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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 podem ser 
enviadas para o e-mail: carmocom@lasalle.org.br. 

Boa leitura e 
até a próxima edição!

O Colégio La Salle Carmo e a Faculdade La Salle 

Caxias do Sul promoveram a ação Dias da 

Solidariedade. A campanha resultou em uma 

arrecadação de 3.510 peças, dentre as quais: 

agasalhos, calçados e roupas de cama. As doações 

foram entregues à Fundação Caxias de Assistência, no 

dia 25/06, com presença da ONG 1%.

A Ação Dias da Solidariedade contou com o 

envolvimento das Comunidades Educativas e apoio do 

Projeto 8ª Jornada Cultural. Esse ano, a Jornada 

Cultural apresenta o tema Inovação e Tecnologia, sob 

orientação da Professora Roseli Simone Pinto, e 

participação do Grêmio Estudantil do Colégio.

Campanha do Agasalho

Estimados Alunos, Pais e Familiares do 

Colégio La Salle Carmo

Carmo English Learning
Os alunos do 6º ano, do projeto Carmo English 

Learning, tiveram seu momento de "pastry chefs". 

Munidos de farinha, manteiga, açúcar, ovos, leite, 

fermento e muita empolgação, os estudantes fizeram 

deliciosos cupcakes. A atividade, conduzida em língua 

inglesa, proporcionou aos jovens  uma experiência 

concreta, em que o idioma estrangeiro foi usado como 

ferramenta de ensino. Ainda, por meio do processo de 

transformação dos ingredientes em algo que feito pelo 

grupo, esta vivência ressalta a importância do trabalho 

em equipe, colaboração e responsabilidade. 
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Os alunos do Ensino Médio realizaram, no mês de junho, 

o Simulado Enem. A atividade contou com aplicação de 

provas das áreas de Ciências Humanas e Suas 

Tecnologias e Ciências da Natureza e Suas Tecnologias; 

prova de Redação e Linguagens, Códigos e Suas 

Tecnologias; e Matemática e Suas Tecnologias. A 

avaliação buscou diagnosticar as competências e as 

habilidades desenvolvidas até a presente etapa de 

escolarização dos alunos, bem como aproximá-los das 

exigências das provas oficiais ao final do Ensino Médio. 

Constituiu, também, uma das avaliações do segundo 

trimestre letivo.

Simulado Enem

Agende-se
Calendário de Eventos - Julho

-�Festa�Junina�-�05/07
-�Simulado�Enem�(3ª�série�-�Ens.�Médio)�-�08�e�09/07
-�Celebração�Dia�dos�Avós�(Creche)�-�15/07
-�Intercâmbio�Internacional�(Ens.�Médio)�-�15�a�31/07
-�Dia�de�Nossa�Senhora�do�Carmo�-�16/07
-�Entrega�de�Pareceres�(Ens.�Fundamental�I)�-�19/07
-�Jornada�Pedagógica�(Professores)�-�23�a�25/07
-�Colônia�de�Férias�-�23/07�a�01/08
-�Recesso�Escolar�-�23/07�a�03/08

facebook.com/LaSalleCarmo | Twitter.com/LaSalleCarmo

A Faculdade La Salle Caxias do Sul está com inscrições 

abertas para Vestibular Agendado em Processos 

Gerenciais. As inscrições podem ser feitas pela internet 

(  ou na Secretaria da www.lasalle.edu.br/vestibular)

Instituição. O processo seletivo é composto por uma 

prova de redação, que pode ser realizada no dia 16/07 

ou 23/07. O candidato também pode optar por utilizar a 

nota do Exame Nacional do Ensino Médio - Enem. 

 

FIES - Financiamento Estudantil

A Faculdade conta com o FIES - Fundo de Financiamento 

Estudantil, um programa do Ministério da Educação. 

Através dele, o estudante pode financiar até 100% do 

valor do seu curso e pagar apenas depois de formado.

Prepare-se para um dia de muita alegria, diversão e 

integração. A tradicional Festa Junina do Colégio Carmo 

acontece no sábado, dia 05 de julho, das 10h às 16h. Os 

visitantes poderão desfrutar de comidas, bebidas e 

danças típicas,  apresentações artísticas, correio 

elegante, pescaria e muito mais. O evento é aberto à 

comunidade e possui entrada franca.

Vestibular Agendado

Festa Junina

http://lasalle.edu.br/carmo/sobre-o-colegio/noticia-detalhe/www.lasalle.edu.br/vestibular
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