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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!

Aconteceu, de 9 a 13 de setembro, a primeira etapa da 

Jornada Literária do Colégio La Salle Carmo. O evento, 

retomado de 28 de setembro a 19 de outubro, tem em 

sua programação atividades como contação de história, 

sessão de autógrafos e bate-papo com escritores, além 

de apresentação de peças de teatro e exibição de filmes. 

Este ano, a Jornada homenageia Ir. Boni e traz o 

cartunista Iotti, ex-aluno da escola, como patrono. Com 

o lema "Palavras Mudam o Mundo", o evento tem 

também atividades abertas à comunidade.

Jornada LiteráriaEstimados Alunos, Pais e Familiares do 

Colégio La Salle Carmo

Cordel Digital
Os alunos do 5º ano promoveram, no dia 9 de setembro, 

sessão de autógrafos e lançamento do livro Cordel 

Digital. Produzido pela turma, o livro segue o estilo 

literatura de cordel, com poemas de autoria dos alunos. 

A atividade contou com a participação de pais e 

familiares dos jovens escritores. 
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O Colégio La Salle Carmo celebrou, de 16 a 19 de 

setembro, a Semana Farroupilha. Além de apresentações 

tradicionalistas e lanches campeiros, a comemoração 

contou com a presença do Prefeito de Caxias do Sul. 

Alceu Barbosa Velho acompanhou a chegada da Chama 

Crioula e participou de um café da manhã campeiro com 

líderes de turma, representantes da APM e direção da 

escola. Apresentações de CTGs, momento cívico com 

hasteamento das bandeiras e visitas ao galpão montado 

no pátio da escola, foram algumas das atividades 

realizadas pelos alunos. Através destas vivências, 

crianças e jovens renovaram o espírito guerreiro e o 

orgulho de ser gaúcho.

Semana Farroupilha

Agende-se
Calendário de Eventos - Outubro

28/09 a 19/10  - Jornada Literária
02 e 03/10 - Avaliação de Conhecimentos Rede La Salle
7 a 11/10 - Semana da Criança
14/10 - Feriado (Dia do Professor)
17 e 18/10 - Olimpíada do Conhecimento
24/10 - 2ª Noite Italiana

facebook.com/LaSalleCarmo | Twitter.com/LaSalleCarmo

A Rede La Salle lançou, em 12 de setembro, a 
Campanha de Matrículas para Educação Básica 2014. 
O mote do projeto são as descobertas diárias que 
geram emoção e impulsionam o conhecimento. A ação 
de lançamento ganha o reforço de um interessante 
recurso online, feito também para compartilhamento 
nas redes sociais: o “Mural das Descobertas”. Acesse 

 e participe!www.lasalle.edu.br/descobertas

Campanha de Matrículas

Galeria de Fotos

Festa da Uva
 Aconteceu na noite de 31 de agosto, a escolha das 
Soberanas da Festa da Uva 2014. Karina Furlin, 
representante do Colégio La Salle Carmo e da 
Faculdade La Salle Caxias do Sul, foi coroada Princesa 
do evento. Visivelmente emocionada, a ex-aluna da 
Rede La Salle iniciou o desfile afirmando ter o coração 
Lassalista. Sobre o vestuário, Karina explicou sua 
história: “Meu traje é um louvor ao meu tataravô, 
Ângelo Furlin - imigrante italiano - que com muita fé e 
coragem, deu início a família Furlin. Inspirei-me na 
região do Vêneto, Província de Belluno, no ano de 
1876. É com muito amor que reverencio a minha 
família na realização deste sonho”.
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