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 Indiscutíveis são os benefícios que a arte, em suas diversas linguagens, traz à 
aprendizagem. Na interpretação, podemos citar o desenvolvimento da capacidade 
de interpretar ideias e de expressá-las com inteligência, raciocínio, criatividade, 
afetividade, emoção e conhecimento. Saberes que ampliam a capacidade 
perceptiva do aluno, que os aplica à qualquer área da vida.

 É evidente a desenvoltura dos alunos que participam da Oficina de Teatro; 
muitas vezes, surpreendem pela capacidade de expressão. No dia 29 de novembro, 
os alunos dos grupos de Teatro do Ensino Fundamental e Médio encerraram, com 
muito brilho, as atividades de 2017, coordenadas e dirigidas pela professora e atriz 
Gabriela Elias.

 O Grupo “Os Batutinhas”, composto por alunos do Ensino Fundamental II, 
apresentou o exercício cênico “Ensaio sobre o nada”, uma criação coletiva, 
estruturada em pequenas histórias fragmentadas e aparentemente independentes 
que, interligadas e somadas, compõem o enredo. O grupo fez uma crítica às cadeias 
de opressão com que, cotidianamente, nos deparamos, muitas vezes sem perceber. 
Nessa crítica, a escolha do “NADA” configura potente metáfora. Trabalhando 
temáticas, como preconceito, bullying, homofobia, desigualdade de gênero. O 
“Ensaio sobre o nada” propôs evidenciar as violências que nos cercam e acabam, 
de forma cruel, por se naturalizar e se reproduzir de diferentes formas. No elenco, Angelina Torigoi de Oliveira, Cecília Veiga, Fernanda Furlan, Gustavo Branco, 
Isabelle Moura, Maria Clara Brasil, Maria Eduarda Camattari, Maria Eduarda Oliveira, Nina D`Aguiar, Rafael Naok e Yasmin Gobbin,.

 Foi o primeiro ano em que Gustavo Branco participou da Oficina de Teatro; não escondeu sua alegria em estar no palco. “Amei essa experiência. Desde de 
pequeno, com 4, 5 anos, penso em ser ator. Essa foi uma oportunidade de eu iniciar nesse meio. Fiquei observando as meninas na primeira cena e, quando 
chegou a minha vez, eu já estava mais solto, tranquilo e tentei dar o meu melhor para o público.” E realmente deu! “Sinto que mudei depois de participar da 
oficina, pois estou aprendendo muitas coisas, adquirindo experiência e, segundo a Gabi, tenho potencial para o teatro. 
Estudei muito o roteiro e os temas abordados, refleti sobre eles, pois nossa intenção foi abordá-los de forma mais lúdica”, 
contou Gustavo. Seus pais não esconderam o orgulho em vê-lo no palco. 

 Edward, o pai, comentou: “Fiquei encantado, porque também fiz teatro na adolescência; para mim, foi um “dejá vu” 
assistir a esse cloninho meu interpretando com talento. O mais importante, é que é o que ele quer fazer, pois é o que 
gosta. Então, espero que ele consiga dar vazão a esse talento natural pelo qual tem paixão”. A mãe, Cecília, reafirmou: 
“Realmente, foi muito importante para o desenvolvimento dele participar das aulas de teatro e também para o 
conhecimento e o debate sobre alguns temas sociais, que abordam, principalmente, o respeito pelo outro, reforçando a 
importância dessa postura na vida. Como ele é bastante extrovertido, isso o ajudou também na interpretação, além de ele 
falar que pretende ser ator. Acho que temos de dar espaço para que ele desenvolva aquilo de que ele gosta. Ele sempre 
vinha muito empolgado para aulas e a elas se dedicava bastante. Tanto eu como o pai dele estamos muito felizes com isso 
e achamos que vale a pena esse investimento ao perceber a dedicação dele”.

 “Do que estamos falando quando falamos de amor?” foi o exercício cênico apresentado pelo grupo “Nóis é mandioca”, 
formado pelos alunos do Ensino Médio. Trata-se de criação coletiva que propõe um olhar crítico e divertido sobre os 
relacionamentos e seus desafios no mundo contemporâneo. Os disparadores foram o clássico "Romeu e Julieta", de 

Shakespeare, os poemas de Vinícius de 
Moraes, de Carlos Drummond de Andrade, de 
Camões, de Fernando Pessoa, o conto “Do que 
estamos falando quando falamos de amor”, de Raymond Caaver e a obra “O 
banquete”, de Platão.

 O público envolveu-se profundamente com a encenação, dela participando 
espontaneamente. Como bem considerou a coordenadora do Ensino Fundamental 
Maria Izabel Peixoto Olivetti: “Trabalho sensacional! Apesar de não ter sido 
proposital, as duas apresentações se completaram e fizeram com que todos 
refletissem sobre temas muito importantes. O final da segunda apresentação foi 
uma apoteose! Adorei ver a plateia toda cantando e dançando! Recebi inúmeros 
elogios às apresentações. Cada vez mais essa ênfase do CLQ nas Artes vem sendo 
percebida positivamente. Por isso, pretendemos incrementá-la ainda mais no 
próximo ano.”

 Parabéns aos nossos alunos-atores e à professora Gabi por terem 
proporcionado uma noite muito agradável, quando sensibilizaram a plateia, nela 
despertando a atenção e a reflexão sobre importantes temas.
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Encenações finalizam atividades teatrais do CLQ de 2017

Gustavo Branco
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 Como se não bastassem a satisfação e a alegria das 16 
medalhas conquistadas pelos alunos do Ensino Fundamental e do 
Médio, recentemente, na Olimpíada Brasileira de Astronomia e 
Astronáutica, outras são conquistadas, agora em Olimpíadas de 
Matemática. Gabriel Francesco Libardi, do 9º ano, recebeu três 
medalhas: Bronze na Olimpíada Paulista, Prata na da Unicamp e 
Bronze na Brasileira. Gabriel está muito feliz com os resultados 
obtidos. Participa de Olimpíadas desde o 6º ano e, no ano passado, 
também conquistou medalhas. 

 João Pedro Dias Nunes, da 3ª série do Ensino Médio, recebeu 
mais uma para sua coleção: Bronze na da Unicamp. Mostrou-se 
surpreso, pois vem se dedicando mais para os vestibulares. Resolveu 
participar do exame, por ser a última oportunidade de fazê-lo, já que 
está concluindo o Ensino Médio. Comentou que esse resultado lhe 
dá mais segurança para o vestibular, já que está concorrendo para 
uma vaga na área de Exatas.

 Henrique Ken Mochizuki, da 2ª série do Ensino Médio, recebeu 
Menção Honrosa na Unicamp e também vem acumulando medalhas. Também ficou feliz com o resultado. 

 Se, para alguns, a Matemática pode parecer um “bicho-papão”, para outros, seu estudo mostra-se instigante, motivador e desafiador. Com a intenção 
de incentivar jovens a empreendê-la, para a formação científica e acadêmica na área e a revelação de novos talentos, são promovidas as Olimpíadas. 
Delas, participam milhares de apaixonados pela Matemática, mas a jornada nem sempre é muito fácil, pois requer dedicação, estudo, participação em 
oficinas de Desafios Matemáticos e superação. Mas o resultado, independente de medalhas, é muito positivo, como o desenvolvimento do raciocínio 
lógico, a ampliação do conhecimento, as experiências em competições saudáveis e também a bagagem para os vestibulares. Além disso, integra alunos 
de diferentes turmas, escolas e regiões.

 Parabenizamos nossos medalhistas pelas conquistas e os professores de Matemática, em especial a professora Siane Guidini, que coordena a Oficina 
de Desafios Matemáticos, e o professor Newman, que organiza os alunos e os acompanha nas Olimpíadas.

ASF
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 Os oito alunos do CLQ que se inscreveram no “Programa Aluno Tutor Google” 
viveram uma experiência diferente no dia 8 de novembro. Todos eles participaram 
do Encontro Nacional de Alunos Tutores Google que reuniu na sede da Google, em 
São Paulo, centenas de estudantes do ensino básico ao superior.

 O Programa tem, como principal objetivo, incentivar a utilização das tecnologias 
“Google for Education” em sala de aula, atuando os alunos tutores como 
colaboradores, facilitadores e multiplicadores dessa cultura junto aos colegas e aos 
professores.

 Durante o Encontro, participantes de várias regiões do Brasil puderam trocar 
experiências e aperfeiçoar seu aprendizado, já que um dos objetivos do evento foi 
compartilhar ideias e resoluções de problemas em grupo. Além disso, possibilitou a 
interação entre os participantes para a troca de informações e de experiências.

 “Achei incrível participar desse encontro que, com certeza, ajudará a integrar a 
escola ao sistema Google Suite for Education. Acredito que contribuirá para 
melhorar, mais ainda, a relação de discentes e docentes com as informações que 
obtivemos nesse encontro, pois poderemos ajudar na utilização de ferramentas e aumentar o uso delas no CLQ. Quero agradecer ao pessoal da Nuvem Mestra e 
à Equipe de Tecnologia de Informação do CLQ por estarem nos proporcionando essa experiência”, disse Marco Soprani Tayar, do 8º ano B.

 Os alunos foram acompanhados pela Coordenadora de Tecnologias Educacionais do CLQ, Renata Sartini, e pelo Coordenador do Gaia, Sérgio Daniel Ferreira.

Encontro nacional de alunos tutores google

Alunos conquistam 

medalhas em Olimpíadas de Matemática

Professor Newman, João Pedro, Gabriel e Professora Siani
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 O CLQ Reserva Jequitibá conta, agora, com o Espaço Expositivo 
“Marina Rodrigues”, inaugurado, em grande estilo, no dia 9 de outubro, 
com a vernissage “Átopos – as belezas do existir”.

 A Cerimônia de inauguração iniciou-se no Teatro do CLQ, com a 
presença de alunos, familiares, professores e convidados e, também, da 
homenageada Marina Rodrigues, artista visual, que emprestou seu nome 
ao espaço.

 Marina, ex-aluna do Cursinho CLQ, tem-se destacado no cenário 
artístico nacional e internacional com o movimento da “Tape Art”, dando 
vida a ambientes com uma decoração urbana e inovadora, através de 
linhas geométricas. O Espaço Expositivo está também decorado com sua 

arte. A artista piracicabana emocionou-se com a homenagem recebida: “É 
uma honra receber essa homenagem e também boa oportunidade para 
transmitir minha arte aos jovens. Quando fiz colégio, não havia toda essa 
abertura cultural e artística que o CLQ proporciona a seus alunos. Acho 
isso muito importante porque motiva o jovem para a arte, não só por 
trazer o artista, mas a arte para dentro da escola por meio das ações das 
professoras, envolvendo oficinas, teatro, música, fazendo, assim, com que 
os alunos, realmente, mergulhem na arte, essencial para a formação deles, 
tanto para aqueles que pretendem seguir nessa área, como para o acesso 
a ela e o contato constante com ela. A arte que deixo no espaço expositivo 
fiz com a intenção de inspirar os alunos, para que eles não deixem de fazer 
aquilo que mais amam”, disse a artista. Vale salientar que a arte deixada 
pela artista no Espaço Cultural do CLQ foi inspirada no Projeto Átopos. A 

linha rosa, que representa as belezas do existir, atravessa e se entrelaça com as linhas negras, dores do existir.

 Inaugurando o espaço, aconteceu a vernissage “Átopos – as belezas do existir”. Resultado de um projeto idealizado pelas professoras Bruna Giro, de LPT, 
Tatiana Gerardini, de Filosofia e Sociologia, e Ingrid Boer Benetti, de Arte e História da Arte. “O Projeto emergiu do desejo de os professores e os alunos 
trabalharem juntos na construção de conhecimentos, a partir dos paradigmas das artes plásticas, da literatura e da filosofia, algo distinto do cotidiano escolar. 
O tema eleito pelos alunos “Os sofrimentos e a condição humana na atualidade: fobias, pânico e depressão” inspirou-se, certamente, num contexto 
contemporâneo maior, para além das paredes das salas de aulas”, comentou a professora Tatiana.

 No primeiro semestre, os alunos envolveram-se com o tema a partir de uma palestra do psicanalista Márcio Mariguela e de uma roda de conversa sobre a 
perspectiva da literatura sobre o tema. O segundo semestre foi intenso, pois, nele, se realizaram os ensaios de representação estética do sofrimento, por meio 
de imagens, na oficina fotográfica “Dores do Existir”, fruto de pesquisas dos alunos envolvidos no projeto. A aluna Helena Ventosa ficou responsável pelas 
fotos, junto ao diretor Fábio Torigoi.

 Finalizando essa nova etapa do projeto, concluiu-se, junto aos alunos, que a vida possui muita beleza, a despeito dos sofrimentos. Na verdade, estes nos 
podem fortalecer e potencializar, ainda mais, dentro de nós, a poesia do viver.

 Integrando a vernissage, a professora Ingrid expôs trabalhos e fotos do “making of” das oficinas: “Átopos: lugar do sensível, inteligível”; “Máscaras de 
atadura gessada”; “Action painting” (arteterapia realizada pelos alunos sob a interferência da Tape Art de Marina Rodrigues) e “Objetos Estéticos”. Além disso, 
o aluno Luca Corazza, da 3ª série do Ensino Médio, completou a exposição com os seus desenhos e ensaios.

 Seu pai, Thiago Corazza, estava apreciando os trabalhos e comentou: “Acho que tudo que está relacionado à arte, agrega muito valor para qualquer parte 
da vida. É interessante a escola poder proporcionar essa outra visão em uma época em que vivemos muito o tecnológico, quando parece que tudo que é 
artesanal, desenhos, marcenaria, ou seja, tudo que é manual, está existindo cada vez menos. Esse resgaste da arte para eles, estudantes, é muito bom. E é 
claro que fico orgulhoso pelo Luca. Estou achando tudo muito bacana.”

 Na abertura da exposição, os alunos Amanda Pavilião Paulilo e Mateus Gil deram seus depoimentos: “Percebi o quanto é importante conversar, abrir-se, 
falar e ser escutada. O projeto ensinou-me uma lição que levarei para o meu todo sempre: gritar para o mundo, falar o que sinto, o que penso, minhas 
sensações, minhas vontades. Nós não estamos sozinhos aqui e todos merecemos ser escutados. Escute. Fale. Grite. Despenque. Chore. Sorria. Abra-se. Peça 
ajuda e ajude quando possível. O mundo é nosso e nós somos do mundo”, declarou Amanda.

 “Gostaria de ressaltar a importância da oportunidade proporcionada pelo Colégio de expressar o que sentimos por meio da oficina, uma roda de conversa 
aberta a qualquer tipo de impressões sobre os temas em pauta, como o suicídio, os traumas do dia a dia e os pensamentos que nos corroem 
permanentemente. Realmente, o peso das palavras que me sufocavam e que se acumulavam no meu peito era esmagador. Eu me sentia tão atolado por 
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Espaço Expositivo é inaugurado no CLQ com 

vernissage “Átopos – as belezas do existir”

Marina Rodrigues (segunda a esquerda) com as professoras Taltiane, Ingrid, Bruna e com o diretor Fabio Torigoi

Alunos e professores envolvidos nos Rojeto Átopos com a artista Marina Rodrigues



pensamentos, que não aguentei e desabafei. Com isso, senti que o peso que eu carregava 
ficou mais leve... As palavras que estavam presas em minha garganta foram libertas tão 
bruscamente que só percebi ter falado quando senti um repentino alívio. Aquelas palavras, 
represadas por mim, finalmente vazaram da minha alma”, relatou Mateus.

 Durante a vernissage, os alunos fizeram diversas apresentações musicais, tornando o 
evento ainda mais agradável. Elogios não faltaram. Silvia Mafia, mãe de Martina, comentou 
que achou muito boa essa iniciativa. “O depoimento dos alunos foi maravilhoso, além de 
eles se divertirem, foi um grande aprendizado; esse contato com a arte é muito bom e 
importante”, comentou.

  Sérgio Passini 
Júnior, pai de Luiz C. 
Passini e do ex-aluno 
Pedro, disse: “Fiquei 
surpreso com a 
capacidade dos 
alunos em desenvolver os temas. Muitas vezes, nós, pais, não temos muito ciência do 
que eles podem expressar e apresentar. Estou muito satisfeito com o trabalho que 
estou vendo aqui, por tudo que eles demonstraram que sentem e que está dentro de 
cada um deles. Só assim para a gente ter uma noção. Muito bom esse trabalho."

  O CLQ está muito orgulhoso e feliz por proporcionar esse ambiente, o Espaço 
Expositivo, e um trabalho enriquecedor a seus alunos. Parabeniza a todos, 
professores e alunos, pela seriedade e pela desenvoltura do projeto Átopos. 
Agradece, ainda, à artista visual Marina Rodrigues pelo belíssimo trabalho registrado 
nesse novo espaço cultural.
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 A equipe do CLQ conquistou 
excelentes resultados nos Jogos 
Estudantis 2017, 9ª edição, 
promovidos pela SELAM – Secretaria 
Municipal de Esportes, Lazer e 
Atividades Motoras de Piracicaba. O 
evento envolveu quinze escolas 
particulares da cidade, de março a 
novembro, para competições nas 
modalidades de atletismo, basquete, 
biribol, coreografia, damas, futsal, 
gincana, handebol, natação, tênis de 
mesa, voleibol, xadrez, canoagem e o 
futebol society. Todas as modalidades 
com times masculino e feminino, nas 
categorias pré-mirim (11 a 13 anos), 

mirim (14 a 15 anos) e juvenil (16 a 18 anos)

 Os Jogos Estudantis têm, como objetivos, incentivar a prática esportiva, promover, por meio do esporte, a integração entre os estudantes e revelar 
novos talentos. 

 Mais de duzentos alunos do CLQ mostraram sua garra e seu esforço nas diversas competições e, com muita alegria e dedicação, conquistaram, na 
classificação geral, o 3º lugar. Mas a conquista não ficou aí: a categoria Mirim sagrou-se vice-campeã. Vale destacar, ainda, que a participação feminina 
foi fundamental para essas conquistas, assim como a orientação e o acompanhamento do Departamento de Educação Física do CLQ, composto por  
Felipe, Gregório, Natália, Vânia e Vitor.

 “Os jogos estudantis, ou jogos interescolares, constituem excelente oportunidade de os alunos do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio 
representarem a escola em uma grande competição. Mais que ótimos resultados, os alunos tiveram a chance de conhecer pessoas, fazer novas 
amizades e vivenciar emoções vinculadas às competições esportivas, como de superação ou mesmo frustações. Além disso, desenvolveram habilidades 
técnicas e táticas e, ainda, valores sociais, como a ética, o respeito às regras, o comprometimento e a importância do trabalho em equipe, aspectos bem 
mais valiosos do que as medalhas conquistadas”, comentou a Equipe de Educação Física do CLQ.

 A escola agradece a determinação e a força de vontade dos alunos-atletas e da Equipe de Educação Física que, brilhantemente, representaram o CLQ 
nessa importante atividade, que estimula a prática esportiva, valiosa para a qualidade de vida, a competição saudável e a socialização de estudantes. 
Parabéns a todos!!

 Alunos do CLQ conquistam Jogos Estudantis 2017

Luca Corazza expôs os seus trabalhos
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 Durante toda a semana de 27 de novembro a 1 º de 
dezembro, coordenados pela professora de Música, 
Nádia Lícia Fava Benatti, os alunos da Educação 
Infantil realizaram, ao final da tarde, apresentações 
musicais que encantaram os familiares.

 As crianças do G1 e G2 apresentaram-se nos dias 
27, 28 e 30. O encerramento ocorreu na sexta-feira 
com as apresentações do G3, G4 e G5, quando 
cantaram músicas de Thelma Chan e tocaram diversos 
instrumentos de percussão, formando uma grande 
orquestra, ao som de “Carmina Burana”. Nesse dia, 
cantaram também uma música em inglês, preparados 
pela professora de Línguas, Cristiane. 

 Além de muito bonito, o espetáculo foi elogiado 
por aqueles que participaram das apresentações. No 
entanto o sucesso das tardes musicais das crianças 
não parou aí: “bombou” também no Facebook, com 
mais de 3.000 visualizações. 

Tardes com apresentação musical na Educação Infantil

Sarau do 

Fundamental I

 De 1 a 7 de dezembro, os alunos do 
Ensino Fundamental I, cantaram, 

dançaram, fizeram apresentações de 
artes marciais, tocaram instrumentos 

durante o tão esperado Sarau.

 “Desde o início do ano os alunos 
perguntam: Que dia será o Sarau?” 
comenta a professora de Música, 
Gisele Maria Viccino, que com os 

professores de Educação Física, Felipe 
G. S. Canciglieri, Natália G. V. Everaldo 

e Vania F. Paulete organiza o Sarau.

 Para os alunos, esse evento é um 
momento muito especial, pois é dado 

a cada um a oportunidade de 
apresentarem seus "talentos”. 

Manisfestarem através das artes sua 
individualidade e ao mesmo tempo se 
fazerem presentes na vida dos amigos 

de forma lúdica, expressando-se 
artisticamente.

 Cada aluno no seu tempo se preparou 
para esse grande dia, mesmo aqueles 
que não participam envolveram-se na 
forma de como se comportar em tais 

eventos e também ao ouvir os amigos. 
vivenciando valores intrínsecos de 

muito significado para a vida.

 Parabéns aos alunos do Ensino 
Fundamental que alegraram a semana 

com suas belas apresentações.
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Acampadentro diverte a garotada!

 A noite de 24 de novembro foi muito especial e diferente para os alunos do G5. Em 
companhia de amigos, de professores e de funcionários, viveram várias aventuras no 
Acampadentro, evento preparado, com muito carinho, para celebrar o final do 
primeiro ciclo escolar: a passagem da Educação Infantil para o Ensino Fundamental I.

 Entusiasmo não faltou para a garotada que se divertiu muito na companhia dos 
amigos. Algumas crianças nunca haviam dormido fora de casa, sem os pais, e elas, 
antes do evento, não queriam nem pensar em dormir na escola. No entanto 
divertiram-se e gostaram tanto da aventura que acabaram lá dormindo, por vontade 
própria. Foi o caso de Maria Fernanda Sakai. Como contou a mãe, Graciela: “Ela não 
estava querendo dormir na escola, pois é muito apegada a nós. Conversei com ela: que 
iria participar das atividades e que, se não se sentisse segura, eu viria buscá-la em 
qualquer horário. No fim, ela ficou, dormiu bem e feliz." Rafael, o pai, completou: 
"Acho excelente esse tipo de atividade, pois torna a criança mais independente da 
mãe; é importante, nessa idade, já adquirir certa independência. Acho válido para os 
dois lados, tanto para a criança, como para os pais.” Fernanda contou que queria vir, 
mas não dormir; contudo divertiu-se muito e não sentiu medo de dormir longe dos 
pais. Garantiu que até gostaria de vir outras vezes.

 A diversão, nesse dia, começou na hora da chegada, às 17h00. Mala para cá, 
travesseiros para lá, bichinhos de pelúcia e a despedida dos pais. A noite chegou e 
todos, com lanternas nas mãos, saíram para investigar e procurar curiosidades pelo 
Colégio, totalmente vazio e com as luzes apagadas. Pelo caminho, diversas surpresas e 
brincadeiras os envolveram, levando-os a encontrar o tesouro – um baú cheio de 
bombons.

 Depois, participaram de brincadeiras, desfile e dança de pijamas; antes de dormir, 
ouviram boas histórias.

 Ao amanhecer, veio a correria para a higienização, a troca de roupas e o caloroso 
reencontro com os pais, que vieram saborear um delicioso e fraterno café da manhã 
com as crianças. Antes, puderam apreciar uma singela apresentação musical dos 
pequenos, organizada pela professora de música, Nádia Lícia Fava Benatti.

 Rafael e Juliana Pacagnella, pais de Júlia, estavam presentes no café da manhã. 
Comentaram que não era a primeira vez que a menina participava de um 
acampamento. Juliana disse: “Achei ótimo, pois, nessa atividade, eles aprendem a ter 
autonomia. É muito bom ver a felicidade dela por ter ficado aqui. Está bem e 
superfeliz.” Rafael completou: “É uma experiência diferente para eles e isso é muito 
bom. É o primeiro ano em que ela está no CLQ e estamos muito satisfeitos, só temos 
elogios.”

 Agora é curtir bastante as férias para iniciar um novo ciclo: o Ensino Fundamental I.

07

Maria Fernanda, Graciela, Felipe e Rafael 

Rafael, Juliana e Júlia
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 Quem não se emociona em formaturas? Afinal, elas constituem marco de 
conquista, de dedicação e de superação. Transbordando fortes emoções, os 
alunos do CLQ, concluintes do Ensino Médio, comemoraram o final de um 
importante ciclo escolar, o básico, que significa o início de outro, o 
universitário, a vida adulta.

 De forma muito especial, no dia 27 de outubro, aconteceu a cerimônia da 
40ª turma do Ensino Médio do CLQ, da 4ª turma do Programa High School e 
também da 1ª turma do CLQ - Reserva Jequitibá. O evento contou com a 
presença de diretores, de coordenadores, de professores e de funcionários do 
CLQ, de familiares e de convidados dos alunos. A cerimônia foi aberta pelo 
diretor-fundador do CLQ, Shunhiti Torigoi.

 A professora Rebecca Lynne Coutinho discursou, representando o High 
School. Traçou uma retrospectiva do trabalho no High School e falou da 
importância do curso na formação desses jovens, parabenizando-os pelo 
desempenho durante o curso.

 Sofia Miranda Ventosa, oradora da 4ª turma do High School, utilizou a 
história de sucesso de Steve Jobs, para enfatizar que vale a pena encarar a 
jornada, nem sempre fácil, para alcançar um objetivo que fará diferença, como 
o High School, na vida deles. Finalizou com uma frase de Jobs “Stay hungry, stay 
foolish”, uma expressão que prega, basicamente, que o ser humano continue 
faminto e ignorante, ou seja, sempre disposto a ir atrás de mais 
conhecimentos.

 Representando as três classes de formandos, o aluno Igor Medinilha de 
Castilho enfatizou, em seu discurso, a importância da educação, como 
instrumento de transformação, e a responsabilidade que eles, formandos, 
devem ter em reconhecer novas responsabilidades nessa fase de 
transformação de indivíduos em cidadãos. Responsabilidade de transformar o 
mundo, de serem agentes promotores da democratização do ensino e cidadãos 
empáticos, que se lancem na construção de uma sociedade melhor, mais justa 
e menos desigual. Finalizou parafraseando Marx: Ele fazia uma distinção muito 
clara entre dois reinos da vida: o da necessidade e o da liberdade. No da 
necessidade, devo manter-me fazendo o que faço para que não pereça. Já no 
da liberdade, tem-se a vida como exercício de autonomia; tem-se a vida como 
escolhas. Escolhamos bem, meus amigos formandos. Escolhamos qual vida nos 
será motivo para acordar e agradecer por acordar. Motivo para viver e 
agradecer por viver. Motivo para ser feliz e agradecer por ser feliz.”

 Feliz e emocionado, o professor de História, José Daniel Batista, paraninfo 
da turma, falou de história, não as dos livros, mas, sim, a das pessoas, das 
famílias e da trajetória de cada um: "Registra-se o final de mais um capítulo, 
em um momento simbólico, a formatura, na história de vida de cada formando. 
Tenho certeza de que a formação plena que receberam, que transcende os 
conhecimentos acadêmicos, possibilita, a cada um de vocês, encarar um novo 

ciclo, escrever um novo capítulo da vida, sem abrir mão de 
sonhos (lindos, por sinal, expressos no Mural dos Sonhos), de 
novas amizades, de direitos, de valores primordiais, ajudando, 
assim, cada um na área escolhida, a construir um mundo 
melhor."

 Durante a cerimônia, diversas homenagens foram 
prestadas a professores, a pais, ao paraninfo e a Paulo Sérgio 
Gorga, homenageado como representante dos funcionários.

 O aluno Luca Daibes Corazza prestigiou os colegas 
executando, ao piano, o “Prelúdio em Dó Sustenido Menor – 
Op.3, nº 2 de S. Rachmaninoff.

 Finalizando a cerimônia, representando a Escola, o 
professor Newman Simões parabenizou os formandos e 
declarou-se confiante em que eles se encontram preparados 
para encarar a vida adulta e universitária com seriedade, para 
construir um futuro melhor.

Formatura do Ensino Médio

Rebecca, Sophia, Daniel, Igor
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 O Projeto Mural dos Sonhos foi inspirado na arte de Candy Chang, americana que criou um tipo de intervenção urbana em Nova Orleans, cidade 
onde vive, e que depois se espalhou para outros lugares do mundo. Por meio de sua arte, ela propõe que as pessoas pensem sobre seus segredos, 
desejos, sonhos e projetos e que os compartilhem com outras pessoas, em murais.

 A atividade proposta aos alunos da 3ª série do Ensino Médio, formandos em 2017, foi criar, nesse momento de encerramento do ciclo escolar, de 
despedida e de anseio por novas descobertas, o seu “mural dos sonhos”, compartilhando, com todos os seus pares e com a comunidade escolar, as 
expectativas e os projetos para o futuro. A ideia foi propor um ritual de passagem, no qual pudessem, ao mesmo tempo, ter o sentimento de 
pertencer ao grupo e deixar uma marca afetiva no espaço do qual fizeram parte por tanto tempo. 

     Nas palavras da própria artista: Trata-se 
de saber que não estamos sós; trata-se de 
abrir espaço para a reflexão e a 
contemplação, lembrando o que realmente 
nos importa, à medida que crescemos e 
mudamos.

     Essa atividade foi realizada no dia 24 de 
outubro, coordenada pela professora de 
LPT Ana Paula Buzzetto Santin e pela 
orientadora educacional Adriana Galvão. A 
pintura de fundo do painel é da professora 
de Arte, Ingrid Boer Benetti. 

Yuri Maria, Eduardo  e Vitor Gonsales Pais da cidade de Capivari  acompanham filhos Luana e Lívia
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 Sandra e Edson Tabai estavam muito orgulhosos do filho Bruno. “Hoje é um dia 
muito especial para toda a família, por ele ter conseguido chegar até aqui, como 
bom aluno e filho que é”, falou Edson. “É emoção grande estar aqui, hoje, com ele. 
Vencemos uma etapa e agora vamos conquistar outras”, disse Sandra.

 Bruno pretende cursar Medicina e afirmou: “Este momento com a família é 
único, não tenho palavras para descrever a emoção. É espetacular passar 12 anos 
no Colégio e chegar ao final de um ciclo de minha vida.” Sua namorada Rebeca, 
também formanda, mostrava-se igualmente muito feliz: “Embora eu tenha feito 
somente o Ensino Médio no CLQ, é muito emocionante e sentimos muito a 
separação, difícil, pois formamos outra família aqui no CLQ. Mas vale como 
momento de conquista”, disse ela.

 “Este momento é muito emocionante. Um sonho realizado, uma etapa que se 
encerra e, ao mesmo tempo, uma nova que se inicia. Estamos felizes e orgulhosos 
por ela”, afirmou Érica Maria de Castro Pereira, mãe da aluna Khathelen. Heron, 
seu pai, disse: “Estamos emocionados, pois é uma satisfação muito grande vê-la 
concluindo esse ciclo.”

 Segundo Kathelen: “É o final de um ciclo, vamos deixar muitas coisas aqui, 
assim como vamos levar muito do que aprendemos com pessoas incríveis que 
fazem parte do CLQ. Foi uma experiência única viver os três últimos anos aqui, pois 
sei que eu não teria essa qualidade de ensino em outro lugar e estou muito 
orgulhosa por mim e pelos meus amigos que estão se formando.”

 Ana Paula e Ricardo Amalfi, pais de Paola, falaram, emocionados. A mãe 
afirmou: “Esta comemoração vem lá de trás, desde o infantil no CLQ. É uma 
lembrança muito importante para nós, pois foi a vida inteira dela junto ao Colégio. 
Temos também nosso outro filho aqui, desde o infantil, agora com 14 anos. Então, 
o CLQ faz parte de nossa família.” O pai, Ricardo, confirmou: “Este é momento de 
grande orgulho e de felicidade!”

 Paola disse estar muito feliz com essa conquista e por tudo que o CLQ lhe 
proporcionou. “Foi tudo maravilhoso e será lembrado pela vida inteira.”

 Famílias festejam e comemoram, emocionadas,  
final do ciclo básico de seus filhos.

 Mural dos Sonhos
“Sonhar é acordar-se para dentro” 

 (Mário Quintana)

Rebeca, Bruno, Sandra e Edson

Heron, Khathelen e Érica

Enzo, Ana Paula, Paola e Ricardo
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 Em 2017, o CLQ implementou o Currículo Complementar no Ensino Fundamental II e no Médio, nomeado como GAIA, que 
abarca quatro eixos de atividades: Apolo – Comunicação e Colaboratividade; Atena – Atualidades e Pensamento Crítico; Vulcano 

– Criatividade, Inovação e Tecnologia – Espaço Maker e Cronos – Educação Financeira e Valores.

 No dia 23 de novembro, alunos, professores, familiares e equipe, além de representantes e assistidos do Lar Betel, reuniram-se no 
Teatro do CLQ - Reserva Jequitibá para o encerramento das atividades. Na oportunidade, os alunos, junto aos professores, apresentaram um importante 
trabalho, desenvolvido no eixo Apolo, que envolveu a todos. Estudaram e construíram um 
modelo de agência de comunicação, tendo o Lar Betel como primeiro cliente, que a 
contratou para produzir uma campanha que pudesse contribuir para qualificar, ainda mais, a 
instituição. Divididos em grupos, os alunos elaboraram campanhas para “Divulgação e 
ampliação das vendas do bazar”, “Capacitação de recursos com foco na pessoa física – 
Campanha Abrace um velhinho”, “Capacitação de recursos com foco na pessoa jurídica – 
Selo Amigo do Lar Betel” e “Vídeo Institucional do Lar Betel para captação de novos 
parceiros”. Vale salientar que os trabalhos realizados já encontraram aliados para a 
divulgação, como as rádios da cidade que circularão, gratuitamente, vinhetas criadas pelos 
alunos, visando a atrair pessoas físicas e jurídicas como parceiras. Os trabalhos foram muito 
elogiados por todos, em especial, pela diretoria do Lar Betel, que recebeu, simbolicamente, 
todo o material desenvolvido, além de R$ 2.000,00 arrecadados na campanha Pegue-Pague 
(ver box ao lado).

 "Hoje, assisti ao trabalho dos alunos, que, em cada grupo, foi de encher os olhos e de 
aquecer os corações, realmente maravilhoso. Quando surgiu a ideia de fazermos um vídeo 
institucional, uma necessidade nossa, procuramos parceiros, mas tivemos algumas 
dificuldades, que não nos permitiram concretizá-lo. E o CLQ abraçou a ideia. Imaginei que 
algo de bom viria, mas não tão bom. Alunos, professores e direção da Escola estão de parabéns, em especial, a cada um de vocês que trabalharam nos projetos. 

Vocês tiveram a oportunidade de conhecer nossa instituição, nossas dificuldades, nossos 
moradores e nos trouxeram uma porção generosa de solidariedade, dando à instituição 
aquilo de que precisávamos, como as campanhas, que nos serão de grande valia, assim, 
como o vídeo institucional e as ideias de campanhas, importantíssimas para a instituição. 
Em nome de todo o Lar Betel, estamos imensamente agradecidos por todos os projetos, pelo 
trabalho, pela dedicação dos alunos e dos professores e pelo empreendimento da escola. 
Ações como essas são de encher os olhos e aquecer os corações e ajudarão o Lar em sua 
caminhada, que completa 65 anos. Isso nos faz ter mais vontade de servir”, disse o diretor 
da Instituição, Luiz Adalberto dos Santos.

 Finalizando as apresentações, o coordenador do GAIA, professor Sérgio Daniel Ferreira, 
agradeceu aos pais, que confiaram nessa nova proposta do CLQ, aos professores e a toda a 
equipe do CLQ, que não mediram esforços para o sucesso do Programa. Em especial, aos 
alunos pela dedicação e pelos ótimos resultados apresentados.

 Maria Beatriz Sampaio Sabbadin, mãe do Lucas (7º ano) e da Ana Luisa (9º ano), 
comentou: "Sinto orgulho por meus filhos fazerem parte do projeto GAIA. Na minha opinião, 
o projeto vai muito além de desenvolver potenciais e preparar para o futuro através do 

desenvolvimento de novas habilidades. Ele é responsável por gerar, dentro desses adolescentes, um agente transformador, que os torna capazes de enxergar 
problemas, de identificar as falhas, de contribuir com ideias (e como eles têm ideias), de desenvolver soluções e de colocá-las em prática.

 Acredito na educação além das salas de aula, que aposta em projetos reais, fazendo com que esses adolescentes acumulem experiências e, acima de tudo, 
ganhem consciência do papel deles na sociedade. Só assim, como parte ativa desse 
processo, poderão transformá-la, ao país e ao mundo.

 Viver a experiência na prática transforma! Esse modelo de educação amplia horizontes, 
gera responsabilidades, estimula o desenvolvimento de novas habilidades e traz, junto com 
tudo isso, a responsabilidade social, em que acredito!!!

 Parabéns ao colégio pela iniciativa e ao Lar Betel que acreditou nessa força e abriu as 
portas, dando a oportunidade para os adolescentes desenvolverem eficientes projetos, 
vivenciando e sentindo, na pele, as dificuldades a enfrentar. Dessa maneira, contribuíram 
muito com ideias e soluções."

 A importância desse programa e seus ótimos resultados levaram a direção do Colégio a 
incorporar as atividades do GAIA ao currículo oficial de 2018, visando a democratizar a 
participação dos alunos. Isso porque o protagonismo do discente proporciona-lhe a 
consolidação do conhecimento e da aprendizagem, permitindo que aflorem competências 
essenciais, como autonomia, criatividade, responsabilidade e organização, entre outras.

GAIA, Currículo Complementar do Ensino 

Fundamental II e Médio, encerra atividades de 2017



11

out•nov•dez | 2017

 O Gaia, pela riqueza de conteúdos de seus eixos, abre uma infinidade de ideias, de possibilidades e de 
trabalhos. No Eixo Cronos, de Educação Financeira e Valores, coordenada pelo professor Edilson, os alunos 
desenvolveram uma campanha que, implicitamente, transmite diversos conceitos aos participantes, entre 
eles, noções de educação financeira, honestidade, cooperativismo, solidariedade.

 A campanha recebeu o nome de “Pegue-pague”. Estabeleceu-se um problema a resolver, já que os 
alunos desejavam ter sorvetes para consumo na escola. Para tanto, os alunos desse eixo reuniram-se com 
a gerente da cantina da Escola e, com ela, debateram sobre a possibilidade de disponibilizar sorvetes sem, 
todavia, visar lucro. Foi quando surgiu a ideia de realizar o Pegue-Pague, unindo o interessante ao 
solidário, ou seja, agradando àqueles que gostam de sorvete e ajudando, com o que seria o lucro, o Lar 
Betel.

 Com a ideia em mente, saíram a campo. Conseguiram uma empresa que forneceu o freezer e os 
picolés a preço baixo, permitindo vender cada unidade por dois reais, 50% dos quais, o lucro. Elaboraram 
uma campanha que ficou ao lado do freezer, de maneira a informar o consumidor de que qualquer sabor 
tinha o mesmo preço e de que o próprio comprador devia servir-se e depositar o valor do sorvete numa 
caixinha de dinheiro. Se fosse necessário troco, o pagador devia pegá-lo. A campanha também informava 
que o lucro seria revertido, como doação, ao Lar Betel.

 Esse projeto-piloto de Pegue-Pague foi um sucesso, pois se venderam quase dois mil picolés e se 
arrecadou uma boa quantia para o Lar Betel, o que comprovou o comprometimento e a honestidade de 
quase todos que por ali circularam. Desse montante, contudo, menos de 3% não foram pagos, exposto e 
refletido com os alunos, de modo a não se repetir nas próximas campanhas.

 Parabenizamos os alunos e o professor Edilson pelo interessante projeto e a todos que, ao comprar um 
simples picolé, deram uma grande demonstração de civilidade, de cidadania e de esperança num mundo 
melhor.

Campanha Pegue-pague - um exemplo de cidadania

 Uma corrida muito divertida, realizada em uma manhã de sábado, com a presença dos alunos, familiares, professores e funcionários, concluiu um dos 
projetos desenvolvidos no Eixo Vulcano do currículo GAIA. 

 O projeto envolvia a construção de um carrinho de rolimã. Os alunos receberam instruções básicas de marcenaria e puderam usar diferentes 
ferramentas, com a supervisão dos professores, para projetá-lo e construí-lo. Foram, ainda, desafiados a trabalhar em grupos e a construir o carrinho mais 
veloz para uma competição entre equipes que aconteceu no dia 21 de outubro na rua interna do Colégio. Além disso, a atividade incluiu a elaboração do 
regulamento da competição pelos próprios alunos.

 O resultado foi a 1ª corrida maker de carrinho de rolimã do CLQ. As equipes contaram com participações especiais, de familiares, de professores, de 
funcionários, cujas equipes puderam viver momentos nostálgicos, garantindo, a todos os participantes e ao público presente, muita diversão.

 O Eixo Vulcano (Maker – “faça você mesmo”) tem, como pilares, a criatividade, a inovação e a tecnologia. De fato, nele, o estudante é estimulado a 
projetar, a arquitetar e a construir de maneira criativa e funcional. A diversidade de atividades e de materiais, com o uso de ferramentas, proporciona, ao 
aluno, ambiente motivador, propício à resolução de problemas, à materialização de ideias e à integração de saberes.

Manhã de Rolimã – diversão garantida



12

out•nov•dez | 2017

 Três eventos marcaram o 
encerramento das atividades de dança, 
judô e natação em novembro. 

 Na noite de 10 de novembro, 
familiares e convidados puderam apreciar 
as apresentações do 1º Festival de Dança 
do CLQ, do qual participaram alunas da 
Educação Infantil ao Ensino Médio. 
Também assistiram à apresentação 
“Jasmine e Amigas”, um trecho do 
espetáculo “Aladdin”, encenado por um 
grupo do Clube Cristóvão Colombo, a 
convite do Festival.

 Os espetáculos encantaram a todos, 
devido à delicadeza e ao ótimo 
desempenho das alunas que, sob a 
coordenação da coreógrafa e professora 
Patrícia Veiga, propiciaram, ao público, 
que não poupou aplausos, uma noite 
belíssima.

 As apresentações dividiram-se em 
duas partes. A primeira incluiu 
“Morango”, “Abacaxi”, “Uva” e “Salada de 
Frutas”. A segunda, “Bonecas Forrozeiras”, 
“Jasmine e Amigas”, “Teen Style” e 
“Melindrosas”. Parabenizamos as 
dançarinas pela brilhante performance, 
durante a qual puderam demonstrar, com 
energia e desenvoltura, seus talentos 
artísticos.

 Já no dia 13 de novembro, os alunos 
da Educação Infantil e do Ensino 
Fundamental I que praticam Judô 
finalizaram as atividades de 2017 com a 
troca de faixa – graduação de um nível de 
para o outro. Na ocasião, receberam, 
também, do professor Edinho, um 
certificado de participação e de 
graduação. A cerimônia foi acompanhada 
pelos pais, professores e  alunos. 

 Na semana de 27 de novembro a 1º 
de dezembro, os pais da Educação Infantil 
e Ensino Fundamental I puderam apreciar 
a última aula de natação de seus filhos. 
Alguns ficaram surpresos com a agilidade 
de nossos pequenos nadadores.

 Essas atividades permitiram que os 
pais pudessem ver a desenvoltura dos 
alunos nessas atividades.

Encerramento 

de Dança, Judô 

e Natação
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 Pais, alunos e professores do 6º ano do Ensino 
Fundamental II à 2ª série do Ensino Médio 
reuniram-se, em 8 de novembro, na Unidade 
Reserva Jequitibá, para apreciar a mostra de 
encerramento dos Projetos Vida 2017, com 
trabalhos desenvolvidos ao longo do ano, a partir 
de propostas interdisciplinares, suscitadas pelos 
temas de cada série.

 Antes da abertura da mostra, a coordenadora 
do Ensino Fundamental II, Maria Isabel Peixoto 
Olivetti, falou da importância dos Projetos: “As 
atividades procuram desenvolver os aspectos 
científicos e as habilidades socioemocionais dos 
alunos, por meio dos conteúdos estudados, dos 
trabalhos em equipe, da gincana, da arte, da 
música, da poesia, da fotografia, da sensibilidade 
solidária”, explicou ela.

 O encerramento contou, ainda, com os alunos 
do 6º ano apresentando trabalho de LPT, no gênero 
Letra de Canção, o qual adaptaram melodias de 
compositores famosos, como Tom Jobim e Dorival 
Caymmi. Vale salientar que as letras, de autoria dos 
próprios alunos, tiveram, como tema, “A 
importância da água doce”.

 Em seguida, o aluno Min, do 8º ano, fez uma 
animada apresentação “O funk do MC Minzinho”, 
levando o público ao delírio. Outra atração foi a 
música “Tente outra vez”, de Raul Seixas, com a 
“Banda CLQ”, formada por alunos do 6º ano do 
Ensino Fundamental até a 2ª série do Ensino 
Médio. Os integrantes contaram ainda, com a 
participação especial dos professores Osvaldo, Piu 
(Herick) e Gisele. 

 Já os alunos do 7º ano apresentaram filmes 
produzidos por eles ao estudar o gênero Roteiro de 
Cinema em LPT. Finalizando, os alunos do 8º ano 
reapresentaram o “Show de Apresentação”, da 
Gincana 2017.

 Importante registrar que, no evento, as equipes 
do 6º ao 9º ano surpreenderam a todos pela 
capacidade artística, pela organização e pela 
qualidade das apresentações.

 Durante a solenidade, os alunos medalhistas da 
OBA – Olimpíada Brasileira de Astronomia, da OPM 

ꟷ Olimpíada Paulista de Matemática e da OMU ꟷ 
Olimpíada de Matemática da Unicamp foram 
homenageados. Na ocasião, agradeceram aos 
professores, em especial Ângela Costola, José 
Daniel Batista, Robson Felisbino, que coordenam os 
projetos em cada série. Também homenagearam a 
coordenadora geral dos Projetos Vida, Ângela 
Palma, bem como os colaboradores, como Fábio 
Torigoi, Erasmo Espadoto (cartunista) e José 
Roberto Moreno.

 Após um vídeo com momentos inesquecíveis 
das viagens, a exposição dos trabalhos pôde ser 
apreciada por todos.  

Mostra de Encerramento dos Projetos Vida 2017
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Ações Solidárias: ganho duplo 
 Ações solidárias e de cidadania integram, há longos anos, as atividades do CLQ. Como 
exemplo, as gincanas realizadas há 27 anos, com a prova social, que beneficia diversas 
instituções, e que sensibiliza e estimula os jovens a participarem de forma ativa para a 
transformação social.  Ações pontuais e programas, como o trabalho voluntário são também 
desenvolvidos e coordenados pelo Canto do Livre Querer objetivando dar um sentido maior 
para a vida.

 Outro exemplo deste trabalho é a doação feita recentemente, por meio do Programa AS - 
Aniversariante Solidário -  o aluno ou o funcionário aniversariante, ao reunir amigos para 
comemorar,  solicita materiais a serem doados (fraldas, leites, suplementos) como presente ou, 
ele mesmo oferta algo para ser encaminhado às instituições beneficentes. No final de novembro,  as 107 latas de suplemento alimentar arrecadada por esse 
Programa beneficiou a Fundação jaime Pereira (FUNJAPE) que atende portadores de câncer e/ou em situação de vulnerabilidade/risco social.

 Chamou-nos a atenção, também, a dedicação dos alunos voluntários no decorrer do ano, quando cada experiência por eles vividas, nos traz novas emoções 
e o retorno de um aprendizado que só se obtém com a vivência, quando se expõe a alma para servir ao próximo, o que, na maioria das vezes, surpreende pelo 
rico e caloroso retorno dessas ações.

 Um desses encantamentos veio por meio dos alunos coreanos que se interessaram em realizar trabalho voluntário em uma das instituições cadastradas, 
mas, para este trabalho, havia uma limitação, a barreira linguística, já que alguns alunos ainda não dominam a Língua Portuguesa. Porém, quando há o desejo 
verdadeiro e real de ajudar, tudo se resolve. Graças à vontade e a disposição da Orientadora Pedagógica coreana, Bo Ram Gong (Borami) que também tinha o 
desejo de participar do Programa, formaram um grupo e passaram a realizar trabalhos no Lar Betel. No período de março a novembro, semanalmente, 
dedicaram algumas horas com os idosos,  fazendo-lhes companhia, conversando ou realizando trabalhos artesanais, jogos recreativos. Dessa forma, ao 
circularem pelos quartos da instituição, perceberam que os idosos não tinham fotos em seus quartos. Foi quando o grupo teve a ideia de fotografá-los, com o 

 A Biotecnologia, área da Biologia, associa, em seus estudos e pesquisas, 
conhecimentos de Química, Física, Estatística e Informática. Constitui área em amplo 
crescimento e cujo principal objetivo é desenvolver produtos e processos biológicos 
com o auxílio da ciência e da tecnologia. A ONU – Organização das Nações Unidas – 
classifica a Biotecnologia como “qualquer aplicação tecnológica que utiliza sistemas 
biológicos, organismos vivos, ou seres derivados, para fabricar, ou modificar, 
produtos, ou processos, para uma utilização específica”.

 Um grupo de alunos da 2ª série do Ensino Médio, interessado em aprofundar 
seus conhecimentos em biológicas, participou do Curso de Introdução à 
Biotecnologia, ministrado pela Prof.ª Dr.ª Margarete de F. Costa, em parceria com o 
CENA/ ESALQ-USP. Com o objetivo de apresentar essa nova ciência e suas aplicações 
a diversas áreas do conhecimento, o curso envolveu, no primeiro e no segundo 
semestres, os alunos em aulas teóricas e práticas no Laboratório de Genética da 
ESALQ, para a extração de DNA; em visitas técnicas ao Laboratório de Biotecnologia 
e Microbiologia do CENA. Também conheceram os Laboratórios de Ecologia 
Molecular, Microbiologia Agrícola e Biotecnologia Animal da ESALQ, quando tiveram 

aulas com pesquisadores renomados, como a Prof.ª Dr.ª Siu Mui Tsai, o Prof. Dr. Alberto 
Correa Soares e o Prof. Dr. Luiz Lehmann Coutinho.

 “O curso de iniciação proporcionou-nos experiências muito especiais em diversos aspectos. Por exemplo, pudemos entender, na prática, muitos conceitos de 
Genética, antes vistos somente em sala de aula. No decorrer dos encontros, conhecemos grandes pesquisadores da USP e fomos muito bem tratados pelos pós-
graduandos que, com muita paciência e prontidão, nos ensinaram e explicaram tudo que faziam nos laboratórios, cedendo, a nós, tanto seu tempo, quanto seu 
espaço de trabalho. Além do mais, responderam a muitas dúvidas sobre suas profissões e sobre a graduação que escolheram. Pode-se dizer que facilitaram, de 
certa forma, a escolha do curso que prestaremos nos vestibulares, ano que vem. 

 É gratificante pensar que o Colégio e a ESALQ estão investindo em nós, que demonstramos interesse na área de biológicas. Foram-nos disponibilizados 
instrumentos, substâncias, materiais e equipamentos que os graduandos da Universidade usam regularmente. Uma das minhas aulas preferidas foi aquela em 
que extraímos o DNA de uma folha de maracujá, seguindo as instruções dos professores, pois nós realmente colocamos a mão na massa. 

 Os alunos que pretendem seguir a área de biológicas puderam sonhar, de forma mais próxima da realidade, com seu futuro. Já aqueles que seguirão outras 
áreas, com certeza, desenvolveram maior apreço e muito respeito à natureza e a cada espécie que a compõe. Vale salientar que também aprenderam sobre o 
agronegócio no Brasil.

 O curso de iniciação à biotecnologia proporcionou-me experiências que, com certeza, levarei no meu coração para sempre. Fez-me desenvolver um carinho 
especial pela ESALQ  - uma preciosidade em Piracicaba  - e permitiu que eu passasse a ver o nosso país como um grande solo fértil para pesquisas e para o 
desenvolvimento do agronegócio.” comentou Laura Ramos Gonçalves, da 2ª série A.

 O Curso propiciou novo conhecimento aos alunos sobre pesquisas, ambiente universitário e conhecimento biotecnológico. Ao final, todos receberam o 
certificado de participação.

Alunos da 2ª série do Ensino Médio 

participam de curso de Biotecnologia
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 A esperada gincana do Ensino 
Fundamental II reuniu os alunos, na 
manhã do sábado, dia 7 de outubro, na 
Unidade Reserva Jequitibá. Com muita 
alegria e empolgação, os alunos dançaram, 
cantaram, torceram, brincaram e 
mostraram seus talentos.

 Criatividade, animação e solidariedade 
não faltaram para cumprir as provas: 
apresentação musical, festival de danças, 
interpretação de clip musical, canto de 
torcida, show de equipe, teatro, entre 
outras. Vale destacar que, na prova 
artística, os alunos mostraram que, além 
de talento, são também muita 
organizados.

 Além da agradável e divertida manhã, 
proporcionada a todos os presentes, 
parabenizamos os alunos pelas 
arrecadações nas provas sociais que 
ultrapassaram três toneladas de 
alimentos, entre arroz, feijão, óleo e 
macarrão; chegaram a 1325 os litros de 
leite e a 1314 os livros, que beneficiaram 
23 entidades filantrópicas de Piracicaba.

 A equipe vencedora dessa 26ª Gincana 
do Ensino Fundamental, cujo principal 
objetivo é integrar os alunos para o 
exercício das inteligências múltiplas, 
(autonomias intelectual, ético-moral e 
emocional/afetiva), foi a do 9º ano, 
seguida pela do 7º ano.

Gincana agita alunos do Fundamental II

objetivo de aumentar a auto-estima deles. Isso instigou muitos dos internos a que, 
felizes, se arrumassem para a foto e ficassem ansiosos para verem o resultado.

 Após a revelação das fotos, esses alunos juntamente com a orientadora Borami, 
confeccionaram, artesanalmente, com material reciclado, lindos porta-retratos com 
as fotos que, agora, estão enfeitando as cabeceiras e criados mudos dos idosos.

 A Orientadora Borami e a aluna Gawon Lee, do 9º C, em conversa com o 
Notícias do CLQ, contam:

 “Foi muito bom fazer esse trabalho com os alunos. Com a perda recente de meu 
filho, o valor e o sentido da vida se perderam um pouco para mim. Ao surgir essa 
oportunidade, vi que poderia procurar ou resgatar esse sentido através do outro, 
sendo útil para aqueles que precisam. No decorrer do trabalho percebi que ao 
mesmo tempo que eu estava ajudando, estava também sendo ajudada, pois 
comecei a me sentir melhor. Esse trabalho foi muito importante para o aprendizado 
dos alunos, para os idosos e, para mim, foi uma cura emocional; por isso tudo, pretendo 
continua a desenvolver um trabalho voluntário no próximo ano.” comenta Borami.

 Gawon foi convidada a participar do grupo. No início não estava muito otimista, achando que poderia ser cansativo, mas resolveu acompanhar o grupo. 
“Achei que ia ser complicado, mas depois que comecei a fazer o trabalho voluntário aprendi muitas coisas da vida com eles, entre elas, conviver com pessoas 
com realidade diferente da minha, a dar e receber carinho. Gostava de ficar com eles, vi que não era cansativo como eu pensava e comecei até a achar que o 
tempo que ficávamos lá era curto. Pretendo continuar a participar do Programa no ano que vem. Fizemos os porta-retratos e, apesar de termos que trabalhar 
com a cola quente, que machuca a mão, a reação de alegria e satisfação dos idosos ao receber esse simples presente, compensou tudo e foi muito bom sentir 
que fiz, por alguns momentos, alguém feliz.”

 Parabéns à orientadora Bo Ram Gong e aos alunos Hyeonuk Hwang, Hyeonsu Hwang, Seung Hwan Kim (David), Tony Min Sun Chung e Gawon Lee por 
iniciativa tão nobre.

6º ano

9º ano

7º ano

8º ano
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CLQ+Poliedro Piracicaba 

a parceria que já nasce vitoriosa

 O que já era forte, ficou sem comparação.  Os dois cursos pré-vestibulares mais conceituados de Piracicaba: CLQ e Poliedro 
Piracicaba estão agora juntos.
 Essa união proporcionará aos estudantes de Piracicaba e região, tradição e excelência em ensino, inovação e o melhor 
corpo docente, aliados ao material de qualidade do Sistema Poliedro.
 A parceria CLQ+Poliedro Piracicaba já nasceu vitoriosa, pois pela eficiência e qualidade do ensino, registra os maiores 
índices de aprovação na região.
 CLQ+Poliedro Piracicaba prepararndo os alunos para as melhores universidades do país.
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