
OUTUBRO DE 2020

 Após uma semana de organização do 
evento, o Uniforme Solidário aconteceu no 
dia 27 de janeiro de 2020, das 09h às 16h, 
onde muitas famílias puderam adquirir 
uniformes do Colégio Koelle com preços 
excelentes para seus filhos, doados por 
famílias de alunos. A todos que estiveram 
ali prestigiando o trabalho, foi servido um 
delicioso café da manhã, regado de muito 
amor e união.

 No dia 20 de fevereiro, a APM 
proporcionou um momento de 
descontração para os alunos. Com confete, 
serpentina, fantasia e muita música, os 
alunos, desde a Educação Infantil até 
o Ensino Médio, curtiram um baile de 
carnaval nas quadras esportivas.

 Após a gincana, no dia 06 de março, a APM serviu 
um delicioso lanche para os alunos dos 6ºs e 7ºs anos, 
ao som do DJ William. Todos os alunos que participaram 
receberam uma garrafinha personalizada da APM. Os 
coletes de cores diversas, que foram utilizados pelos 
alunos durante a gincana, também foram uma conquista 
e um investimento da APM para a escola.

 No dia 13 de março, os alunos que 
conquistaram a 2ª colocação na gincana 
foram recepcionados no galpão do Colégio 
por um pizzaiolo, que serviu um delicioso 
rodízio de pizza regado de muita alegria e 
sucos geladinhos.

 Nos dias 16, 17 e 18 de julho, a APM 
organizou o primeiro drive-thru do Colégio 
Koelle. Foram entregues lembrancinhas 
de Festa Junina para todos os alunos e 
funcionários. A semana que antecedeu o 
evento, foi marcada por muito trabalho na 
organização e higienização das lembranças.
Tivemos músicas, tenda, decoração, muita 
emoção e carinho por cada reencontro nas 
entregas. O evento foi um sucesso! Famílias 
e alunos aprovaram e se emocionaram.

 A APM também colaborou com 
a organização do evento Pequeno 
Explorador, feito pela Educação Infantil 
do Colégio Koelle. Foi disponibilizada uma 
tenda para o evento e um delicioso café 
da manhã para todas as professoras e 
voluntárias.

 A sala da APM, que fica ao lado do 
prédio dos 6ºs e 7ºs anos do Colégio 
Koelle, passou por uma reforma. Um 
ambiente apropriado e aconchegante 
para receber com carinho os pais, 
alunos, professores e funcionários. 

 Na Gincana dos 6ºs e 7ºs foram 
arrecadados materiais escolares novos e 
em bom estado: mochilas, cadernos, lápis, 
canetas. Além da organização do material 
arrecadado, a APM fez o contato com duas 
escolas da cidade: Kaik e João Batista 
Maule, no Bairro Assistência. No dia 25 de 
agosto, a APM fez as entregas.
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Novas camisetas 
foram adquiridas 
para todos os 
alunos da equipe 
do Xadrez.

 A sala da Associação Koelle de 
Ex-Alunos (AKEA), que fica ao lado 
da APM, também foi reformada para 
receber pais e alunos que desejam 
adquirir uniformes do Bazar Solidário, 
durante o ano todo. A APM também 
fez a aquisição de 5 armários para a 
organização dos uniformes, que foram 
lavados, embalados e etiquetados.

 Todos os anos, a APM faz aquisição 
de prendas para a tradicional Festa Junina 
do Colégio Koelle. Por conta da pandemia, 
a festa não ocorreu em 2020, e a equipe 
da APM se mobilizou e doou as prendas 
que ficaram de sobras dos anos anteriores 
para as instituições: Paróquia São Pedro e 
São Paulo e a ONG Vida a Vila, que atendem 
crianças carentes. As prendas foram o 
motivo do sorriso de muitas crianças 
durante a pandemia!
 O Vida a Vila é uma organização social 
sem fins lucrativos que busca trazer vida a 
um bairro carente da cidade de Rio Claro. 
O projeto se fortalece através de doações 
e visa buscar sempre o amor pela vida 
de cada criança presente naquele lugar, 
trazendo atividades, alimentação, apoio e 
um futuro melhor para cada uma delas. 

Local definitivo para 
o Bazar Solidário

Doação de prendas

 Em tempos de mudanças e aprendizados, é preciso sempre 
ressaltar as boas notícias. Gostaríamos de apresentar os trabalhos 
e eventos diferenciados dos membros da diretoria da APM na gestão 
2020/2021. As atitudes generosas desta equipe, que atuou em diversos 
segmentos dentro da nossa escola, foram sempre muito atentas às 
mudanças e inovações dos novos tempos. A equipe está empenhada em 
uma nova comunicação e interação entre a comunidade escolar.
Além da presença constante em nosso dia a dia, a equipe participa 
ativamente de reuniões com a coordenação para alinhar atividades e se 
inteirar das propostas pedagógicas.

2020

 No dia dos professores, a 
APM entregou para cada professor 
do Colégio Koelle um presente em 
homenagem a toda a parceria, força 
e garra que tiveram no ano de 2020. 
Um carinho para lembrar que estamos 
todos juntos neste ano e agradecer por 
tudo o que já passamos!

A equipe da APM agradece a toda comunidade escolar pelo apoio, 
a todas as mamães voluntárias por estarem sempre presentes e 
a todas as famílias pelo carinho, mensagens e acolhimentos que 

recebemos durante esse ano. Deixamos o nosso e-mail de contato 
aberto para dicas e sugestões: apm@colegiokoelle.com.br

Dia dos Professores

 Para o Dia das Crianças, a APM 
organizou um super drive-thru para 
todos os alunos do Colégio Koelle. 
As lembrancinhas foram escolhidas a 
dedo pela equipe da APM, junto com 
os coordenadores e professores. 
O kit da Sementinha Mágica para o 
Ensino Infantil, o Kit Cinema para o 
Fundamental e uma deliciosa barra 
de chocolate zero açúcar, recheada 
de cranberry, para o Ensino Médio. 
As lembrancinhas foram entregues 
com a presença de professores e 
coordenadores de cada ciclo, em 
mais um drive-thru decorado para o 
grande evento!
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