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#despertandoparasonhar #teatrojovem

VI Caminhada Namatadafloresta!

Trégua de julho por Jaime Leitão

 Chegou julho. Tempo de relaxar, de dar aquele respiro e 
de recarregar as baterias. Não as baterias do celular ou tablet, 
mas as do corpo e da mente. É uma boa oportunidade para sair 
da rotina, de dormir até mais tarde, de caminhar sem ficar 
cronometrando as horas e os minutos, de desligar a campainha 
do despertador e só religá-la quando começar o segundo 
semestre.
 Respire bem fundo e curta o mais que puder essa 
trégua nos estudos tão necessária e benéfica. Viaje, leia 
aqueles livros que você reservou para ler durante os meses de 
aula e não teve tempo. Assista aos filmes que também estão na 
sua lista de prediletos. Alongue-se, solte-se e sinta o prazer de 
realizar as mais diversas atividades, sem compromisso, com 
leveza, ouvindo música, dançando, cantando, sem maiores 
preocupações. Divirta-se da melhor maneira.

 Inspirem-se nessa ação de consciência ecológica e 
respeito ao meio ambiente. Vocês vão respirar aliviados após 
deixarem sua marca no ar, com o plantio de novas mudas em 
uma área de reflorestamento.
 Alunos de 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do 
Médio, juntem-se aos seus colegas de sala, tragam a sua família 
e os seus amigos e tenham uma manhã de sábado especial, 
significativa, voltada ao futuro do nosso planeta!
 A atividade acontecerá no dia 08 de agosto, a partir 
das 08h30, no estacionamento do Shopping Center Rio 
Claro. Após um alongamento, o grupo partirá rumo ao Horto 
Florestal. Ao final da caminhada, será servido um lanche 
nas próprias dependências da Floresta. Para participar 
basta fazer a adesão, gratuita, na secretaria do Colégio.

 No dia 17 de junho, o Teatro Jovem, projeto coordenado 
pelo ator e diretor teatral Tadeu Aguiar, em parceria com 
Eduardo Bakr, apresentou no Colégio a peça "Despertando para 
Sonhar", que conta a história de um jovem em busca dos seus 
sonhos, fazendo uma releitura do mito grego Ícaro e Dédalo.
 A trama faz um paralelo com a realidade dos 
adolescentes de hoje, que vivem a angústia com relação ao seu 
futuro, trazendo elementos da mitologia grega numa linguagem 
com a qual eles se identificam. A ideia é estimular os jovens a 
buscar seus objetivos, que muitas vezes fogem e adiam sua 
escolhas. Fizeram parte do elenco Eduardo Bakr e Vitor Thiré.

Concurso EPTV na Escola

 Em junho, ocorreu a seletiva municipal do concurso de 
redação “EPTV na Escola”, que em 2015, propôs o tema: “A 
educação que eu tenho é a que eu deveria ter?”. Foram 
selecionados os 30 melhores textos de Rio Claro classificados 
para a fase final, que abrange a participação de escolas de todas 
as cidades da região de São Carlos. Sob a orientação da 
professora Denise Leite Machado, 10 alunos do Colégio 
enviaram seus textos à Secretaria da Educação de Rio Claro e 7 
deles foram selecionados para a fase final, comprovando a 
qualidade do trabalho de nossa escola. Parabéns pelo 
desempenho e participação de todos os alunos, classificados ou 
não, que levaram mais uma vez o Colégio a ocupar um lugar de 
destaque entre as escolas do município. Na foto, as autoras dos 
textos selecionados: Camila Mamprin Losano, Helena de Góes 
Zanfelice, Heloísa Botezelli, Isabella Franchin Barsotti, Isabella 
de Aquino Machado, Rafaela Sanches Bordokan e Vitória 
Bortolin Lucci, acompanhadas da professora Denise.



 A Festa Junina do Colégio Koelle, este ano em sua 
46ª edição, aconteceu no dia 13 de junho e foi um sucesso. 
Agradecemos à APM, funcionários, pais e professores que 
colaboraram com a organização desse grande evento. 
Confira, por meio do QR code abaixo, a matéria produzida 
pela TV Koelle que mostra um pouco dos trabalhos de 
bastidores da festa.

 Aspectos como o 
novo papel do líder no contexto 
mundial, o binômio liderança 
/educação, a prática da "escuta 
ativa", o conceito de cadeias 
neurais e metodologias cola-
borativas foram abordados no 
curso “Gestão – Desafios para 
a Liderança Escolar”, realizado 
na subsede de Campinas do 
SIEEESP (Sindicato dos Esta-

Gestão - Desafios para a Liderança Escolar

belecimentos de Ensino no Estado de São Paulo), no dia 10 de 
junho.
 O curso foi ministrado pela consultora especializada em 
escolas, Claudia Oliveira, e teve a participação dos professores 
Suelen Maria Ritter (Pré II T), Andrenilza de Freitas Spatti (4º ano 
T) e Denis Eduardo Bianconi (português, 8º ano).

Olimpíada de Química do Estado de
São Paulo

 Aconteceu no dia 13 de 
junho, no Instituto de Química da 
USP, em São Paulo, a etapa final da 
Olimpíada Brasileira de Química - 
Regional São Paulo. Um grupo, 
formado por três alunos do Ensino 
Médio, participou da competição. As 

alunas Giovana Orsari e Vittória de Campos Galo foram as 
responsáveis pela primeira fase, que consistiu em uma redação 
com o tema "Química na cozinha". A redação foi classificada 
entre as 100 melhores, levando assim o grupo para a segunda 
fase, em que foi representado pelo aluno Lucas Bonafé Nunes. 
 O resultado da prova saiu no mesmo dia e Lucas 
ganhou uma das medalhas de bronze. Parabéns aos alunos pela 
conquista tão almejada!

Olimpíada Brasileira de Robótica

 Sob orientação do professor de robótica Sergio 
Barbosa, três equipes do Colégio participaram da etapa regional 
da OBR - Olimpíada Brasileira de Robótica, que aconteceu no 
dia 13 de junho, na USP em São Carlos.
 A missão da OBR Prática caracteriza-se por simular um 
ambiente de desastre em mundo real. Um robô completamente 
autônomo, desenvolvido pelos estudantes, recebe uma tarefa 
muito difícil: resgatar vítimas sem interferência humana. A 
competição reuniu 428 alunos de diversas cidades do Estado de 
São Paulo, divididos em 107 equipes.
 Parabéns aos nossos alunos pela participação e 
empenho.

A  sorteou uma APM
bicicleta entre os alunos 
do Colégio. O sortudo foi 
Matheus Bortoletto, da 2ª 
série do Ensino Médio.



Museus de Arte Sacra e da 
Língua Portuguesa

 No dia 27 de maio, os 8ºs anos visitaram na 
capital paulista os Museus de Arte Sacra e da Língua 
Portuguesa. Pela manhã, no Museu de Arte Sacra,  
visitaram a exposição Barro Paulista, para conhecer um 
pouco da arte colonial. No período da tarde, na Estação 
da Luz, ocorreu a visita ao Museu da Língua Portuguesa.

Aluno por um dia ESPM
 Os alunos dos 2ºs e 3ºs anos do Ensino Médio 
foram em excursão, no dia 28 de maio, ao programa Aluno 
por um dia, na ESPM, em São Paulo. Na ocasião, tiveram 
a oportunidade de conhecer a faculdade, e interagir com 
professores e alunos.

Musical ‘’Mudança de Hábito’’

 No dia 29 de maio, as professoras Maria 
Fernanda, Adriana e Silvana acompanharam os alunos 
dos 8ºs e 9ºs anos em excursão para o Teatro Renault, 
onde assistiram ao musical "Mudança de Hábito". No final 
houve um momento de descontração e os alunos 
puderam tirar fotos com os atores da peça.

Teatro "Fim de Partida" 
 O professor de inglês do Ensino Médio, 
Alexandre Sampaio, oferece uma optativa voltada para o 
dramaturgo irlandês Samuel Beckett. No dia 06 de junho, 
levou seus alunos para assistir à peça "Fim de Partida", do 
autor, na cidade de São Paulo. A peça foi discutida 
previamente em sala de aula. Na parte da tarde, os alunos 
foram à Livraria Cultura, no Shopping Villa Lobos.

Excursões

Instituto Butantan e Zoológico

 No dia 12 de junho, alunos dos 2ºs anos do 
Ensino Médio foram em excursão a São Paulo, onde 
visitaram o Instituto Butantan e o Zoológico. Participaram 
da atividade os professores Omar Castellan, Gunar e João 
Koelle.

Barra Bonita

 No dia 18 de junho, os alunos dos 7ºs anos 
realizaram uma excursão à cidade de Barra Bonita para 
complementar seus estudos de Geografia, sob 
orientação das professoras Rafaela e Maria Fernanda. 
Durante o passeio navegaram no Rio Tietê, conheceram 
por fora a hidrelétrica e passaram pela Eclusa.

 Os alunos dos 5ºs 
anos visitaram a Fazenda 
S a n t a  M a r i n h a  d o 
Monjolinho, em São Carlos  
no dia 19 de junho. Lá 
aprenderam sobre a impor-
tância da produção cafe-
eira para o desenvolvi-
mento nacional e regional e 

Fazenda Santa Maria do Monjolinho

Trabalho de campo na floresta

 Visando a complementar os estudos sobre o 
município de Rio Claro, os alunos dos 4ºs anos realizaram 
um passeio de jardineira pelos principais pontos turísticos 
de Rio Claro, encerrando com uma visita ao Museu do 
Eucalipto, na Floresta Estadual Edmundo Navarro de 
Andrade, e um delicioso piquenique. Este projeto, 
conhecido como Estação Turismo, é oferecido pela 
Secretaria Municipal de Turismo de Rio Claro.

a mão de obra utilizada na época. Visitaram também a 
senzala, a colônia dos imigrantes, o terreiro de café e 
trilharam o caminho aberto pelos escravos em meio à 
mata preservada. Foram acompanhados pelas 
professoras Arlene, Maja, Rafaela, Renata e Sibele.

 A largada para a Olimpíada 
Paulista de Física foi dada em 20 de 
junho, dia em que aconteceu a 
primeira prova da fase regional do 
torneio. Em sua optativa Méson, o 
professor de física do Ensino Médio 

Olimpíada Paulista de Física

Nelson Bretanha conduz a preparação dos alunos interessados. 
O Colégio Koelle é uma das sedes da prova. Boa sorte a todos os 
participantes!
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Teatro de Animação

 Nos dias 16 e 18 de junho foram realizadas duas 
apresentações de teatro de animação para os alunos da 
Educação Infantil. Elas tiveram origem na optativa oferecida 
para os 6ºs e 7ºs anos, ministrada pelo professor Miguel. Nas 
aulas, os participantes foram apresentados aos princípios 
básicos da arte de manipulação de bonecos. Foram abordadas 
também técnicas de expressão vocal e dramaturgia. Esses 

elementos serviram de base 
para a criação de cenas 
curtas. Tudo foi criado pelos 
próprios alunos: confecção 
dos bonecos, criação dos 
personagens, enredo, trilha 
sonora, vozes e piadas. Em 
um ambiente divertido e 
amigável, foi incrível ver 
brotar tantos talentos.

 No dia 18 de junho, os alunos da optativa Natação, 
ministrada pela professora Carmem, tiveram uma palestra com 
um atleta profissional de triathlon, Ricardo Alves Marinho. Além 
de contar sua trajetória no esporte e como ele surgiu, falou 
também da importância de uma nutrição correta e balanceada 
no desempenho em provas.

Palestra sobre Triathlon

DNA - Desafio Nacional Acadêmico

 O Desafio Nacional Acadêmico é um torneio estudantil 
em formato WebQuest, em que as equipes se enfrentam via 
web, por meio da resolução de enigmas, podendo utilizar todos 
os recursos de pesquisa disponíveis na internet.
 O Colégio foi representado por duas equipes: a 
Synergy, do Ensino Médio, e a Synergy Teens, do Fundamental 
II, ambas coordenadas pelo professor Rui Christofoletti. A equipe 
do Ensino Médio obteve a 7ª colocação nacional, e a do 
Fundamental ficou em 23º lugar. Parabéns a todos os alunos e 
professores envolvidos nas atividades!

Cuidando da saúde bucal

 Na última semana de maio, os alunos do Pré II T tiveram 
a oportunidade de participar de uma aula diferenciada sobre os 
cuidados com a Saúde Bucal, ministrada por duas mães de 
alunos da turma: Lika Hashimoto Frandi e Carina Maíra Moreira 
Pittoli.
 Na ocasião, as crianças assistiram a vídeos, teatro de 
fantoches e puderam simular a higienização dos dentes a partir 
de modelos variados de dentição. O destaque da atividade foi a 
animada participação dos alunos, com diversas perguntas e 
comentários.

 No dia 14 de agosto (6ª feira) às 19h30, em nosso 
auditório, será realizada uma reunião de esclarecimentos pela 
comissão que irá administrar o programa de bolsas para 2016.
As regras para a concessão de bolsas, em convênio com a 
Prefeitura Municipal de Rio Claro, encontram-se no Decreto 
Municipal nº 7394 de 23/06/2005, cujo texto será disponibilizado 
durante a reunião, juntamente com o regulamento elaborado 
pela escola.
 Para assegurar que os conceitos que orientam o 
programa dessas bolsas de estudo sejam do conhecimento de 
todos, e para que os pais possam fazer suas colocações perante 
a comissão e a direção da escola sobre os critérios adotados, a 
presença nessa reunião será obrigatória para os interessados, 
de forma que as inscrições para as bolsas BEAAME (Bolsas de 
Estudo para Alunos Anteriormente Matriculados na Escola) 
somente poderão ser feitas ao final dessa reunião.
 No caso das bolsas de estudo BECICK (Bolsas de 
Estudo Conquistadas no Ingresso no Colégio Koelle), a 
renovação em 2016 será automática até o final do respectivo 
curso (9º ano ou 3ª série do Ensino Médio), desde que atingida a 
média 7,0 ao final do ano letivo de 2015, e os pagamentos 
estiverem em dia. A presença dos pais e/ou responsáveis por 
alunos com bolsas BECICK, portanto, é dispensável nessa 
reunião.
 Alunos que obtiveram bolsa BEAAME para 2015 
devem fazer para 2016 nova solicitação, que será analisada 
pela COPAFIPRO (Comissão de Pais para Fiscalização do 
Programa) encarregada de decidir sobre essas solicitações. Ao 
final da reunião do dia 14 de agosto, receberemos as inscrições 
dos candidatos à BEAAME 2016.

Bolsa de Estudo BEAAME-2016
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