia, música,
dança e teatro nas

apresentações dos alunos

Na Educação Infantil e 1º ano, as crian-
ças fizeram o seu Show de Talentos. No
Ensino Fundamental I, as apresentações das
turmas do 2º ao 5º anos foram a culminância
dos Projetos Literários desenvolvidos ao
longo do ano (fotos ao lado).

Campanha Criança Solidária
arrecada donativos para

instituições assistenciais locais

A Campanha Criança Solidária, com
a colaboração dos familiares dos alunos, ar-
recadou donativos para as crianças da cre-
che SOS,  Creche Ana Nery, Educandário
Dom Silvério, Escola Monsenhor Solindo
e APAE. Generosamente, foram doados:

Curtindo a doçura de

SER CRIANÇA

2.706 peças, somando-se roupas e
pares de calçados infantis;
278 pacotes de fraldas descartáveis
tamanho G;
2.057 brinquedos novos e usados em
bom estado;
1.148 pacotes de biscoitos.
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Consultor explica a
Teoria de Resposta ao Item

O Consultor Peda-
gógico do Grupo
Bernoulli, Joani
Corrêa, esteve no
Colégio Carmo,

na manhã de 26 de setembro, em
um encontro com estudantes do
2º e 3º anos do Ensino Médio. Os
alunos receberam orientações so-
bre as melhores estratégias para
fazer as provas do ENEM.

Joani explicou que as provas de
maior peso são a de Matemática,
que tem 45 questões, e a de Reda-
ção, destacando a importância da
atenção ao que está sendo propos-
to, para não fugir ao tema e zerar
a prova. Explicou também como
são atribuídas as notas de acordo

O Promotor de Justiça da
Vara da Infância e Juventude de
Cataguases, Gustavo Garcia
Araújo, esteve na escola, na tar-
de de 19 de setembro, para um
bate-papo com as crianças do 2º
ano do Ensino Fundamental.

Conversaram sobre os direi-
tos das crianças, que são garan-

com a Teoria de Resposta ao Item
(TRI). Terá uma nota maior o alu-
no que for mais coerente em seus
acertos: deve acertar mais as ques-
tões consideradas fáceis do que as
médias e difíceis.

Os estudantes aproveitaram a
oportunidade para esclarecer suas
dúvidas para fazerem uma boa
prova. Na preparação, o material
didático adotado pelo Colégio
Carmo, que é do Grupo Bernoulli
de Ensino, inclui livros didáticos e
a plataforma digital Meu Bernoulli,
com videoaulas, exercícios, jogos
pedagógicos, interatividade e
acesso personalizado aos resulta-
dos e análises de desempenho dos
Simulados ENEM.

Direitos das criançasDireitos das crianças

tidos pelo Estatuto da Criança e
do Adolescente (instituído no
Brasil em 1990), e pela Declara-
ção Universal dos Direitos da Cri-
ança (instituída pela ONU em
1959).

O tema está sendo estudado
com a professora Riza Athouguia
em aula.

Talentos artísticos, como o que
foi revelado no desenho ao lado,
merecem aplausos. Foi feito a
mão, em grafite, pela estudante do
2o ano do Ensino Médio, Luísa
Lobo Pimentel. Integrou uma

mostra de trabalhos
de Literatura, que
ficaram em exposi-
ção em frente à bi-
blioteca da escola, no
mês de outubro, sob
orientação da pro-
fessora Virgínia. O
tema desta obra de
arte foi o Surrea-
lismo. A atividade da
turma destacou tam-
bém outras vanguar-
das europeias, como
o Cubismo, Dadaís-
mo, Expressionismo
e Futurismo.

Vanguardas
europeias
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Histórias de medo e coragem
em “Os Brinquinhos de Maria”Os estudantes do

6º ano apresen-
taram, no dia 3
de outubro, a
peça teatral “Os

Brinquinhos de Maria”, culmi-
nância do projeto desenvolvido
nas aulas de Artes, com a pro-
fessora Raquel Barroso. Na
plateia estavam os estudantes do
7º ano, com professores e a di-
reção da escola.

O projeto teve início no 1º se-
mestre e foi intitulado “Histórias
de Medo e Coragem”.  Como ex-
plicou a professora, “durante vá-
rias semanas, trabalhamos contos
motivadores a partir dos quais
construímos personagens assus-
tadores, falamos sobre nossos
principais medos, entrevistamos
pessoas que falaram de seus
medos, além de identificarmos di-
ferentes lugares que compunham
o cenário das histórias que traba-
lhamos. O último conto lido em
sala foi ‘Os Brinquinhos de Ma-
ria’. A partir daí a história da me-
nina que foi sequestrada enquan-
to tomava banho no rio foi muito
trabalhada, até que chegássemos
à dramatização da mesma. Fize-

mos exercícios coletivos e indivi-
duais, trabalhamos a transforma-
ção de um conto em texto teatral
até que os personagens foram es-
colhidos e a peça apresentada.”

“Nenhum aluno ficou de fora

Turmas do
1º ano

visitam a
Estação

Ecológica de
Água Limpa

As turmas do 1º ano do Ensi-
no Fundamental visitaram, na tar-
de de 2 de outubro, a Estação
Ecológica de Água Limpa, tam-
bém conhecida como Horto Flo-
restal de Cataguases. Acompa-
nhadas das professoras Elizabeth
e Ana Luiza e com uma equipe
de apoio da escola (Juliana,
Thamires e Letícia), foram rece-
bidas pelos biólogos Thiago e
Hudson, do Instituto Estadual de
Florestas (IEF). As crianças per-
correram a Trilha do Vinhático,
observaram árvores e animais e

depois fizeram um piquenique.
Em aula, estão estudando sobre a
preservação do meio ambiente.

Com 70 hectares, aproxima-
damente, a estação ecológica
possui uma vegetação remanes-

cente de Mata Atlântica, abri-
gando espécies da flora e da
fauna brasileira.

Desde 1994, o antigo Horto
Florestal da cidade foi oficialmen-
te reconhecido como uma Esta-

ção Ecológica, que é uma das ca-
tegorias de unidades de conser-
vação de proteção integral. O ob-
jetivo é preservar a natureza e
realizar pesquisas científicas. A
estação é protegida pelo IEF.

do trabalho, todos tinham uma fun-
ção, quase tudo foi feito ou provi-
denciado por eles. No dia da apre-
sentação eu era apenas uma es-
pectadora, fiquei muito satisfeita
com o resultado. Acompanhando

o processo desde o início, posso
afirmar que, para a maioria, a
construção e apresentação dessa
pequena peça foi um importante
momento de superação e apren-
dizado”, observou Raquel.
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