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PASTORAL

A Irmã Carmen Gomes  celebra 60 anos de 

consagração a Deus, no Instituto das Filhas de Nossa 

Senhora da Misericórdia.

Uma história que começou há muito tempo...! Irmã 

Carmen chegou ao Rio de Janeiro no dia 15 de 

dezembro de 1949, há 69 anos, como aluna do Colégio . 

Em 1958, fez os primeiros votos.

O entusiasmo daquele dia não diminuiu, continua 

ainda hoje, numa rica manifestação de que a sua 

vocação transformou a sua vida numa grande doação, 

feita serviço misericordioso, em favor de muitos.

Com o seu testemunho sincero de amor e fé, Irmã 

Carmen continua lançando sementes de acolhida, de 

alegria contagiante e de amor sem medidas, para com 

todos com quem convive.

Pela vida diamantada da querida Irmã Carmen, 

queremos parabenizá-la pela serenidade, firmeza e 

determinação em viver a entrega a Deus e aos irmãos e 

irmãs, e pedir que esse amor e paz que emanam de seu 

coração misericordioso, possam contagiar a todos nós e 

a muitas gerações.

Inspirados nos 60 anos de vida religiosa da 

querida Irmã Carmen Gomes, nossos alunos foram 

animados a ter uma experiência de reflexão 

prática e alegre.

Estamos todos no Coração de Deus e Ele nos 

quer felizes! Que tenhamos sempre sabedoria e 

amor para trilhar o nosso Projeto de Vida.

“Tia Cigarra” e sua turminha fez nossas 

crianças da Educação Infantil ao quinto ano 

dançarem. E A MISSIONÁRIA  E PALHAÇA  Pepa 

ajudou aos alunos do Fundamental II e Médio e 

abrirem seus olhos, ouvidos e coração.

BODAS DE DIAMANTE DA

IRMÃ CARMEN

MÊS DE AGOSTO, MÊS DAS VOCAÇÕES
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ENSINO MÉDIO





ESPORTE

Os “Jogos Rossellianos” é o maior evento esportivo 

do nosso Colégio. Acontece no mês de julho e 

envolve todos os segmentos, desde a Educação 

Infantil até o Ensino Médio. As atividades são 

organizadas pelos professores Gustavo, Nathália e 

Wanderson. O ponto de partida é a abertura, que 

acontece no sábado.

O programa esportivo transcorre durante uma 

semana. Na sexta- feira, para fechar o ciclo 

esportivo, realizamos a premiação. Dentro da 

Educação Infantil, com a professora Nathália, 

observam-se atividades lúdicas e relacionadas à 

psicomotricidade. A partir do Fundamental 1, os 

nossos alunos começam com a iniciação esportiva, 

com a aprendizagem das regras esportivas 

auxiliadas pelo professor Wanderson. No 

Fundamental 2 e Ensino Médio, processa-se o 

aprofundamento das regras com o professor 

Gustavo.

Para esses segmentos, o professor disponibiliza 13 

modalidades esportivas, um leque de atividades 

para todos os gostos. Desde os esportes básicos 

(futsal/handebol/vôlei/basquete), atividades em 

grupo (dodgeball/queimado), possibilitando a 

cooperação e integração, até as modalidades 

individuais.

Podemos observar a motivação, garra, espírito 

esportivo, integração, solidariedade e o fair play, 

em todos os segmentos do nosso Colégio. Nossos 

alunos esperam com muita ansiedade, durante 

todo o ano letivo, para essa semana mais que 

especial.

Prof. Gustavo Abrantes

Educação Física – Ens. Fundamental II e Médio
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JOGOS
ROSSELLIANOS
2018

Final de semana de integração e intercâmbio 

esportivo com alegria, respeito e acolhimento. Quem 

saiu ganhando foram os alunos Misericórdia.

Ser Misericórdia é bom demais!

Formação integral e humana com a educação que 

vem do coração.

#soumisericordia | #otchuelegal | #ondeestaasegunda? 

Piadinha interna!

Jogos da Amizade 
RIO X OSASCO
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