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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!

O Colégio La Salle Carmo comemorou, de 12 a 16/05, 

a Semana De La Salle. Para celebrar esse momento 

especial, a escola desenvolveu diversas atividades com 

alunos e educadores. A comunidade educativa 

reforçou, nesses dias, o compromisso com a educação e 

os valores herdados da tradição Lassalista. Hoje, todos 

os Lassalistas são desafiados a continuar o sonho de La 

Salle, propagando os seus valores e ideais ao redor do 

mundo.

Semana La Salle

Estimados Alunos, Pais e Familiares do 

Colégio La Salle Carmo

Semana das Mães
A Semana de comemoração ao Dia das Mães contou 

com muitas surpresas e atividades especiais. Alunos da 

Educação Infantil e Ensino Fundamental prestaram 

homenagens que traduzem todo o amor e carinho que 

sentem.

Copa do Mundo FIFA
 A partir de 12/06, terá início a 20ª edição da Copa do Mundo FIFA. Como 

alguns jogos coincidem com o horário escolar, passamos algumas orientações 

quanto aos procedimentos adotados pelo Colégio La Salle Carmo nesses dias 

especiais:
- conforme programado no Calendário Letivo Escolar 2014, haverá aula 

normalmente durante os dias de jogos; os pais que optarem em assistir os jogos, 

com seus (suas) filhos (as), deverão enviar recado via agenda e buscá-los com 

30min de antecedência ao início dos jogos; haverá telão para os alunos do 1º 

ano ao 6º ano, que permanecerem no Colégio, nos jogos do Brasil.
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Aconteceu, nos dias 23 e 24/05, o I Seminário de 

Educação Infantil das Escolas Particulares de Caxias do 

Sul. O evento contou com palestras e oficinas ministradas 

por profissionais renomados no mercado educacional.

A programação iniciou com Jonas Ribeiro e o tema 

"Histórias para rir, refletir e sonhar. Como trabalhar o 

lúdico com as crianças." Jonas trouxe à tona o mundo da 

imaginação e mostrou a importância de cativar a criança 

por meio da contação de histórias.

I Seminário de Ed. Infantil

Agende-se
Calendário de Eventos - Junho

-�Início�do�2º�Trimestre�-�02/06
-�Semana�Enem�(Ens.�Médio)�-�02�a�06/06
-�Simulado�Enem�-�10�e�11/06
-�Palestra�Coaching�na�Adolescência�(Ens.�Médio)�-�13/06
-�Corpus�Christi�(Feriado)�e�Recesso�Escolar�-�19�e�20/06

facebook.com/LaSalleCarmo | Twitter.com/LaSalleCarmo

A tarde iniciou com a palestra "Linguagem e 

Aprendizagem", conduzida por Caroline Carminatti 

Scussiatto. A discussão oportunizou a troca de ideias 

sobre o universo infantil e o desenvolvimento da criança 

desde a mais tenra idade.

O evento encerrou com a participação de Jorge Trevisol e 

o tema "A educação é o caminho a partir da 

interioridade." Jorge transmitiu mensagens sobre a 

importância do autoconhecimento e da espiritualidade 

para o educador e o educando.

No sábado, foi a vez de Flávia Vergani e Adriana Zini 

apresentarem o tema "Educar e Cuidar: A urgência de um 

novo olhar." Professoras da Pós-graduação da Faculdade 

La Salle, Flávia e Adriana falaram sobre as etapas da 

educação infantil, a importância de um ambiente 

estimulador associado à realidade do aluno, e a ação 

pedagógica de consciência, com visão integrada.

Agenor Basso trouxe a palestra "O lógico e o lúdico na 

alfabetização." Com mais de duas décadas de atuação 

na área, Agenor abordou a questão do construtivismo 

lógico como uma força transformadora na alfabetização.
O I Seminário de Educação Infantil das Escolas 

Particulares de Caxias do Sul foi organizado pelo Sinpré e 

pelo Colégio La Salle Carmo, e contou com a parceria da 

Editora do Brasil e apoio da Faculdade La Salle Caxias do 

Sul e da Livraria SempreLer.
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