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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!

Aconteceu, no dia 24/10, a 2ª Noite Italiana. A 

celebração, que teve como tema "Na Serra Gaúcha, 

batem corações italianos", reuniu alunos e familiares 

para, juntos, comemorarem a imigração e cultura 

italiana. Karina Furlin, Princesa da Festa da Uva 2014 

que representou o Colégio La Salle Carmo e a 

Faculdade La Salle Caxias do Sul ao longo do concurso, 

foi convidada especial do evento.

2ª Noite Italiana celebra
cultura dos imigrantes

Estimados Alunos, Pais e Familiares do 

Colégio La Salle Carmo

Carmo lança Projeto
Escola de Pais
O Colégio La Salle Carmo promoveu, no dia 17/10, o 

primeiro encontro do Projeto Escola de Pais. O evento 

contou com a presença da psicóloga Roseli Dal Bem 

Fistarol e reuniu pais de alunos da Educação Infantil com 

o intuito de discutir a estrutura familiar. O projeto 

ocorrerá mensalmente, sempre com a presença de um 

profissional de diferentes áreas ligadas à educação. É 

possível acompanhar o projeto também pelo blog 

http://escoladepaiscarmo.wordpress.com, onde serão 

publicados materiais diversos sobre o tema.
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Os alunos do Ensino Médio realizaram, no mês de 

outubro, um flash mob com a presença de cosplays. A 

ação integra as atividades da 3ª Olimpíada do 

Conhecimento, projeto que aborda temas de diversas 

áreas do conhecimento. O flash mob foi realizado em 

diferentes pontos da cidade, tais como o Shopping 

Iguatemi, San Pelegrino e a Rua Alfredo Chaves.

Olimpíada do
Conhecimento

Agende-se
Calendário de Eventos - Novembro

28/10 a 30/11  - Matrículas Novos Alunos
08/11 - Clube do Leitor 
11 e 12/11 - Noite da Alfabetização
15/11 -  Feriado (Proclamação da República)
29/11 - Carmo Brilha

facebook.com/LaSalleCarmo | Twitter.com/LaSalleCarmo

Integrantes dos grupos de jovens representaram o 
Colégio La Salle Carmo no 23° Encontrão. O evento, 
realizado em Carazinho no dia 12/10, teve como tema 
“Juventude Revolucionando o Presente”, com o lema: 
“Nos seus passos a ação, no horizonte a 
transformação”. A atividade reuniu jovens para 
conviverem, trocarem informações sobre suas 
realidades e ampliarem o sentido de pertença, 
identificando que há outros compartilhando o mesmo 
ideal. O Encontrão reuniu mais de 450 jovens de 16 
colégios Lassalistas do Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina.

Grupo de Jovens participa
do Encontrão Lassalista

Matrículas e Rematrículas
O La Salle Carmo iniciou, dia 28/10, o período de 
novas matrículas para 2014. A escola entrará em 
contato com as famílias que têm interesse em ingressar 
na instituição Lassalista e que já realizaram visita ao 
colégio. Os documentos devem ser entregues na 
Secretaria, de segunda a sexta-feira, das 8h às 
11h30min ou das 13h às 18h. É possível também 
agendar a matrícula pelo telefone (54) 3220.3500 ou 
pelo e-mail . Para o próximo 
ano, o processo de rematrículas da escola será 
realizado de 11 a 19/12. Para conferir as informações 
na íntegra, acesse .

silmara.lins@lasalle.org.br

www.lasalle.edu.br/carmo

Feira do Livro
O Colégio La Salle Carmo participou, de 27 de setembro 

a 13 de outubro, da 29ª Feira do Livro de Caxias do Sul. 

Alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental do La 

Salle Carmo foram presenças assíduas no evento, que 

contou com sessão de autógrafos diárias dos jovens 

escritores. 
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