




Repleto de grandes atrações, o Colégio Imperatriz Dona 
Leopoldina comemorou seus 50 anos de história no dia 27 
de outubro de 2018. 
Fundado com um objetivo socioeducativo muito peculiar, 
com ensino bilíngue desde os primórdios, e mantido pela 
Cooperativa Agrária Agroindustrial, o Colégio Imperatriz 
está situado no distrito de Entre Rios, em Guarapuava-PR.
OsOs seus cerca de 500 estudantes têm acesso ao ensino de 
qualidade, que inclui o principal diferencial do Imperatriz: 
o ensino bilíngue de imersão em língua alemã oferecido a 
partir da Educação Infantil.
O desempenho dos seus estudantes coloca o Colégio 
Imperatriz Dona Leopoldina entre as melhores escolas   
particulares do Paraná.



Desde cedo, a comunidade escolar recepcionou convidados especiais, como ex-diretores, colaboradores e alunos. 



 Pin presenteado a todos os visitantes.



Há 50 anos, no dia 13 de outubro, a “Associação de Educação Agrícola Entre Rios” era fundada. Hoje a “Associação 
Educacional Imperatriz Dona Leopoldina” deu voz a toda a capacidade criativa de alunos e professores, que desenvolveram 
ações didáticas e divertidas para comemorar seu meio século de existência. As cerca de cinquenta temáticas foram apresentadas 

aos visitantes durante toda a manhã, incluindo o resgate histórico de informações, materiais e objetos do colégio. 



Mudas de araucárias foram presenteadas   
aos visitantes, representando a reposição à 
natureza, com o intuito de promover a     

sustentabilidade 





Muito animadas, as crianças se divertiram pelos corredores e acompanharam seus pais visitando as salas com as exposições. 



Algumas das máquinas de datilografia usadas ao longo da história da escola. 



Pai de alunos e ex-aluno, Elmar Remlinger se emociona ao encontrar 
parte de sua história contada por meio das fotografias em álbum que foi 

levado ao Colégio para a exposição. 



Além de realizarem as pesquisas, os alunos também faziam as explicações aos visitantes.







Viagens dos alunos dos Terceirões foram relembradas.



Fotografia é a história que fica.











Curso Técnico em Agropecuária



Homenagem aos professores e ex-diretores, realizada no Centro Cultural Mathias Leh. 
Dos sete profissionais que dirigiram os rumos educacionais do Imperatriz, seis estiveram presentes ou foram representados.







Professores Áurea  Maria Tomaselli e Valério Tomaselli  foram 
homenageados representando todos os professores pela qualidade 
de serviços prestados e pelo tempo de permanência na Instituição.





Representado pelo filho ao receber a homenagem









“O Colégio Imperatriz escreveu uma linda história ao longo desses últimos 50 anos. Agradecemos a todos que estiveram 
presentes nesse lindo momento.” Declaração da atual diretora educacional do Imperatriz,  Josiane Richter.





Canto de “Parabéns” ao Colégio Imperatriz entoado pelos homenageados 
e todos os presentes. Foi  um momento de especial emoção!





Ainda, como é tradição da Comunidade, celebraram    
juntos com um belo almoço na Escola.

Outra ação alusiva à comemoração foi o plantio de uma árvore com o 
nome de cada ex-diretor. 



Uma  Linha do Tempo  foi plotada no corredor central, 
contando a história, mesclando datas, textos e imagens, enfim, 
refletindo os  principais acontecimentos  desde a fundação do 
Colégio até os dias atuais.

Foram efetuadas, também, plotagens nas 
portas das salas de aula, com imagens que
simbolizam temas da história do Colégio.





Bonito momento de celebração e descontração com ex-alunos que subiram ao palco para uma fotografia 
em grupo, respresentando a década em que se formaram no Colégio.



1971 a 1980



1981 a 1990 



1991 a 2000 



1996 

2001



2001 a 2010  



A partir de 2011... 



Turma do 3  Ano do Ensino Médio de 2018 



Homenagem à Associação de Pais e Mestres do Colégio Imperatriz



Equipe dos Colaboradores do Colégio



Show especial do violinista Simão Wolf, que encantou a todos os presentes!





Participação especial no Show: diretora Josiane, professora de violino Raquel e alunos da                                           
Fundação Cultural Suábio-Brasileira.







Guarapuava, 27 de outubro de 2018 


