
Festival Sesi de Robótica

 No dia 18 de agosto, os alunos dos 8ºs anos visitaram o 
Departamento de Anatomia da FHO Uniararas. Lá tiveram a 
oportunidade de conhecer de forma prática as estruturas que se 
encontram sob a pele do incrível corpo humano. 
Acompanharam os alunos os professores de ciências Joel Vieira 
e Raquel Barsotti.

 O desafio foi lançado para mais de 500 estudantes, de 
escolas públicas e particulares de São Paulo, que participaram 
do Festival SESI de Robótica FLL, na capital paulista. O evento 
aconteceu durante a maior competição mundial de profissões 
técnicas e da área de serviços, a WorldSkills 2015, de 12 a 15 de 
agosto, no Anhembi Parque.
 Durante o Festival, 64 equipes, com alunos de 9 a 16 
anos, apresentaram projetos de pesquisa e realizaram missões 
com robôs, a partir do tema Trash Trek (processamento do lixo), 
que tem como objetivo fazer com que os jovens busquem 
soluções para a coleta, manejo, destino e reaproveitamento do 
lixo.
 As equipes Pandas e Klingons representaram o Colégio 
e tiveram um ótimo desempenho nas categorias de Projeto de 
Pesquisa, Core Values, Desafio do Robô e Design do Robô. A 
Klingons sagrou-se campeã na categoria Design do Robô.
 Parabéns a todos os alunos, orientados pelos 
professores Sergio, Sueli e Joel, pelo desempenho e dedicação 
em seus treinos e pesquisas.

 A excursão ao Parque Estadual Intervales, dos alunos 
da 1ª série do Ensino Médio, aconteceu entre os dias 31 de julho 
e 02 de agosto. Situado no município de Ribeirão Grande, entre 
vales, o parque é composto por diversas cavernas e rica 
biodiversidade.
 Acompanhados pelo professor Olavo, os estudantes 
puderam complementar assuntos trabalhados nas aulas de 
ciências da natureza, em uma agradável viagem em turma.

Excursão a Intervales

 No dia 12 de agosto, alunos de 1ºs a 5ºs anos do Ensino 
Fundamental, que praticam natação com a professora Carmem, 
participaram de uma aula bem especial no Ginásio Olímpico da 
Unesp, campus de Rio Claro. Lá foram realizadas atividades de 
judô e ginástica artística voltadas à psicomotricidade.

Atividades na Unesp

Excursão à Uniararas

 No dia 30 de setembro (quarta-feira), às 19h30, na sala 
de vídeo, Guilherme Reischl, diretor e proprietário da Egali 
Intercâmbio, estará no Colégio Koelle para uma palestra e 
informações sobre os programas de 2016, em especial, sobre 
cursos de inglês no campus da Brunel University, em Londres 
Uxbridge.
 Convidamos pais e alunos que atualmente cursam os 
8ºs e 9ºs anos e 1ªs séries do Ensino Médio.
 Com a Egali, já viajaram para a Inglaterra dois grupos 
de alunos de nossa escola, em 2013 e 2014, acompanhados da 
professora de inglês da Educação Infantil, Isabelle Schiaveti 
Simões.

Cursos de férias em Londres
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 A VI Caminhada Namatadafloresta aconteceu no dia 08 
de agosto com seu tradicional percurso pela Floresta Estadual 
Edmundo Navarro de Andrade. Além da atividade física, que 
começou com um alongamento no estacionamento do 
shopping, houve o plantio de árvores frutíferas pelos alunos dos 
9ºs anos e 3ªs séries, como forma de comemoração pelo ano de 
formandos.
 No final do percurso, os participantes puderam 
saborear frutas e sucos.

 Nessa época do ano, em que os dias amanhecem frios, 
os alunos chegam à escola usando agasalho. Após correr e 
brincar, sentem calor, se livram dele e demoram para perceber a 
sua falta.
 Informamos a pais e alunos que o Colégio mantém 
baús de achados e perdidos em quatro setores diferentes: 
Avenida 16 (Rita); Prédio dos 6ºs e 7ºs anos (Emerson); Prédio 
dos 8ºs, 9ºs anos e Ensino Médio (Paulo) e Secretaria.
 Nem sempre as peças são procuradas nesses baús. 
Assim, logo após as férias de julho, todos os achados e perdidos 
são expostos nos pátios, em mais uma tentativa de localizar os 
seus proprietários. Se, depois disso, não forem retirados, serão 
encaminhados a uma instituição beneficente.
 Para evitar esse tipo de ocorrência, recomendamos 
que se escreva o nome do aluno em seus agasalhos.

Caminhada

Agasalhos - achados e perdidos

Vem aí a Casa Aberta 2016, que 
acontecerá no dia 19 de setembro, das 
09h às 11h.
Não deixe de conferir os trabalhos 
desenvolvidos por alunos e profes-
sores durante o ano letivo!

Principais atrações:

•Simulador "Jornada nas Estrelas" - sala de ciências
•Cinema - sala de vídeo
•Food Trucks - quadras

•Torneio de Bandas - quadras (a partir das 10h30)

 •Competição de Balsas dos 9ºs anos - piscina semiolímpica
(a partir das 11h)

 No dia 05 de agosto, o MEC - Ministério da Educação 
divulgou o resultado por escola do ENEM 2014. Pelo 6º ano 
consecutivo, o Colégio Koelle manteve a primeira colocação em 
Rio Claro e região, incluindo as cidades de Araras, Limeira e 
Piracicaba.
 Parabéns aos alunos, professores e toda a equipe do 
Colégio. Esse resultado foi possível graças ao trabalho, feito com 
seriedade e empenho diários, desde a Educação Infantil até o 
Ensino Médio.

Primeiro lugar no
ENEM 2014

entre todas as
escolas de

Rio Claro e região.

 A Tocha Olímpica Rio 2016 começará a sua jornada 
pelo mundo em maio de 2016 e reunirá 12 mil condutores.
 O desenho da tocha, selecionado entre 76 projetos, foi 
produzido pela agência de design Chelles & Hayashi.
 Romy Hayashi, casada com Gustavo Chelles, é ex-
aluna do Colégio Koelle, e esteve conosco de 1979 a 1982.
 Parabéns a Romy e à sua equipe!

Você sabia?

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.

Semanas da Água e da Saúde Semana da Saúde - 5ºs anos - 24 a 28 de
agosto

 A Semana da Água foi marcada por uma agenda 
educacional intensiva, voltada para diversas questões 
relacionadas à água. Para isso, os alunos realizaram visitas à 
ETA 2 (Estação de Tratamento e Água - DAAE), Museu da 
Energia e Usina Parque do Corumbataí, Sítio Boa Vista, ETE 
Estação de Tratamento de Esgoto (Fundação Odebrecht) e, 
ainda, atividades desenvolvidas no Colégio.

 O principal enfoque na Semana da Saúde foi contribuir 
para enriquecer a aprendizagem dos alunos sobre o corpo 
humano e temáticas relacionadas à saúde, como alimentação 
saudável e preservação de doenças. Houve uma série de 
palestras com profissionais especializados, textos informativos, 
pesquisas e visitas à Uniararas, Nestlé e Clube dos Cavaleiros.

 Os meses de agosto e setembro são marcados para os 
alunos do Ensino Fundamental I pelas semanas da 
Comunicação, do Verde, da Água e da Saúde. Confira aqui as 
atividades realizadas ao longo do mês de agosto:

Semana da Água - 4ºs anos - 17 a 21 de
agosto

Gincana dos 8ºs e 9ºs anos 

 Nos dias 27 e 28 de agosto aconteceu a XVII Gincana 
do Ensino Fundamental II - 8ºs e 9ºs, com tema em homenagem 
ao “Rio - 450 anos”. As equipes Tijucanos, Mangueira, Portela, 
Salgueiro e Beija-Flor se empenharam e realizaram uma 
gincana divertida, com os alunos desenvolvendo diversas 
atividades esportivas, recreativas, culturais e solidárias.
 A prova de solidariedade arrecadou mais de 800 itens, 
entre eles sabonete, creme dental, leite e brinquedos, que serão 
doados para instituições de caridade. A grande campeã foi a 
equipe Beija-Flor, do 9º A. Parabéns!

 O Parlamento Jovem é um programa pedagógico 
promovido pela Câmara Municipal de Rio Claro, em que alunos 
de escolas públicas e particulares vivenciam a jornada e o 
funcionamento do processo legislativo municipal.
 No dia 17 de agosto, aconteceu a solenidade de 
abertura do Parlamento Jovem 2015, na qual alunos de diversas 
escolas foram empossados nos cargos de presidente e vice, 
mesa diretora, secretários e demais integrantes do plenário. O 
aluno Pedro Henrique Morais, da 1ª série do Ensino Médio, 
representa o Colégio Koelle na atividade.
 Além dos alunos, estiveram presentes na solenidade 
secretários e vereadores.

Parlamento Jovem 2015

 As equipes da secretaria, do departamento 
administrativo e da coordenação pedagógica participaram, no 
dia 26 de agosto, de uma reunião de formação sobre Google 
Apps. O trabalho foi conduzido por Augusto Portugal, da 
empresa Foreducation, representante oficial do Google no 
Brasil.
 Desde 2012, o Colégio utiliza essas ferramentas, e na 
ocasião, os participantes puderam reciclar seus conhecimentos 
e descobrir novas funcionalidades de diversos apps disponíveis 
para o segmento educacional.

Reunião de formação - Google Apps

 Os alunos que integram as equipes de robótica do 
Colégio, Koelle Klingons e Koelle Pandas, juntamente com seus 
professores e orientadores, Sergio, Sueli e Joel, participaram, 
no dia 12 de agosto, de uma palestra sobre o Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos de Rio Claro, que aconteceu nas 
dependências do Colégio.
 A atividade, conduzida por profissionais da Sepladema 
- Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento e 
Meio Ambiente de Rio Claro: Eder R. Varussa e Jéssica Minillo, 
proporcionou aos participantes a obtenção de informações 
sobre coleta, transporte, armazenamento, tratamento e destino 
final dos resíduos em Rio Claro, tendo como foco a 
conscientização ambiental.

 

 No dia 22 de agosto, as equipes participaram do 1º 
Festival de Robótica, organizado pela LEGO Zoom, no Parque 
Tecnológico de Sorocaba. O evento contou com uma série de 
palestras e possibilitou aos alunos das duas equipes uma troca 
de experiências com outros times.
 Essas atividades marcaram o início de um árduo 
trabalho de pesquisa, visando à participação no torneio de 
robótica da FLL - FIRST LEGO League, que neste ano tem como 
tema: Trash Trek - na trilha do lixo.

Trash Trek - na trilha do lixo

 Alunos dos Ensinos Fundamental II e Médio participam 
de diversas olimpíadas que acontecem ao longo do ano. 
Algumas provas já aconteceram no mês de junho, entre elas a da 
Olimpíada Brasileira de Matemática, no dia 12. Dos alunos 
inscritos, 18 foram classificados para a segunda etapa, que 
acontecerá no dia 18 de setembro. Em paralelo acontece 
também a OMU - Olimpíada de Matemática da Unicamp. No dia 
07 de agosto, ocorreu a primeira etapa do nível Alfa (Ensino 
Fundamental II), e no dia 15, a segunda fase do nível Beta 
(Ensino Médio), na Unicamp. Nos torneios de matemática, os 
alunos são orientados pelos professores Wellington Ribeiro, 
Marcelo Badin e Fernanda Guzzi.
 No campo da física, sob orientação do professor Nelson 
Bretanha, 16 alunos classificaram-se para a segunda fase da 
OBF - Olimpíada Brasileira de Física. A prova aconteceu no dia 
15 de agosto, no Colégio Koelle, que é uma das sedes regionais 
do torneio.
 Parabéns, alunos e professores, pelos ótimos 
resultados!

Olimpíadas estudantis


