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Traga seus amigos para conhecer o Koelle

Ser Professor por Jaime Leitão

Ser professor
É ir além
De sua própria profissão.
É assumir a missão
De ensinar, de ouvir,
De entender
O que o aluno tem a dizer,
Perguntar,
Na sua ânsia de descobrir
A matéria
O mundo
A realidade
Que perpassa todos os temas.

 Com o objetivo de introduzir mães e filhos no convívio 
escolar, o Colégio oferece atividades de musicalização e artes 
para bebês. Essas aulas são gratuitas e acontecem 
semanalmente, às quartas-feiras, das 09h20 às 10h, no prédio 
da Av. 16. Para participar, é necessário que o bebê tenha de 8 
meses a 1 ano de idade.
 No Ensino Fundamental I, às segundas-feiras, das 
10h30 às 11h30 ou das 14h às 15h, a escola promove aulas 
demonstrativas com iPads, para que os futuros alunos possam 
conhecer como a escola vem trabalhando a questão da 
educação tecnológica em sala de aula.
 Para mais informações e agendamento, entre em 
contato pelo telefone (19) 3522-4404.

O COLÉGIO KOELLE TEM AGORA 
UM NOVO WEBSITE! ACESSE 

www.colegiokoelle.com.br 
E CONHEÇA!

Casa Aberta 2016

 No dia 19 de setembro, a escola abriu suas portas para 
receber pais, familiares e amigos de seus alunos, em mais uma 
edição da Casa Aberta. Todos os presentes ficaram surpresos e 
maravilhados com as mais variadas atividades e exposições, 
todas elas desenvolvidas por alunos e professores ao longo do 
ano.
 Algumas das novidades foram: a "Jornada nas 
Estrelas", uma nave que simulou uma viagem interestelar, 
produzida pelos alunos do Fundamental II, sob a coordenação 
do professor de ciências, Joel Vieira; o laboratório de 
informática, sob a orientação da professora Maja Callegari, 
onde os alunos do Fundamental I projetaram imagens utilizando 
hologramas; e o torneio de bandas, nas quadras, que teve como 
vencedora a My Way, do aluno Luiz Henrique Rosolen Ferro.
 Parabéns a todos - alunos, professores e funcionários 
do Colégio, que contribuíram para a realização e organização de 
todas as atividades.

Ser professor é avançar
No tempo
Sem perder o contato
Com a sua história
E com tudo o que aprendeu
E aprende
Na sua tarefa diária
Sempre aberto a novos conhecimentos.
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Notícias da equipe de robótica

3° Festival de Musaicalização Orff 10

 Visando à preparação para o Torneio de Robótica FLL, 
as equipes Pandas e Klingons receberam, no dia 05 de 
setembro, Alexandre Vilalobos, que é engenheiro químico e 
administrador da empresa DPV, de Rio Claro. Ele realizou 
palestra para os alunos sobre times de alto rendimento, 
oportunidades, rota do sucesso e orientação em resultados. E no 
dia 18 de setembro, os alunos fizeram uma visita à Brascabos, 
com o objetivo de acrescentar conhecimentos para a pesquisa 
que terão que apresentar nesta temporada. Sob a orientação de 
Glauber Marçal Rizzi, gerente geral, as equipes assistiram a uma 
apresentação sobre qual o destino do tratamento de resíduos e 
lixo que a empresa produz no dia a dia e conheceram o processo 
de produção de fios, cabos e redes elétricas.

 Os alunos dos 5ºs anos do Fundamental, sob a 
coordenação da professora de música Eliane Fernandes de 
Camargo, participaram do "3º Festival de Musicalização Orff 
10". Foi um concurso totalmente on-line, via Facebook e 
YouTube, promovido pela Jog Vibratom e julgado por 4 
profissionais em educação musical de outras cidades. O vídeo, 
produzido pelos alunos e a professora Eliane, conquistou o 
segundo lugar e, como prêmio, dois mil reais em instrumentos 
musicais, que enriquecerão ainda mais os trabalhos de música 
no Colégio. Parabéns aos alunos que se dedicaram e 
participaram com tanto empenho, dedicação e carinho.
 Acesse o QR code ao 

lado e confira o vídeo.

Concurso EPTV na escola

 As alunas Rafaela Sanches Bordokan,Heloisa 
Botezelli, Isabela de Aquino Machado e Isabella Maria Franchin 
Barsotti, sob a orientação da professora Denise Leite Machado, 
estão na final do concurso EPTV na Escola que, em 2015, 
propôs o tema: “A educação que eu tenho é a que eu deveria 
ter?”. Englobando a participação de todas as escolas da região 
de São Carlos, foram mais de 2.000 alunos participantes.  
Nossas alunas tiveram seus textos classificados entre os 188 
melhores. Desses, apenas 10 serão os vencedores do 
concurso, cujo resultado será divulgado no dia 23 de outubro.   
Parabéns às alunas pela conquista. Ficaremos na torcida para 
que seus nomes estejam entre os vencedores do concurso.

FAMUN

 Entre os dias 03 e 07 de setembro, os alunos Kevin 
Danilo de Oliveira, Hayssa Miranda, Thamires Meneses, Heloisa 
Chicone Maria, Emanuely Mendonça e Miriam Hanna Mendes 
Cardoso, todos do Ensino Médio, acompanhados pelos 
professores Luiz Nelson Macedo Abbud (filosofia) e Rodolfo 
Ferreira Biazotto (ciências humanas), participaram do FAMUN - 
Facamp Model United Nations: Poder e Autonomia Nacional, em 
Campinas.
 Durante a simulação, os alunos tiveram a oportunidade 
de viver o dia a dia de diplomatas, representando o Quênia e as 
Filipinas, nas seguintes organizações: OMS - Organização 
Mundial da Saúde, ONUDI - Organização das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento Industrial, e COPUOS - Comitê das 
Nações Unidas para o Uso Pacífico de Espaço Exterior, todas 
elas ligada à ONU.
 Em meio a discussões, foram formuladas propostas 
para a resolução de problemas que perduram no mundo atual. 
Os participantes conheceram diversos pontos de vista sobre os 
mais variados temas, e tiveram acesso a um aprendizado tanto 
de geopolítica quanto de liderança para muito além da sala de 
aula.

Olimpíadas estudantis

 No dia 12 de junho, alunos dos Ensinos Fundamental II 
e Médio do Colégio participaram da 37º OBM - Olímpiada 
Brasileira de Matemática. Dentre os inscritos, 18 se 
classificaram para a segunda fase, que aconteceu no dia 18 de 
setembro. Ao longo do ano, os alunos se preparam para as 
provas da OBM, e também da OMU (Olimpíada de Matemática 
da Unicamp), com o auxílio dos professores de matemática 
Wellington Ribeiro, Marcelo Badin e Fernanda Guzzi.
 Na OPF - Olimpíada Paulista de Física, 6 alunos do 
Koelle se classificaram para a fase estadual, que acontecerá no 
dia 08 de novembro. São eles: Helena Motta Hecht (8° ano), Ian 
Kim Rodrigues (9° ano), Augusto Henrique Peruchi Zanca (1ª 
série - EM), Junior Olimpio Martins (2ª série - EM), Wellington de 
Aquino Traldi (2ª série - EM) e Rafael Pastre (3ª série - EM). Na 
Olimpíada Brasileira de Física - OBF, os alunos Pedro Nevoeiro 
e Rafael Pastre, ambos da 3ª série do Ensino Médio, se 
classificaram para a 3ª etapa, que acontecerá no dia 10 de 
outubro em São Carlos.
 Parabéns e boa sorte a todos os participantes!



Notícias da Comissão de Formatura

 No dia 26 de setembro, aconteceram os tão esperados 
jogos de Professores x Alunos, ocasião em que os alunos das 
3ªs séries do Ensino Médio enfrentaram seus mestres no futsal.  
No feminino, houve um jogo de vôlei, com professoras e alunas 
nos dois times. Essas partidas ocorrem todos os anos, com um 
caráter muito mais de diversão do que de competição. Ao final 
houve um churrasco de confraternização, organizado pela 
comissão de formatura.

 

 Outra iniciativa da comissão, que tem por objetivo a 
descontração em meio a um ano marcado pela tensão dos 
vestibulares, são os dias dos trotes: no dia 16 de setembro, foi a 
vez do pijama.

Trabalho de campo na Floresta

 A Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade, 
com todo o vigor da sua natureza viva, abriu-se à visitação e 
curiosidade dos alunos dos 6ºs anos, no dia 28 de agosto. Eles 
conheceram o Museu do Eucalipto, onde parte significativa da 
história da cidade está preservada, e também participaram da 
tradicional aula de ecologia pela trilha da saúde. Acompanha-
ram os alunos nessa atividade os professores de ciências, Joel 
Vieira e Raquel Barsotti.

Qual a vista do seu ponto?
 Essa pergunta resume a 
atividade de Arte realizada pelos 
alunos dos 6ºs anos durante uma 
proveitosa tarde no sítio do Colégio, 
no distrito de Ajapi, no dia 04 de 
setembro. Munidos de pincéis, tintas 
e outros apetrechos, realizaram uma 
pintura ao ar livre para experimentar 
os estudos em torno das teorias das 
cores.
 O desenho de observação 
precedeu uma pintura de paisagem, 
tal qual os mestres impressionistas 

outrora fizeram antes das vanguardas artísticas. Os trabalhos 
foram expostos na Casa Aberta, ocupando a sombra de uma 
árvore no pátio da escola.

Premiação da Gincana dos 8° e 9°anos (correção)

 Na edição passada do Kara do Koelle, cometemos um 
engano na matéria que falava sobre a gincana dos 8ºs e 9ºs 
anos, em que a equipe do 9º A constava como vencedora da 
competição. Na realidade, a vencedora foi a do 9º B - Beija-Flor. 
No dia 04 de setembro, como prêmio, patrocinado pela APM, os 
alunos passaram a tarde no Acampamento Peraltas, no 
município de Brotas, em uma tarde agradável e com muita 
diversão.

Passeio cultural em São Paulo

 No dia 11 de setembro, os alunos do 9º ano 
participaram da tradicional excursão cultural à cidade de São 
Paulo, acompanhados dos professores Maria Fernanda 
(história) e Jonathan (arte). Fizeram uma visita ao Museu Afro 
Brasil (MAB), no Parque Ibirapuera, que aborda a cultura e 
influência africana na sociedade brasileira. Depois almoçaram 
no Mercado Municipal, onde saborearam o famoso sanduíche 
de mortadela. Em seguida, foram à Pinacoteca do Estado 
conhecer o seu acervo e a exposição "A Paisagem na Arte". A 
mostra apresenta 100 obras de artistas britânicos pertencentes 
à coleção da Tate Gallery.
 Para completar, aconteceu um passeio de Metrô 
(estação da Luz até Barra Funda).

Excursão ao Centro Cultural do Banco do
Brasil e Pinacoteca
 Alunos do Ensino Médio que cursam a optativa história 
da arte, participaram de uma excursão a São Paulo, no dia 24 de 
setembro, acompanhados pelo professor de literatura, Silvio 
Favero. Eles visitaram o Centro Cultural do Banco do Brasil e a 
Pinacoteca da cidade.
 Nessa viagem, os alunos puderam complementar os 
assuntos abordados em aula.



O Kara do Koelle quer ser cada vez mais lido e comentado. Com esse propósito, passou a fazer parte da grade de Disciplinas Optativas do Ensino Médio, 
sendo os próprios alunos responsáveis por colher as informações sobre os eventos relacionados à escola, escrever as matérias e realizar entrevistas. 

* O Colégio Koelle e os responsáveis pela diagramação, impressão e distribuição deste informativo não respondem pelo conteúdo dos anúncios publicados
Diretor: Redatores: Colaboradores: Arte final: Gunar W. Koelle.  Giovana Orsari, Jaime Leitão e Teodoro Koelle.  Joel Martini e Maja Callegari.  Escena.

Encontro sobre Educação
 N o  d i a  0 9  d e 
setembro, as professoras 
Daniela e Nayara (Educação 
Infantil); Rafaela (Funda-
mental I) e Rafaela (geografia 
– Fundamental II) foram a 
Campinas assist ir a um 
conjunto de palestras sobre 

Unicamp e UFSCar abrem suas portas
 No último mês, alunos das 2ªs e 3ªs séries do Ensino 
Médio tiveram a oportunidade de conhecer de perto as 
atividades da Unicamp e da UFSCar. No dia 29 de agosto, 
aconteceu o UPA - Unicamp de Portas Abertas e no dia 16 de 
setembro foi a vez da UFSCar, com o programa Universidade 
Aberta.
 Esses eventos visam a atrair estudantes de Ensino 
Médio de todo o Brasil a conhecerem um pouco da rotina dos 
campus, com visitas aos institutos e faculdades, além de contato 
com professores e alunos das universidades.

Notícias da APM
 No dia 17 de outubro, a partir das 09h, acontecerá nas 
quadras do Colégio a 11ª FEIMARK - Feira de Mães Artistas do 
Koelle. O evento, promovido pela APM, reunirá mães de alunos 
expondo e vendendo trabalhos artesanais, desde bolos e doces 
até bordados e tapetes. Parte do dinheiro arrecadado será 
doado a instituições beneficentes. Pelo site www.colegiokoelle
.com.br/feimark, é possível obter informações sobre como 
expor e vender produtos na feira. No mesmo dia haverá a 
entrega das pizzas da Vó Lena, cuja venda vem sendo feita 
pelos alunos dos 9ºs anos para arrecadar fundos para a 
formatura.
 Nesse mês, juntamente com a cobrança bancária da 
escola, vem a contribuição anual da APM, de R$ 38,00 por 
família. Vale lembrar que essa fonte de receita é que viabiliza 
uma série de ações promovidas pela APM ao longo do ano, a 
exemplo da própria FEIMARK, da Festa Junina, da festa do Dia 
das Crianças e do aniversário do Colégio. A entidade também 
colabora com a assinatura de diversas revistas de interesse da 
escola e assume parte das despesas dos prêmios das gincanas 
dos Ensinos Fundamental e Médio.

Congresso do Grupo Mathema

 Anualmente, o Grupo Mathema promove o Congresso 
do Projeto Ciranda, que reúne escolas que participam do projeto 
há mais de dois anos, e seleciona relatos que refletem boas 
práticas de ensino envolvendo o uso do material.
 Esse ano, o evento aconteceu no dia 29 de agosto, no 
Colégio Arbos, em Santo André. Três relatos produzidos por 
professoras do Colégio foram selecionados e apresentados 
durante o congresso. São eles: "Pé com pé" - professoras 
Dayane de Faria e Lais Crespo; "Blocos lógicos" - professoras 
Andrea Ortelli, Daniela Fassis e Gabriela Distefano; e "Branca de 
Neve" - professoras Gilberta Vassoler, Nayara Arruda e Suelen 
Ritter.
 Em 2012, o Colégio passou a adotar o material didático 
do Projeto Ciranda nas turmas da Educação Infantil, e desde 
então os resultados vêm sendo muito positivos. Parabéns, 
professoras e toda a equipe, pelos ótimos trabalhos 
apresentados.

 O objetivo da Semana do Verde foi conscientizar os 
alunos sobre a importância do meio ambiente. Para isso, 
ouviram o agrônomo Paulo Anania, que presenteou as crianças 
com uma muda. Com a colaboração de Cynthia Raya, 
confeccionaram minijardins. Em uma aula no laboratório de 
microscopia, aprenderam mais sobre cloroplasto. Além disso, 
fizeram alguns estudos de campo: conheceram as mais diversas 
espécies de plantas no Jardim Botânico Plantarum, em Nova 
Odessa, e na Fazenda da Toca, em Itirapina, descobriram a 
importância de uma agrofloresta.

Semana do Verde - 3°s anos - 31 de agosto a
04 de setembro

Semana da Comunicação - 2° anos - de 21 a
25 de setembro

 Durante a semana da comunicação, os alunos dos 2ªs 
anos do Fundamental visitaram a EPTV - São Carlos, a gráfica 
do Jornal Cidade e a Rádio Educação Cultura Rio Claro. 
Também fizeram um tour pelo Museu "Theodor Kölle", com a 
presença tão querida do professor Theodoro.
 Depois de todas essas atividades, entenderam que as 
notícias nos mantêm informados sobre vários assuntos e como 
os meios de comunicação contribuem com o processo de 
transmissão de informações.

Educação, com temas voltados à gestão escolar, atividades 
lúdicas e inteligência emocional. A palestra mais esperada foi a 
do autor Augusto Cury, que emocionou com sua fala sobre 
gestão das emoções.

Ÿ Para comemorar o 07 de setembro, alunos dos 5ºs anos 
realizaram uma apresentação para todos os alunos do 
Ensino Fundamental I, no Pátio das Roseiras, seguida pelo 
Hino da Independência. A atividade aconteceu nos períodos 
da manhã e da tarde.

Ÿ A Companhia de Teatro Atlanta apresentou, no dia 11 de 
setembro, a peça "O segredo das três chaves", para os 
alunos do Pré I a 5ºs anos (manhã e tarde).

Ÿ No dia 22 de setembro, em homenagem ao Dia da Árvore, 
foi plantado um pé de bacuripari (fruta típica da região 
amazônica). Durante o plantio, as crianças cantaram, 
recitaram poesias e realizaram jograis.

Aconteceu


