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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 palestra sobre o 

tema neurociência e o desenvolvimento da 

aprendizagem. A Psicóloga Rochele Ferronato, 

Especialista em Neuropsicologia e Mestre em Psicologia 

com ênfase em Cognição Humana pela PUCRS, 

conversou com alunos da 2ª e 3ª série do Ensino Médio 

sobre o assunto. Na pauta, foram discutidas, ainda, 

questões relativas ao Vestibular e ao Enem.

Palestra: Neurociência

Estimados Alunos, Pais e Familiares do 

Colégio La Salle Carmo

Café Filosófico
A primeira edição do Café Filosófico de 2014 contou 

com a presença da comunicadora Adri Antunes, da 

Universidade de Caxias do Sul - UCS. Na pauta, esteve 

a discussão do tema "Conduta Ética do Comunicador". 

Os alunos da 1ª série do Ensino Médio tiveram a 

oportunidade de discutir o tema e refletir sobre a ética 

nos âmbitos profissional e pessoal.

Gesto Concreto da
Páscoa
A Pastoral está promovendo a ação Gesto Concreto da 

Páscoa. O Lar São Francisco será a entidade 

beneficiada com doações de pais e alunos da Ed. 

Infantil ao Ensino Médio. Para saber como você pode 

ajudar, escreva para clari.slomp@lasalle.org.br. Desde 

já, o Colégio La Salle Carmo agradece a contribuição 

de todos e deseja uma Páscoa abençoada à 

Comunidade Lassalista!
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A Feira do Livro do Colégio La Salle Carmo foi realizada 

de 18 a 21 de março. A edição foi um sucesso de público 

e contou com a participação de sete livrarias: Sempreler, 

Rossi, Gallina, Do Arco da Velha, Paulus, Correa e o Beto 

dos livros. As obras literárias adotadas pela escola 

estiveram à venda com desconto especial.

Feira do Livro

Agende-se
Calendário de Eventos - Abril

- Gesto Concreto da Páscoa (doações) - até 16/04
- Sexta-feira Santa (Feriado) - 18/04
- Tiradentes (Feriado) - 21/04
- Intervalo Atlântida - 23/04
- Viagem de Estudos (1ª e 2ª série - Ens. Médio) -  23/04
- Viagem à Região Missioneira (5º ano) - 24 e 25/04

facebook.com/LaSalleCarmo | Twitter.com/LaSalleCarmo

Os alunos do 6º ano visitaram a exposição do artista 

Ricardo André Frantz, na Casa de Cultura de Caxias. 

André mostra, por meio da arte, o que o ser humano está 

perdendo por não cuidar do planeta. A atividade teve 

como objetivo mostrar, ao aluno, a beleza do planeta e 

da natureza, e tudo o que precisa ser feito pelo homem 

para viver em harmonia no mundo. O trabalho resultará 

na produção de uma releitura de cada aluno, 

expressando suas percepções sobre o tema.

Casa de Cultura
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