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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, nos dias 11 e 

12/11, a III Noite da Alfabetização. Este ano, o evento 

teve como temática o universo do imaginário infantil. 

Com o mote "No Bosque Encantado do Carmo", a 

atividade contou com a presença de pais e familiares 

dos alunos do 1º ano do Ensino Fundamental I. As fotos 

podem ser obtidas com a Foto Itália. Para mais 

informações sobre como adquirir as imagens, ligue para 

(54) 3028.7404.

Noite da AlfabetizaçãoEstimados Alunos, Pais e Familiares do 

Colégio La Salle Carmo

A edição 2013 do Natal Solidário arrecadou 1.875 
itens de material escolar, 561 brinquedos, 92 kits de 
material escolar fechados, 21 pacotes de fraldas, 366 
itens material de higiene pessoal. A Associação de Pais e 
Mestres do Colégio La Salle Carmo - APM - teve 
importante participação na ação. Em parceria com pais 
de alunos, a APM arrecadou ítens de higiene para 
doação ao Lar São Francisco.

Natal Solidário
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Maria Angelina Andreola da Rosa Cardoso, aluna do 

sexto ano do Colégio La Salle Carmo e integrante da 

seleção brasileira de judô, foi campeã pan-americana na 

categoria sub-13, derrotando na final uma atleta dos 

Estados Unidos. A competição foi realizada em San 

Salvador, capital de El Salvador, país localizado na 

América Central. Representando a equipe do Recreio da 

Juventude, a atleta foi treinada por Miguel Kuse na 

seleção gaúcha, que também é seu treinador no clube. 

Para chegar à final, Maria Angelina enfrentou uma 

judoca de El Salvador.

Aluna é campeã
pan-americana de judô

Agende-se
Calendário de Eventos - Dezembro

12/12  - Final do III Trimestre
13/12 - Evento de Encerramento (Educação Infantil)
18/12 - Missa de Formatura (Ensino Médio)
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 - Recesso Escolar (Comunidade 
Educativa)

facebook.com/LaSalleCarmo | Twitter.com/LaSalleCarmo

Aconteceu, nos dias 21 e 22/11, a apresentação do 

projeto "Poeta Criança Faz Rima na Infância". O evento 

consistiu na declamação de poesias dos alunos do 3º 

ano do Ensino Fundamental I. As fotos do evento podem 

ser obtidas com a Foto Itália. Para mais informações 

sobre como adquirir as imagens, ligue para (54) 

3028.7404.

Poeta Criança Faz Rima
na Infância

O processo de rematrículas para 2014 inicia no mês de 
dezembro, de 11 a 19/12. A rematrícula deve ser 
realizada na Secretaria da escola, de segunda a sexta-
feira, das 8h às 11h30min ou das 13h às 18h. Para 
conferir as informações na íntegra, acesse 

.www.lasalle.edu.br/carmo

Rematrículas

http://www.lasalle.edu.br/carmo
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