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Trazemos a vocês mais uma edição do Boletim Informativo 
do La Salle Carmo. O informativo está disponível para 
download no site www.lasalle.edu.br/carmo. Sugestões 
p o d e m  s e r  e n v i a d a s  p a r a  o  e - m a i l : 
carmocom@lasalle.org.br. 

Boa leitura e 
até a próxima edição!

No mês de outubro, o Colégio La Salle Carmo participou da 

I Feira do Ensino Médio. O evento integrou a programação 

oficial da 37ª Feira do Livro de Flores da Cunha. A ação 

proporcionou aos alunos que estão finalizando o Ensino 

Fundamental um momento de contato com novas 

possibilidades, conhecendo os caminhos do Ensino Médio, 

reunindo instituições que ofereçam essa modalidade em 

um único espaço e apresentando seus diferenciais e 

propostas pedagógicas. A Coordenadora Pedagógica do 

Ens. Fundamental II e Ens. Médio, Cristiane Serra, 

apresentou ao público a proposta pedagógica Lassalista, e 

alguns dos diferenciais do Colégio La Salle Carmo. O 

evento foi um sucesso!

Carmo participa da
I Feira do Ens. Médio

Estimados Alunos, Pais e Familiares do 

Colégio La Salle Carmo,

Trabalho de alunas é
selecionado para
11ª FENECIT
A Mostra Brasileira de Ciência e Tecnologia e Mostra 

Internacional de Ciência e Tecnologia - Mostratec encerrou 

no dia 31/10, mas as alunas Rafaela de Almeida Paim, 

Júlia Blenda Pombeiro Bonella, Luísa Monaretto Pozzebon e 

Victoria de Moura Pires já devem começar a pensar na 

próxima viagem. As estudantes do Ensino Médio 

apresentaram o trabalho "Homeopatia na Agricultura", 

obtendo destaque na Mostra. Como resultado, o grupo foi 

selecionado para a 11ª edição da Feira Nordestina de 

Ciência e Tecnologia, que será realizada em setembro de 

2015, no estado de Pernambuco.

Saiba mais
A FENECIT- Feira Nordestina de Ciências e Tecnologia teve sua 

primeira edição no ano de 2005, no município de Camaragibe - 

PE. Foi inspirada no movimento de feiras de iniciação científica 

para o Ensino Básico no Brasil, movimento esse liderado pela 

FEBRACE - Feira Brasileira de Ciências e Engenharia - USP - SP; 

MOSTRATEC - RS e CIÊNCIA JOVEM - PE. A partir de sua quarta 

edição, a FENECIT tem ampliado sua aceitação para projetos de 

todas as regiões do país.



Vereador Por Um Dia

�Agende-se
Calendário de Eventos - Dezembro

Encerramento�da�Ed.�Infantil�-�11/12
Formatura�do�Pré�II�-�12/12
Celebração�de�Formatura�(Ens.�Médio)�-�17/12
Formatura�(Ens.�Médio)�-�18/12
Celebração�Eucarística�e�Solenidade�de�Encerramento�
(8ª�série)�-�19/12
Turno�Integral�(Encerramento)�-�19/12

facebook.com/LaSalleCarmo | Twitter.com/LaSalleCarmo

O aluno Bolívar Miguel Telles, da 2ª série do Ensino 

Médio, participou do projeto Vereador Por Um Dia, 

ação da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul. O 

projeto de Bolívar, focado na implantação de 

catalisadores de água da chuva, aborda a discussão 

sobre o reúso da água e consequente manutenção dos 

recursos naturais hídricos. O trabalho foi considerado 

inovador e muito elogiado por alguns vereadores por 

tratar-se de um projeto totalmente constitucional. Essa 

é a primeira vez que o Colégio La Salle Carmo 

participa da ação.

Os alunos Giovani Schulte Farina, Laura Rodrigues 

Soares e Marcelo Augusto Doncatto Gelati, do Ensino 

Médio, foram pré-selecionados para as Olimpíadas 

Internacionais de Astronomia. Os jovens participaram 

da XVII Olimpíada Brasileira de Astronomia e 

Astronáutica (XVII OBA), classificando-se entre os 1000 

melhores do país. Um dos objetivos da OBA consiste 

em selecionar equipes para representarem o Brasil na 

Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica 

(IOAA, em inglês) e na Olimpíada Latino Americana 

de Astronomia e Astronáutica (OLAA). Serão três 

etapas de provas on-line, de onde sairão os 100 

melhores alunos que, aí então, realizarão a prova 

presencial, que deverá ocorrer nas cidades de Passa 

Quatro/MG ou Barra do Piraí/RJ, com duração total de 

cerca de 3 dias.

Olimpíadas
Internacionais de
Astronomia
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