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No dia 03 de dezembro, o Colégio Koelle completou 135 anos. A data foi comemorada com o tradicional bolo 
e o parabéns, com a presença dos alunos, professores, diretores e funcionários.

O Koelle tem muita história e um compromisso com o melhor ensino desde a sua fundação.
O Colégio, hoje administrado pela 4ª geração da família Koelle, está sempre se renovando, conectado com 

os novos tempos, utilizando no seu ensino tecnologia de ponta, com a retaguarda de um corpo profissional de 
primeira linha. 

135º aniversário do Koelle 

Desejamos a todos um ótimo 2019!
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Já estamos dentro de 2019. Alguns 
entraram com pressa. Outros, apreensi-
vos. Também há um grande número de 
esperançosos.

Esperança é fundamental porque to-
dos estamos aqui nesse circuito chamado 
democracia e temos necessidade de par-
ticipar desse processo, cobrando, critican-
do e também elogiando quando houver 
motivo para isso.

Em um país com tantos problemas, 
não há solução mágica para transformar 
uma realidade tão desigual. E que isso fi-
que bem claro. Não podemos nos deixar 
levar pela ilusão de que um governante é 
salvador da pátria porque já vivemos an-
tes essa experiência e foi desastrosa.

Hoje se fala muito em democracia 
direta, via redes sociais. Se por um lado 
essa prática favorece políticos que vêm 
utilizando essas novas ferramentas, para 
conquistar seguidores e eleitores, tam-
bém aumenta a responsabilidade dos 
mesmos, já que a cobrança agora é feita 
de forma rápida, quase instantânea, exi-
gindo respostas sem demora e explica-
ções sobre temas muitas vezes delicados.

Vamos caminhar nessa nova rota 
acreditando, questionando, contribuindo 
para que o novo ano seja melhor do que 
os anteriores, com a corrupção sendo 
atacada em todas as frentes, a partir de 
provas consistentes e irrefutáveis.

Queremos um tempo novo. 2019 está 
em cena. E nós todos estamos inseridos 
nessa teia real, prontos para construir um 
País mais justo e com menos privilégios.

Feliz 2019 a todos.

2019: a 
largada 
por Jaime Leitão

Atenção! 
Informações 
importantes de 
Volta às Aulas

Festival de Natação

Alunos novos - Educação in-
fantil e 1ºs anos do Ensino 
Fundamental.

28 de janeiro - 1º dia de aula para alu-
nos novos, da Educação Infantil e 1ºs anos 
do Fundamental. Mais informações sobre a 
adaptação para alunos novos dessas séries 
serão passadas em reunião no dia 24 de ja-
neiro, às 19h30, no prédio situado na Av. 
16, 416.

29 de janeiro - 1º dia de aula 
da Educação Infantil, Ensinos 
Fundamental I, II e Médio.

Nesse primeiro dia, os alunos dos diver-
sos níveis se encontrarão em locais específi-
cos, onde receberão instruções iniciais, sen-
do posteriormente encaminhados para suas 
salas de aula:

• Educação Infantil e Fundamental I 
(período da manhã) - 07h40, no prédio da 
Av. 16, 416.

• Educação Infantil e Fundamental I 
(período da tarde) - 13h00, no prédio da Av. 
16, 416.

• Ensino Fundamental II (6º a 9º anos) 
- 07h20, nas quadras esportivas.

• Ensino Médio - 07h, no Auditório.

No dia 10 de dezembro, foi realizado o 
Festival de Natação com os alunos do Ensi-
no Fundamental I que participam da aula de 
natação com a professora Carmem. O ano 
foi encerrado com muita alegria, com a par-
ticipação das crianças que demonstraram os 
nados crawl e peito. Parabéns, crianças!
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Apresentações dos 
grupos de teatro

Sob orientação do professor Miguel Atênsia, os grupos de teatro dos Ensinos Fundamental II e 
Médio apresentaram ao público as peças, resultado de muita dedicação e preparo no decorrer 
do ano de 2018 na disciplina optativa teatro.

O Clube dos cinco
8º e 9º anos

Os Pamonhas - Grupo de 
Palhaços do Ensino Médio

A peça é uma adaptação do filme com mesmo nome, de 
1985, escrito e dirigido por John Hughes. A trama tem como 
personagens cinco adolescentes que ficam de castigo um sá-
bado todo na escola. Eles não se conhecem bem e se rela-
cionam a partir dos estereótipos e preconceitos formados pelo 
convívio superficial no cotidiano da escola. Uma vez que estão 
forçados a passar tanto tempo juntos, vão pouco a pouco en-
xergando um ao outro e compreendendo as histórias por trás 
de cada pessoa. A montagem surge da vontade de fazer algo 
próximo da realidade e das questões mais urgentes na vida 
dos alunos/atores, e do sentimento compartilhado de que não 
conhecemos realmente as pessoas do nosso dia a dia e, ao 
mesmo tempo, não nos sentimos enxergados.

O projeto de teatro do Ensino Médio em 2018 nasceu da 
vontade de sair da escola, encontrar diferentes públicos, co-
nhecer outras realidades, deixando a peça amadurecer junto 
com a plateia. A ideia da dinâmica era: ensaiar - sair para en-
contrar o público - voltar enriquecido para a sala de ensaio.

Foram cinco números clássicos de palhaços, interpretados 
por todos os alunos do grupo. A cada apresentação havia uma 
nova formação e uma nova surpresa. O grupo visitou um asi-
lo, escolas públicas, uma paróquia em um evento do Dia das 
Crianças, a ADERC, e finalizou os encontros em uma apresen-
tação para as crianças do Colégio Koelle. O grupo se propôs a 
levar alegria para onde foi e acabou aprendendo muito com o 
humor do palhaço, que faz rir de crianças pequenas a idosos e 
une a nós todos como em um grande abraço.

Um documentário está sendo realizado para registrar essa 
incrível experiência.
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por João Koelle

Dica de leitura: O segredo de Helena 

9ºs anos assistem à palestra sobre 
legalização das drogas

Apresentações de final de ano

Helena tem a vida que pediu 
a Deus. É casada com um ótimo 
marido, tem filhos inteligentes, 
afetuosos e saudáveis, e bons 
amigos. No entanto, esconde um 
segredo devastador que pode 
pôr tudo a perder.

Helena é mãe de Alex, um 
menino dotado de uma inteli-
gência fora do comum. Mesmo 
sendo já um adolescente, Helena 
ainda não revelou quem é seu 
pai. Os outros dois filhos são dela 
e de William, seu atual marido.

Nas férias de verão, vários 
convidados dirigem-se à vila de 

No dia 27 de novembro, os 9ºs anos assistiram à palestra minis-
trada pelo Delegado da Polícia Federal, Henrique Guimarães, acerca 
da legalização das drogas. O evento foi a segunda e última atividade 
do trabalho de produção do gênero Artigo de Opinião abordando o 
tema, sob a orientação do professor de português dos 8º e 9º anos, 
Denis Bianconi.

A palestra levantou aspectos econômicos e sociais, caso o entor-
pecente seja legalizado, por meio do comparativo com países, como 
EUA, Uruguai e Portugal, discutindo inclusive a estrutura dos respecti-
vos sistemas de saúde e a postura da sociedade frente à questão.

Os nossos agradecimentos ao Henrique pela disponibilidade e 
enorme contribuição à formação de nossos alunos.

Mais um ano letivo que se encerra! Os alunos da Educação Infantil 
e do Ensino Fundamental I presentearam seus familiares com emocio-
nantes apresentações. No Fundamental, as apresentações dos alunos 
do 2º ao 5º ano aconteceram no dia 05 de dezembro. No Infantil, as 
festividades se iniciaram no dia 04, com a turminha do Semi, tendo 
sequência no dia 07 pelos Maternais I, II e III, e encerrando no sába-
do, dia 08, com as turmas do Pré I, Pré II e 1ºs anos.

Helena para se distrair, inclusive 
Sacha e sua esposa, que revelam 
estar falidos. Quando Fábio, o 
bailarino e amigo gay de Helena 
também é convidado, ao mostrar 
fotos antigas, uma delas aponta 
para o lado obscuro do passado 
de Helena, e o segredo é reve-
lado.

A narrativa de Lucinda Riley é 
envolvente e, ao mesmo tempo, 
leve e agradável. Para quem não 
se recorda, ela é a autora da sé-
rie “As Sete Irmãs”, cuja resenha 
já foi feita neste jornal.
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Confraternização dos funcionários

A equipe de robótica Koelle Pan-
das participou da etapa estadual 
da First Lego League, que aconte-
ceu em Jundiaí, nos dias 14 e 15 
de dezembro. O torneio reuniu 39 
equipes de escolas privadas e públi-
cas de todo o Estado de São Paulo. 
Nossa equipe obteve a premiação 
Champion’s Award - 2º lugar, além 

O Colégio Koelle promoveu, no 
dia 29 de novembro, uma cerimô-
nia que homenageou os alunos e 
professores que conquistaram pre-
miações em competições estudantis 
ao longo do 2º semestre. Confira 
abaixo os destaques.

• 12ª Mostra Brasileira de 
Foguetes (MOBFOG): 3 alunos 
conquistaram a medalha de ouro, 
orientados pelos professores Joel 
Vieira e Nelson Bretanha.

• 21ª Olimpíada Brasileira de 
Astronomia e Astronáutica (OBA): 
23 alunos conquistaram medalhas, 
sendo 10 de bronze, 8 de prata e 5 

No dia 12 de dezembro, uma confraternização de final de ano nas quadras reuniu todos os funcionários, pro-
fessores, diretores e seus familiares. Durante a festa houve a apresentação da banda The Koellers, composta por 
professores da escola, que levou o público ao delírio.

Agradecemos pelo empenho e dedicação de todos que colaboraram para a concretização do ano letivo de 
2018.

Pandas conquistam troféu na etapa estadual de robótica

Homenagem aos alunos e professores 
premiados em competições

da 3ª colocação na categoria “De-
safio do Robô”. Com o resultado, os 
Pandas garantiram vaga na etapa 
nacional, que será disputada no Rio 
de Janeiro, em março.

O tema da temporada 2018, 
Into Orbit (Em Órbita), desafiou a 
equipe a buscar soluções para dis-
túrbios psicológicos dos astronautas, 

causados pelo senso de desconexão 
com a Terra. Para isso, os alunos 
criaram o VOAR - Virtual Olfactive 
Audiovisual Reality (Realidade Vir-
tual Audiovisual e Olfativa), um dis-
positivo que integra vídeos em 360°, 
sons e aromas de ambientes natu-
rais. Os Pandas estudaram diversas 
terapias alternativas, selecionando 
três delas, que quando combinadas 
têm como objetivo proporcionar aos 
astronautas uma imersão terrestre: 
a cromoterapia, musicoterapia e 
aromaterapia.

Parabenizamos os alunos Livia 
Schio, Leonardo Vilalobos, Ricardo 
Jábali, Giulia Matteoni, Henrique 
Zanão, Caio Gasbarro e José Vitor 
Cagini, orientados pelos professores 
Sergio Barbosa e Sueli Menaldo.

de ouro, orientados pelos professo-
res Joel Vieira e Nelson Bretanha.

• 14ª Olimpíada Brasileira 
de Matemática das Escolas Públi-
cas e Privadas (OBMEP): 3 alunos 
conquistaram a “menção honrosa”, 
orientados pelos professores Ga-

briela da Silva, Wellington dos San-
tos e Marcelo Badin.

Parabéns aos alunos, pelo exce-
lente desempenho; aos professo-
res, pela orientação e acompanha-
mento, e aos pais, pelo incentivo e 
apoio.
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EDITORIAL
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: Gunar W. Koelle. Supervisores: 
Jaime Leitão e Teodoro Koelle. Colaboradores: Joel Martini e Maja Callegari. Arte final e diagramação: Sanchez Propaganda. 
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Entrevista com o aluno Pedro Guimarães

Para esta edição, o Kara do Koelle 
entrevistou o ex-aluno Pedro Henrique de 
Siqueira Guimarães, formando de 2018. 
Pedro, filho e neto de ex-alunos do Koelle, 
estudou em nossa escola desde o Mater-
nal.

KK: O que representou para você 
estudar no Koelle desde o início de sua 
formação?

Pedro: Como o Colégio foi minha 
única escola durante toda a minha vida, 
ele foi como uma segunda casa para 
mim, e as pessoas que aqui conheci são 
como uma família. Meu avô e meus pais 
também estudaram aqui, e isso reforça 
ainda mais meus laços familiares com o 
Colégio. Além disso, é muito gratifican-
te olhar para trás e ver minha evolução, 
tudo o que conquistei no Koelle e com o 
Koelle. Desde amizades até boas notas, 
todas as minhas conquistas aconteceram 
enquanto estudei aqui.

KK: Como você conseguiu obter um 
desempenho brilhante nos estudos, ao 
mesmo tempo que teve participação ativa 

O CIK - Centro de Idiomas Koelle, foi fundado em maio de 1997, e ao longo desses anos ofereceu cursos de ale-
mão, espanhol, francês e italiano, utilizando a linha pedagógica de centros de referência no ensino de línguas. O CIK 
promoveu também a troca de experiências visando a um eficaz intercâmbio cultural de seus alunos.

Nos últimos anos, temos observado a diminuição do interesse por parte do público pelo ensino de idiomas que não 
o inglês. Assim sendo, após muita reflexão, decidimos por encerrar as atividades do CIK a partir de 2019.

Agradecemos a toda equipe do Centro de Idiomas Koelle pela colaboração ao longo dos últimos anos, em especial 
a Raquel Souza, coordenadora, e aos professores Bira (alemão), Mi (francês) e João Paulo (espanhol). Nossos agrade-
cimentos também a todos os alunos e ex-alunos que confiaram à instituição seus estudos de idiomas.

O espanhol continuará sendo oferecido como disciplina optativa aos alunos dos Ensinos Fundamental II e Médio.

em competições estudantis?
Pedro: Creio que muitos fatores con-

tribuíram para meu bom desempenho. 
Por exemplo, o incentivo dos meus pais, 
o hábito de rotina de estudos que tenho 
desde cedo, entre outras coisas. Além 
disso, aprendi muito nas competições es-
tudantis que também contribuem para o 
desempenho, como aprender a trabalhar 
sob pressão, gestão de tempo, tarefas, 
etc.

KK: De que maneira a sua participa-
ção na robótica teve uma influência na 
sua vida?

Pedro: Participar da Koelle Pandas, 
a equipe de robótica, e da Synergy, a 
equipe que participa do Desafio Nacional 
Acadêmico (DNA), foi uma das melhores 
coisas que aconteceram na minha vida. A 
influência de cada uma delas foi extrema-
mente positiva para mim, algo que leva-
rei para toda a vida. Em ambas, aprendi 
muito bem a trabalhar em equipe. Na 
Koelle Pandas, aprendi a usar a tecnolo-
gia para fazer o bem à sociedade, além 
de ter participado de dois campeonatos 
mundiais de robótica, um na Espanha e 
outro nos EUA. Na Synergy, eu e meus 
amigos sempre obtivemos resultados in-
críveis, como um oitavo lugar nacional 
no DNA em 2018. Entretanto, o prêmio 
mais valioso que ganhei fazendo parte de 
ambas as equipes foram as amizades que 
fiz, as quais sei que estarão ao meu lado 
para o resto de minha vida.

KK: Qual foi o seu momento mais 
marcante no Koelle?

Pedro: São muitos, distribuídos ao 

longo de muito tempo. Porém, houve um 
período muito marcante para mim no Ko-
elle: o ano de 2016. Nesse ano, participei 
de meu primeiro campeonato mundial 
com a Koelle Pandas; foi meu primeiro 
ano com colegas mais velhos na Synergy 
e foi meu primeiro ano de Ensino Médio. 
Foi um período no qual os desafios que 
encontrei passaram a ser mais intensos e, 
consequentemente, criei maior respon-
sabilidade. Foi um ano incrível, principal-
mente porque tudo que conquistei duran-
te 2016 foi ao lado dos meus melhores 
amigos.

KK: Deixe uma mensagem para os 
alunos que estão iniciando sua trajetória 
no Koelle.

Pedro: O futuro que os aguarda é 
incrível. Os anos que vocês têm pela fren-
te serão os melhores anos de suas vidas, 
assim como os meus foram. Durante esse 
tempo, vocês farão as melhores amizades 
e terão as melhores experiências. Cer-
tamente, à medida que o tempo passar, 
vocês encontrarão desafios, mas eles ser-
vem para deixar vocês mais fortes e mais 
preparados. Tudo de melhor que aconte-
ceu em minha vida foi enquanto estudei 
no Koelle, que é, sem dúvida, o meu lu-
gar favorito nesse planeta. Por isso, dese-
jo que vocês aproveitem ao máximo esse 
período, pois passa muito rápido. Espero 
que quando chegarem ao final da traje-
tória vocês sintam o que eu sinto agora: 
um pouco de tristeza por ter acabado, 
mas muita gratidão por ter acontecido e, 
principalmente, uma excelente sensação 
de dever cumprido. Aproveitem!

Fim das atividades do CIK 


