
Projeto Horta na Escola
 Desde o início do ano letivo, as turmas dos 3ºs anos do 
Fundamental I vêm desenvolvendo o cultivo de uma horta junto com 
as suas professoras de sala: Beatriz, Renata e Tatiane, mais a 
estagiária Sheila, do curso de Ciências Biológicas da Uniararas.
 As crianças aprenderam inicialmente a cuidar do solo, suas 
propriedades, adubaram e o deixaram pronto para iniciar o plantio 
com mudas e sementes. Confeccionaram também uma composteira, 
trazendo cascas de frutas e vegetais de casa, para adubar o solo 
sempre que necessário no decorrer de todo o ano.
 Os alunos passaram também pela aprendizagem de como 
combater pragas que estavam surgindo na horta, como pequenas 
lagartas, e prepararam, eles mesmos, pesticidas orgânicos.
 No mês de abril foi realizada a primeira colheita, de 
rabanete, alface e almeirão e todos saborearam uma deliciosa 
salada.

Páscoa na Educação Infantil
 Para comemorar a Páscoa, os alunos da Educação Infantil 
receberam a visita do coelhinho, que passou a semana toda com 
eles. Foram momentos muito divertidos e de grande expectativa! As 
crianças confeccionaram seus ninhos e se prepararam para a tão 
aguardada surpresa: a entrega dos ovos de chocolate, que 
aconteceu no dia 12 de abril.

Câmara de Rio Claro presta homenagem à 
Koelle Pandas
 A Câmara Municipal de Rio Claro prestou, no dia 10 de 
abril, uma homenagem aos alunos que integram a equipe Koelle 
Pandas. Aprovada por unanimidade pelos vereadores, os Pandas 
receberam a Moção de Aplausos, um reconhecimento conferido pelo 
Legislativo Municipal pela iniciativa da equipe envolvendo a defesa 
dos animais.

 A partir do diagnóstico do grande número de animais 
abandonados na cidade de Rio Claro, a equipe criou um site que 
ajuda os donos a localizar seus pets quando eles se perdem.
 O site,  que pode ser acessado pelo endereço 
wwww.cadekp.com.br, fornece telefones e e-mails de órgãos 
responsáveis pelo bem-estar animal e possibilita que as pessoas 
cadastrem seu animal, doem e adotem um bichinho, entre outras 
funcionalidades. 
 Participaram também da homenagem os professores 
orientadores Sergio Barbosa e Sueli Menaldo, Teodoro Koelle, diretor 
da escola, além de pais e familiares dos integrantes da equipe.

Encontro de formação do Grupo Mathema
 O Grupo Mathema, responsável pela elaboração do Projeto 
Ciranda, material didático utilizado nas turmas da Educação Infantil do 
Koelle, promove uma série de encontros de formação envolvendo as 
instituições que utilizam o material. O objetivo dessas formações é 
promover a interação entre os corpos docentes das escolas visando a 
troca de experiências. No dia 08 de abril, nossas professoras da 
Educação Infantil estiveram no Colégio Madre Cabrini, em São Paulo, 
para a realização de mais uma oficina do Mathema, que teve como foco 
"A problematização na aprendizagem - contribuições das neurociências".

Alunas premiadas no Concurso Municipal de 
Poesia - Semana da Mulher
 A Câmara Municipal de Rio Claro promoveu, na noite de 07 
de abril, a cerimônia de premiação do XVIII Concurso de Poesia, 
evento comemorativo à 22ª Semana da Mulher, organizado 
anualmente pelo Sistema de Bibliotecas Públicas Municipais, em 
parceria com a Câmara Municipal. O evento contou com a presença 
de autoridades e a participação de escolas públicas e privadas de Rio 
Claro. De um total de aproximadamente 130 poemas participantes em 
cada categoria, as alunas Sofia Albuquerque Epiphanio, do 6º B, e 
Catarina Melleiro, do 8º C, conquistaram, respectivamente, o 1º lugar 
nas categorias Infantil (07 a 10 anos) e Juvenil I (11 a 14 anos). Além 
disso, a aluna Maria Eduarda Defavari, do 8º A, obteve a 2ª posição na 
categoria Juvenil I. As alunas foram orientadas pelos professores de 
português, Adriana Pizirani (6ºs e 7ºs anos) e Denis Bianconi (8ºs e 
9ºs anos).

Torneio de Futebol Society
 No dia 03 de abril, alunos do Colégio Koelle foram até a 
cidade de Valinhos, no Colégio Visconde de Porto Seguro, onde 
participaram de um Torneio de Futebol Society com outras duas 
escolas: Colégio Rio Branco e Colégio Porto Seguro. Nossa escola 
foi muito bem representada por dois times femininos e dois 
masculinos. Apesar de voltarmos com apenas 3 vitórias, em 8 jogos, 
os resultados foram muito positivos, já que houve equilíbrio entre as 
equipes. Além da prática esportiva, os alunos viveram a experiência 
de ganhar e perder, fazer novas amizades e passar um dia diferente 
em um ambiente novo. Eles foram acompanhados pelos professores 
Gustavo e Emilie (Educação Física) e o inspetor de alunos, Paulo 
Gerard. 

Apresentação teatral
 No dia 29 de março, os alunos dos Ensinos Fundamental II 
e Médio tiveram a oportunidade de assistir à peça “A Terra é Azul”, 
com a atuação dos atores Eduardo Bakr, Vitor Thiré e Larissa 
Landim. Com uma temática bem atual e apresentação ágil, divertida 
e emocionante para o público jovem, a encenação trata da rebeldia 
e indisciplina. Em seu desfecho, faz uma bela homenagem à 
amizade e aos mestres. A peça, do grupo Teatro Jovem, do ator 
Tadeu Aguiar, já foi vista por mais de 100 mil pessoas. Foi uma 
manhã de muita diversão e aprendizado!

Olimpíada de Química
por Victor Martins
 A etapa final da Olimpíada de Química do Estado de São 
Paulo acontecerá no dia 10 de junho, no Instituto de Química da USP, 
em São Paulo. Um grupo, composto por três alunos do Ensino médio, 
participou da competição. Os estudantes Giovanna Ortolan, Vitória 
Lucci e Victor Martins foram responsáveis pela primeira fase, que 
consistiu em uma redação com o tema “Química nas Olimpíadas”. A 
redação foi classificada entre as 100 melhores, levando assim o grupo 
para fase seguinte, em que será representado pela integrante Vitória 
Lucci. Os alunos serão acompanhados pelo professor de química e 
orientador do trabalho, Thiago Christofoletti.

Dicas de série
por Vivian Carneiro

 Uma série britânica muito comentada no ano de 2016 foi 
Black Mirror. Teve o lançamento de seu primeiro episódio em 
dezembro de 2011, e até o último episódio lançado, em outubro de 
2016, trouxe uma crítica sobre os "espelhos pretos", como 
smartphones e computadores, muito presentes e influentes no 
século 21.
 Cada capítulo examina a sociedade moderna e, apesar de 
não estarem diretamente ligados, "todos tratam da forma como 
vivemos agora - e da forma como podemos estar vivendo daqui a 10 
minutos se formos desastrados", como disse o produtor da série, 
Charlie Brooker.
 Esse seriado tem como intuito nos explicar o que está 
acontecendo com nós mesmos da melhor maneira possível: 
utilizando uma "tela preta" para nos chamar a atenção. Com 
episódios que apresentam uma sociedade onde a quantidade de 
curtidas nas redes sociais define o quão legal você é, outro que 
debate o grau de segurança que temos na internet, sendo sempre 
observados, ou até mesmo os tipos de programas da mídia 
moderna que fazem milhares de pessoas pararem para assistir. 
Cada um deles nos deixará horrorizados, chocados, definitivamente 
perturbados e, com certeza, pensativos em relação à tecnologia -ou 
o vício que temos nela- e até onde isso pode nos levar.
 Ao chegar ao fim, dificilmente você ficará indiferente e 
talvez possa até diminuir sua necessidade de tecnologia. Uma série 
que eu pelo menos acredito ser importante e interessante de se 
assistir, debater, se autoavaliar e pensar: é esse o futuro que quero 
pra mim?

Aconteceu
Passeios ao Sítio, só alegria
 Durante o mês de abril, aconteceram diversos passeios ao 
Sítio do Colégio Koelle, no distrito de Ajapi, reunindo as turmas da 
Educação Infantil e Ensino Fundamental I.

Fazenda Tozan
 No dia 27 de abril, os alunos das 2ªs séries do Ensino Médio 
visitaram a Fazenda Tozan, em Campinas, onde aprenderam um 
pouco mais sobre o preparo do café e sua importância para a 
economia brasileira.

Passeio Maria Fumaça
 No dia 06 de abril, os alunos dos 3ºs anos do Fundamental 
fizeram um passeio de Maria Fumaça, entre as estações Anhumas e 
Tanquinho, em Campinas. A atividade faz parte do conteúdo 
programático de História, que tem como tema a história da ferrovia.

Torneio mundial de robótica da FLL
 A equipe Koelle Pandas participará, entre os dias 18 e 21 de 
maio, do campeonato mundial de robótica organizado pela First Lego 
League (FLL), que ocorrerá no campus da Universidade de 
Arkansas, na cidade de Fayetteville. Cerca de 70 equipes de diversos 
países, entre eles EUA, Japão, Israel e Coreia, estarão presentes no 
torneio, que contará também com a equipe AC/DC/EG, da Escola 
Eduardo Gomes, de São Caetano do Sul.
 Agradecemos às diversas empresas e instituições que 
estão ajudando a equipe a custear as despesas da viagem. São elas: 
Associação de Pais e Mestres do Colégio Koelle (APM), SICOOB 
Unimais, Unimed, Nativio Turismo, DPV Químicos, JF Artes & 
Manias, Grupo Silva, CBB - Cesta Básica Brasil, Speciale Viagens, 
Brascabos, Santini  Transportes, Mercadão Horticenter, 
Translosangeles, Azevedo Restaurante e Rotisseria, Brasil500 
Turismo, Clubclass, BYD, Plataforma Restaurante, EPTV, TV Claret, 
Jornal Cidade, Coliseum, OAB, Madeireira Guedes.

Crônica: Espaço para a Luz - por Victor Martins
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 Mas e o processo para que se atinja esse objetivo é 
importante? É claro que é, ele é a estrada que deve ser percorrida 
para atingir o ponto. Para que um processo seja completo é preciso 
que ele seja pleno em aprendizado, o que significa erros e acertos, 
altos e baixos. Sim, erros e baixos também, pois é justamente 
nesses momentos que você muda, e essa mudança o levará à 
realização. O que é a vida senão um grande processo?
 Muitas vezes, em meio à afobação e à ansiedade que a 
própria relação pessoa-mundo causa, ou mesmo em meio ao 
desgosto gerado por um momento ruim, ficamos cegos, 
esquecemos dos sonhos e objetivos maiores, esquecemos 
também da estrada percorrida e de que é preciso analisar, 
aprender com as situações, sentir como cada uma reverbera em 
nós e, muitas vezes, apenas deixar passar, por entender que faz 
parte desse intrigante jogo.

 Vivemos tempos de sombras, o mundo está envolto por 
uma atmosfera negra de insegurança, carência e medo. Às vezes, 
quando cansado, me sentindo sugado pelo mundo, paro para 
refletir como é que está a vida e como enfrentar tudo isso de forma 
equilibrada. Esses dias, me veio à mente a imagem de uma vela.
 Sim, uma vela, o instrumento que combate a escuridão. 
Mas o real ponto não é o que a vela faz, mas, sim, quando ela o faz. 
Todos se lembram dela e de sua luz apenas quando as demais 
fontes luminosas se foram, quando a negridão já tomou conta; 
nesse momento é que notam sua verdadeira força, e essa 
permanece resplandecente mesmo que sendo consumida.
 Quem sabe os sonhos, os desejos - as forças que te 
movem - sejam uma vela. Revelam algo de puro de cada pessoa, 
como se aquela criança, esquecida há muito, demonstre que ainda 
está perdida dentro de cada um. Que importância tem um sonho?!

Mario Sergio Cortella no Koelle
    A Associação de Pais e Mestres 

(APM-CK) promoverá a vinda de Mario 
Sergio Cortella ao Colégio Koelle, que 
falará sobre "A Educação no Século 21 e o 
Perfil das Educadoras e dos Educadores". 
A palestra ocorrerá no dia 05 de junho, às 
19h30, nas quadras esportivas do Colégio.

    Cortella é um filósofo, educador, 
palestrante e professor universitário. É 
autor de diversos livros nas áreas de 
educação, filosofia, teologia, motivação e 
carreira. Por suas análises acerca de 
questões sociais ligadas à filosofia na 
sociedade contemporânea, tem cativado 
milhares de fãs por todo o país.

    Os tickets poderão ser retirados a 
partir de 15 de maio, ao custo de R$ 10,00, e 
serão destinados inicialmente a pais de alunos 
do Koelle. Havendo vagas remanescentes, a 
partir do dia 22 os ingressos poderão ser 
retirados por alunos dos Ensinos Médio e 
Fundamental II do Colégio.

48ª Festa Junina
 10 de junho, a partir das 10h, nas quadras esportivas do 
Colégio Koelle. Quadrilhas, brincadeiras, comidas e bebidas típicas.
 Convites gratuitos para contribuintes da APM:
 •01 pulseira para cada aluno/filho + 04 pulseiras para a família.
 Convites adicionais:
 •R$ 10,00 até as 09h do dia 10/06.
 •R$ 20,00 na hora do evento.

 

SER MÃE
por Isabella Aquino
Deixei a natureza transformar-me
Com todas as suas leis.
Tive o prazer de sentir um bebê
No meu ventre.
Chorei na maternidade.
Passei noites acordada.
Ensinei a comer.
Ensinei a andar.

Chorei no primeiro dia de escolinha.
E chorei no último dia de escola.
Deixei algumas pessoas de lado.
Relaxei na aparência,
Mas vivi a maternidade
Na sua essência
Sem me afastar nenhum minuto
Dessa doce e ao mesmo tempo
Difícil missão.

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 e Diagramação: Gunar W. Koelle.  Jaime Leitão e Teodoro Koelle.  Joel Martini e Maja Callegari.  Escena.

Entrevista com o inspetor de alunos Seu Ari
   Neste mês, o aluno Carlos Eduardo 

entrevistou Seu Ari, inspetor de alunos conhecido 
por várias gerações que estudaram aqui no 
Colégio.

   KK: Um bordão muito conhecido na escola 
é: " O professor ensina, Seu Ari educa". Como o 
senhor se sente ouvindo isso?

   Seu Ari: Quando se consegue mudar para 
o bem, é muito gratificante; em casa, os pais 
educam e quem trabalha com os alunos tenta ajudar 
um pouco mais.

 KK: Qual a importância da escola para a sua vida e da sua 
vida para a escola?
 Seu Ari: A escola é importante na vida de todos; para a minha 
vida foi uma escola de aprendizagem, aprendi muito com os alunos, eles 
ensinam a gente a ter muita paciência.

 KK: Como se sente após ver alunos se tornando pessoas 
realizadas profissionalmente e mais tarde trazendo os seus filhos para 
estudar aqui?
 Seu Ari: É muito bom ver o sucesso de pessoas, saber que 
nós compartilhamos com sua formação e hoje têm condições de trazer 
os filhos para o Koelle, isto é ser pai inteligente; para nós é muito legal 
continuar trabalhando com as gerações seguintes.

 KK: E quanto à relação com os alunos?
 Seu Ari: É trabalhoso, porém suportável, eles entendem o 
porquê de eu ser rigoroso, o amanhã será muito melhor se tiver 
disciplina.

 KK: Depois de trinta anos trabalhando aqui, qual a sua 
mensagem?
 Seu Ari: O estudo é a luz dos teus olhos. Se tudo fosse tão 
fácil, não teria graça, estudar abre divisas, leva você ao sucesso.

CIK é Centro Examinador SIELE em Rio Claro
 Em janeiro de 2017, o Centro de Idiomas Koelle (CIK) tornou-
se centro examinador do exame SIELE, que é o sistema mais 
completo, versátil e de prestígio para avaliar e certificar o domínio do 
idioma espanhol. O SIELE atesta o grau de competência na língua 
espanhola através de quatro provas: compreensão de leitura, 
compreensão auditiva, expressão e interação escritas, e expressão e 
interação orais.

 As instituições culturais e acadêmicas envolvidas no 
desenvolvimento e elaboração das provas são o Instituto Cervantes 
(Espanha), Universidad Nacional Autónoma de México (México), 
Universidade de Salamanca (Espanha) e a Universidad de Buenos 
Aires (Argentina).
 Todo o processo de inscrição é online através do site 
siele.org, onde os candidatos escolhem a modalidade, o lugar e a data 
da prova. Após sua realização, no centro examinador escolhido, o 
candidato obtém seu certificado ou relatório de avaliação na própria 
página web, em um prazo máximo de três semanas. Há somente 15 
centros examinadores SIELE no Brasil, e o CIK foi escolhido para 
aplicar o exame em Rio Claro. Para mais informações, entre em 
contato com o CIK pelo telefone 3522-4407, de segunda a sexta-feira, 
das 14h às 22h ou aos sábados das 08h às 12h.

Inova Koelle: “Formando detetives”
por Laura Inacio
 Neste mês de maio o Inova Koelle apresenta o projeto inovador 
do professor de química do Ensino Médio, Thiago Christofoletti. Entre as 
atividades propostas em sua disciplina optativa Química Forense, no 
laboratório do Colégio, o professor desenvolveu um projeto denominado 
Análise Datiloscópica, em que cada aluno coletou suas digitais utilizando 
uma “almofadinha” de carimbo e, em seguida, as colocaram em uma 
tabela, cuja estrutura era similar à usada pelos profissionais da polícia. 
Dadas as instruções, os alunos puderam verificar os diferentes tipos de 
digitais e suas referentes particularidades. Para finalizar, tiveram a difícil 
tarefa de identificá-las em relação a uma classificação fornecida pelo 
professor. Todo o trabalho demonstrou o quão complicada é a tarefa dos 
peritos na identificação de autores de crimes que dependem desse 
processo para serem solucionados.
 O Colégio o parabeniza e agradece pelo desempenho. Boa 
sorte!
 

 Acesse o QR code e confira a matéria produzida pela TV Koelle. 
Gostou? Curta e compartilhe!

Dia da Família 
 Na manhã do dia 1º de abril, os alunos da Educação Infantil e 
dos 1ºs anos do Fundamental fizeram uma bela e emocionante 
apresentação musical. Em seguida, participaram com seu familiares de 
variadas vivências e de um delicioso café da manhã. Uma série de 
espaços, que propunham diferentes propostas de atividades, fez com 
que juntos - alunos, pais e familiares - embarcassem em brincadeiras, 
utilizando materiais não estruturados, como tecidos, papel e plástico 
bolha. Esses espaços proporcionaram também muita diversão, com 
danças, caretas, criação de histórias e de personagens.

Acesse o QR Code e assista!


