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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, em celebração à 

Pascoa, uma confraternização entre Direção, 

professores e funcionários. A ocasião foi marcada por 

momentos de integração e muita alegria, além de 

reflexões sobre o significado da Páscoa e a ressurreição 

de Cristo. A escola promoveu, também, um sorteio de 

duas cestas de Páscoa em ação realizada na Estação 

San Pelegrino.

Celebração de PáscoaEstimados Alunos, Pais e Familiares do 

Colégio La Salle Carmo

Dia do Circo
O Colégio La Salle Carmo comemorou, no mês de abril, 

o Dia do Circo. Os alunos da Educação Infantil entraram 

em contato com esta arte, e conheceram melhor algumas 

mágicas e truques, além da história do Circo. Diversão e 

muita alegria marcaram a comemoração.

Palestra ENEM
O Colégio La Salle Carmo promoveu uma palestra com a 

Drª Roselane Costela, sobre o Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM). Na ocasião, os alunos tiveram a 

oportunidade de participar ativamente da palestra, 

tirando suas dúvidas e obtendo mais informações a 

respeito do ENEM. O evento integra as ações do Projeto 

Pré-ENEM.
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Foi realizada, no dia 1º de abril, a Posse dos 

Representantes de Turma. A cerimônia, que foi marcada 

pela emoção do grupo, contou com a presença da 

Orientadora Educacional, Marli Zilio. Marli acredita que 

a participação dos alunos nos processos decisórios da 

instituição é considerado essencial para a formação do 

grupo.

Posse dos 
Representantes de Turma

Agende-se
Calendário de Eventos - Maio

12 a 19/05- Semana La Salle
17/05 - Viagem Cultural (ECOVIV)
20 a 24/05 - 7ª Jornada Cultural (MCT/PUCRS)
30 e 31/05 - Corpus Christi (Recesso Escolar)

facebook.com/LaSalleCarmo | Twitter.com/LaSalleCarmo

O Colégio La Salle Carmo promoveu o evento de 
apresentação do Projeto Sensações. Pais e alunos das 
creches A, B e C tiveram a oportunidade de interagir e, 
por meio de atividades divertidas, colocaram em prática 
os cinco sentidos: visão, audição, paladar, tato e olfato. 
O evento contou com produções feitas pelos alunos, 
além de jogos e um camarim para a família se produzir.

Projeto Sensações

Galeria de Fotos

Tarde Artística
Os alunos dos 3ºs anos do Ensino Fundamental I, 
participaram de uma tarde artístico-cultural na Estação 
San Pelegrino. A ação teve por objetivo possibilitar aos 
alunos um momento significativo de contato com o 
artista plástico Fábio Balen, oportunizando ao grupo a 
apreciação de suas obras e observação de técnicas 
utilizadas.

Escola recebe aluna 
aprovada em Medicina 
da FURG
O Colégio La Salle Carmo recebeu a ex-aluna Carolina 
Cavagnoli Schwantes, aprovada no processo seletivo 
da Universidade Federal de Rio Grande (FURG). Na 
ocasião, Carolina compartilhou com os alunos das 3ªs 
séries do Ensino Médio o êxito de sua experiência para 
ser selecionada no curso de Medicina. A aluna foi 
aprovada fazendo uso do resultado do ENEM de 2012, 
e foi selecionada pelo Sistema Integrado de Seleção 
Unificada - SISU.
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