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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!

No dia 02 de março, o Colégio La Salle Carmo 
sediou a etapa regional do Desafio Viagem do 
Conhecimento. O evento é considerado a maior 
olimpíada de Geografia do Brasil e integra o Projeto 
Viagem do Conhecimento, idealizado pela revista 
National Geographic Brasil e realizado pela Editora 
Abril. A fase regional contou com a classificação de 15 
alunos do Ensino Fundamental II do La Salle Carmo, que 
disputam vagas para o próximo nível da competição. A 
etapa contou também com a presença de cerca de 80 
alunos representando escolas de Lajeado, Flores da 
Cunha, Galópolis e Caxias do Sul.

Para Flávia Costa, Coordenadora Pedagógica 
do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio, receber um 
evento como esse faz com que a escola tenha um 
ambiente dinâmico, estimulando a curiosidade e o 
desejo pelo conhecimento. "Os alunos vieram bastante 
preparados e animados com a participação em um 
evento de caráter nacional. Estamos otimistas de que 
tenhamos um representante da região Sul para a próxima 
etapa", destaca.

O Desafio busca estimular jovens estudantes do 
Ensino Fundamental e Médio a conhecer melhor o 
espaço, o país e o mundo em que vivem, além de 
disseminar a cultura de viagem como experiência para 
ampliar o conhecimento do Brasil e do mundo. O projeto 
também tem como objetivo contribuir para a melhoria da 
qualidade de ensino da Geografia e áreas afins.

O Colégio La Salle Carmo promoveu, de 18 a 22 de 
março, sua tradicional Feira do Livro. Para a aquisição 
das obras, a escola contou com a presença das livrarias 
Arco da Velha, Gallina, Maneco, Rossi e Sempre Ler. O 
evento, que foi um sucesso de público, conquistou os 
presentes não apenas pela literatura, mas pela troca de 
histórias e experiências entre os participantes. 

Feira do Livro

Desafio Viagem do ConhecimentoEstimados Alunos, Pais e Familiares do 

Colégio La Salle Carmo

Agende-se
Calendário de Eventos - Abril

Palestra com Drª Roselane Costella 
(Tema: ENEM) - 04/04
Projeto Sensações - 11/04
Encontro da Família Lassalista (em Criúva) - 13/04
Mostra de Arte do Pré I - 25/04


