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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.edu.br. 

Boa leitura e 
até a próxima edição!

O Colégio La Salle Carmo promoveu retiro de formação 

para professores, funcionários e equipe diretiva. A 

atividade aconteceu na Casa de Formação Centro de 

Pastoral Diocesano e contou com palestra do Frei Jaime 

Bettega, que abordou questões sobre motivação e 

espiritualidade, culminando com uma Celebração 

Eucarística na parte da manhã. A tarde foi dedicada a 

atividades de desenvolvimento de equipes, com 

momentos de reflexão e trabalhos em grupo.

Retiro de FormaçãoEstimados Alunos, Pais e Familiares do 

Colégio La Salle Carmo

Semana das Mães
O Colégio La Salle Carmo realizou, de 6 a 10 de maio, a 

Semana das Mães. A ação teve como objetivo a 

homenagem dos alunos às suas mães, e contou com 

diversas atividades que buscam promover a integração e 

o bem estar. Releitura de obras de artistas clássicos, SPA 

da mamãe e recital de poesias estiveram entre as ações 

realizadas. O Turno Integral realizou um sorteio especial 

de massagem relaxante, limpeza de pele e hidratação 

facial. Ao todo, 15 mamães foram contempladas.

Galeria de Fotos
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O Colégio La Salle Carmo promoveu a Assembleia Geral 

da Associação de Pais e Mestres - APM. Além da 

prestação de contas do período 2011/2012, foi eleita a 

nova diretoria para o biênio 2013/2014. A nova gestão 

ficou constituída da seguinte forma:

Presidente: Sr. Rubens Bonetto;

Vice-Presidente: Sr. Daniel Gnoatto;

1º Tesoureiro: Sr. Fabio Alexandre Chimello;

2º Tesoureiro: Sr. Emerson Roberto Klering;

1º Secretário: Sr. Mauricio de Oliveira;

2º Secretário: Sr. Fernando Marchioretto.

APM elege nova diretoria

Agende-se
Calendário de Eventos - Junho

10 a 13/06 - Simulado ENEM
15/06 - Festa Junina
15/06 -Olimpíada do Conhecimento

facebook.com/LaSalleCarmo | Twitter.com/LaSalleCarmo

O Colégio promoveu, de 13 a 17 de maio, a Semana La 
Salle. A celebração contou com momentos de reflexão 
entre professores, funcionários, e alunos, além de 
atividades de integração. Entre as ações realizadas, 
estão o Intervalo La Salle, apresentação musical de 
Mauro Camargo, que contou a História do Rock; além 
de palestra sobre a maioridade penal, com o Promotor 
Luis Carlos Prá.

Semana La Salle

Galeria de Fotos

O mês de maio foi marcado pelo início das aulas da nova 

turma da Pré-Creche. A adaptação é um período que 

proporciona a criação de laços afetivos, reconhecimento 

e identificação dos espaços escolares. As tardes do grupo 

têm sido repletas de novidades, brincadeiras de faz-de-

conta, interação com os colegas nos ambientes da 

escola, vídeos, e muita diversão nos brinquedos do 

parque.

Pré-Creche
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