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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 promoveu nova edição do 

Carmo Brilha. Este ano, o espetáculo trouxe à tona a 

relação dos jovens e crianças, o resgate das 

brincadeiras e o verdadeiro sentido do Natal. O evento 

contou com o patrocínio das empresas Zanetti Materiais 

Elétricos e DS Service Instalações Elétricas.

Carmo BrilhaEstimados Alunos, Pais e Familiares do 

Colégio La Salle Carmo

Seis alunos do Colégio La Salle Carmo foram 
selecionados na edição 2013 do projeto Jornalista Por 
Um Dia. Os autores dos 100 trabalhos selecionados 
receberam certificados e, durante a festa, foram 
anunciados os 30 melhores trabalhos, que terão direito 
a um passeio ao Parque Terra Mágica da Florybal. Nesta 
edição, os alunos Juan Lima Ribas, do 4° ano; Leticia 
Boscolo, do 2° ano; e Viviane Muller, do 4° ano, foram 
contemplados na premiação. A escola registra aqui o 
seu parabéns aos alunos pelo ótimo desempenho!

Jornalista Por Um Dia



Página 02

 

Aconteceu, no mês de novembro, a 3ª Mostra de 

Trabalhos do Clube do Leitor. A atividade contou com a 

presença de pais e familiares de alunos do 2º ano do 

Ensino Fundamental I. Na ocasião, os jovens alunos 

realizaram um recital de poesias e tiveram a 

oportunidade de compartilhar com os convidados as o 

conteúdo estudado durante o ano letivo.

Clube do Leitor

Agende-se
Calendário de Eventos - Dezembro e Janeiro

19/12 -  Celebração e Solenidade de Encerramento 
(Ens. Fundamental II)
19 e 20/12  - Jornada Pedagógica (Professores)
20/12 - Solenidade de Encerramento (Ensino Médio)
23/12 a 05/01/14 - Recesso Escolar (Comunidade 
Educativa)
06/01/14 - Início das Atividades (Turno Integral)
06/01/14 a 14/02/14 - Colônia de Férias

facebook.com/LaSalleCarmo | Twitter.com/LaSalleCarmo

Os alunos da Educação Infantil participaram, no dia 

13/12, da atividade de encerramento do ano letivo. Na 

ocasião, alunos e familiares compartilharam momentos 

de alegria e diversão em uma festa cuja temática circense 

despertou a criança que existe dentro de cada um.

Encerramento da
Educação Infantil

Neste final de ano, colhemos os frutos semeados com 
amor ao longo da nossa caminhada. O Colégio La 
Salle Carmo agradece aos pais que, ao longo de 2013. 
depositaram sua confiança na escola para cuidar do 
que existe de mais precioso no mundo: seus filhos. Feliz 
Natal e Próspero Ano Novo!

Feliz Natal e
Próspero 2014!
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