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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!

Estimados Alunos, Pais e Familiares do 

Colégio La Salle Carmo

Festa Junina
O Colégio La Salle Carmo realizou, no mês de junho, sua 

tradicional Festa Junina. O evento contou com a 

presença de pais, alunos, professores, equipe diretiva, 

funcionários e comunidade. Comidas, música, 

brincadeiras e trajes típicos fizeram parte da diversão.
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O Colégio La Salle Carmo recebeu a visita da candidata 

à Soberana da Festa da Uva, Karina Furlin. 

Representando o Carmo e a Faculdade La Salle Caxias 

do Sul, Karina visitou os alunos da Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Ensino Médio. Na ocasião, a 

candidata participou dos momentos de reflexão de 

professores e equipe diretiva, esclareceu dúvidas dos 

alunos, e convidou todos a participarem do Filó das 

Embaixatrizes, no dia 20 de julho, e da escolha da Rainha 

e Princesas, no dia 31 de agosto.

Alunos recebem visita de
candidata à Soberana

Agende-se
Calendário de Eventos - Julho

11/07�-�Apresentação�Projeto�Mundinho
15/07�-�Celebração�Dia�dos�Avós
16/07�-�Dia�de�Nossa�Senhora�do�Carmo
17�a�19/07�-�Congresso�de�Educação�do�Sinepe
17�a�28/07�-�Recesso�Escolar
23�a�28/07�-��Jornada�Mundial�da�Juventude�(JMJ)
29/07�-�Volta�às�Aulas

facebook.com/LaSalleCarmo | Twitter.com/LaSalleCarmo

O Colégio La Salle Carmo promoveu, no dia 5 de 
junho, a III Mostra de Arte do Pré I. A atividade contou 
com a presença da comunidade escolar e famílias, que 
tiveram a oportunidade de prestigiar e visitar a 
exposição dos trabalhos realizados ao longo do 
trimestre, e a homenagem ao artista Bruno Segalla, 
natural de Caxias do Sul.

Mostra de Arte do Pré I

Galeria de Fotos

Medalhista olímpico
visita a escola
Os estudantes da 8ª série ao 3º ano do Ensino Médio 
assistiram à palestra do medalhista olímpico e técnico 
do Canoas Vôlei, Paulão. Na ocasião, o ex-atleta falou 
sobre a importância de se ter metas, objetivos, foco, e 
saber aproveitar as oportunidades.

Ens. Médio conquista
3º lugar no Rally Científico
Os alunos da 3ª série do Ensino Médio participaram do 
Rally Científico da UCS. Com 25 escolas inscritas, a 
atividade é um concurso dividido em tarefas práticas e 
teóricas, voltadas às ciências e tecnologia, além de 
tarefas culturais recreativas. O Carmo contou com uma 
equipe de 10 alunos que, juntos, conseguiram a terceira 
colocação no pódio.
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