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Entre os dias 01 e 07 de julho, as 
alunas Amanda Guadiz e Nicolle Dou-
rado, sob a orientação da professora 
Caroline Florindo, participaram da 
Expo-Ciencias Latinoamericana (ESI 
AMLAT 2018), cujo objetivo é promo-
ver a exposição de projetos científicos 
de jovens da América Latina, selecio-
nados por seus países. Em sua 9ª edi-
ção, a feira foi realizada na Universi-
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C O N F I R A  T A M B É M  N E S T A  E D I Ç Ã O

PÁG. 02
Homenagem ao
Dia dos Pais

PÁG. 03
João Paulo premiado
em Festivais

PÁG. 04
Revelando Talentos

PÁG. 06
Entrevista com a ex-aluna 
Mariana Carvalho

PÁG. 04
Reformas e manutenção
durante as férias

PÁG. 05 
Koelle é destaque no ENEM 
2017

dade Católica do Norte, na cidade de 
Antofagasta, no Chile.

A feira, organizada pela MILSET 
América Latina (Mouvement Interna-
tional pour le Loisir Scientifique et Te-
chnique), proporcionou uma varieda-
de de atividades científicas e culturais, 
além de exposição dos projetos dos 
alunos. As alunas e a professora Caro-
line tiveram a oportunidade de realizar 

oficinas e conferências com pesqui-
sadores de grandes instituições, entre 
elas a NASA.

Na cerimônia de encerramento, o 
projeto de Iniciação Científica desen-
volvido por Nicolle e Amanda ganhou 
credencial para a Feira Mundial, que 
será realizada na cidade de Abu Dha-
bi, nos Emirados Árabes, em setembro 
de 2019.
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É hora de retornar. Acabou a Copa. 

Terminaram as férias. A rotina bate à por-

ta e nos convoca a reassumir o nosso pa-

pel, que na verdade são vários. Vivemos 

o tempo da diversidade que nos chama e 

nos provoca a atuar de maneira criativa, 

transformando informações em projetos, 

em novas ideias.

Em relação ao passado, a rotina de 

hoje é muito mais viva, mais vibrante e 

também mais desafiadora. Ela exige de 

nós conhecimento, leitura vasta de livros 

e da realidade, já que a concorrência é 

grande e não podemos ficar estaciona-

dos, paralisados, sem tomar iniciativas 

que resultem em algo interessante, inte-

ligente, que favoreça um grande número 

de pessoas.

Não podemos ficar reféns dos políti-

cos, muitos deles defasados, parados no 

tempo. Se queremos mudança, precisa-

mos atuar decisivamente para que sur-

jam novos quadros políticos e para que 

o País saia de crises que poderiam ser 

evitadas com bons propósitos, projetos e 

imaginação.

Crônica: Hora 
do retorno
por Jaime Leitão

por Jaime Leitão
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Pai
Palavra mestra
Que carrega a força
De inúmeros significados.
Pai lembra apoio
Aconchego
Segurança
Afeto.
No seu dia,
Pai presente
Ou pai ausente
Por alguma circunstância
Está em nós
Inscrito
Para sempre.
Receba, pai, o nosso carinho
E a nossa homenagem
Por ter contribuído decisivamente
Para que a vida brotasse em nós
Com toda força.

PAI 
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João Paulo premiado 
em Festivais

Projeto de Iniciação 
de Heraldo Mauch

O ex-aluno e professor da optativa de cinema do 
Koelle, João Paulo Miranda Maria, é cineasta premia-
do. No mês de julho último ganhou o prêmio de me-
lhor montagem no Festival Guarnicê, no Maranhão, 
pelo filme “Meninas Formicida”. O mesmo filme cur-
ta-metragem rendeu a ele em junho os prêmios de 
melhor filme e melhor direção no Festival de Carpina, 
em Pernambuco.

Agora o filme “Meninas Formicida” está sendo 
apresentado na Austrália, no Festival de Melbourne, 
um dos mais influentes do mundo. Também será exi-
bido em Vancouver, no Canadá, no Festival de Cine-
ma Latino-americano. Foi exibido no final de julho, 
em Portugal, no Festival Vila do Conde.

João Paulo retornou recentemente de Los Angeles, 
onde esse filme foi exibido no famoso Teatro Chinês, 
em Hollywood, no Festival LALIFF. Lá teve encontro 
com produtores executivos de diferentes estúdios, 

O aluno Heraldo Mauch, da 1ª série do Ensino Médio, 
está desenvolvendo seu projeto de Iniciação Científica no 
CEIS - Centro de Estudos de Insetos Sociais da Unesp de 
Rio Claro, sob a orientação dos professores Osmar Malas-
pina e Caio Eduardo da Costa Domingues, e co-orientação 
das professoras Daniela Tura e Caroline Florindo. Desde 
outubro de 2017, Heraldo frequenta as dependências dos 
laboratórios e realiza experimentos envolvendo manipula-
ção, preservação e importância das abelhas para o meio 
ambiente. Com o objetivo de desenvolver um material para 
crianças e jovens sobre o assunto, no dia 15 de junho, o 
aluno realizou sua primeira aplicação com os 3ºs anos do 
Ensino Fundamental, durante a Semana do Verde, guiando 
e apresentando ao grupo algumas espécies de abelhas e 
seu papel na natureza. Heraldo, em parceria com a Unesp, 
pretende expandir em breve seu projeto por meio da divul-
gação científica e participação em feiras de ciências.

abrindo possibilidades para parcerias futuras. No mo-
mento, o seu maior projeto é o primeiro longa, “Casa 
de Antiguidades”, que ele irá realizar no próximo ano, 
já em fase de preparação e escolha de locação, atores 
que irão atuar e aspectos técnicos.

Matrículas 
Abertas no 
CIK 

O CIK - Centro de Idiomas Koelle é aberto a 
toda comunidade e oferece cursos de alemão, 
espanhol e francês, em turmas regulares, com 
aulas semanais de 100 minutos de duração, 
ou com módulos personalizados, atendendo à 
demanda e disponibilidade de cada aluno.

O material adotado pelo CIK é o mesmo 
utilizado pelos institutos de referência no en-
sino dos idiomas: Goethe (alemão), Cervantes 
(espanhol) e Aliança Francesa. Os mesmos li-
vros, uma vez adquiridos, poderão ser utiliza-
dos por no mínimo 2 semestres.

O Centro de Idiomas funciona em uma ins-
talação ampla e independente, equipada com 
recursos multimídia, na Rua 4, esquina com a 
Avenida 14.

Para mais informações, entre em contato 
pelo telefone 19 3522-4407 ou por e-mail: 
cik@colegiokoelle.com.br.
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Bienal de Profissões

Pedidos de mudança de período
Educação Infantil e Ensino Fundamental I

A Bienal de Profissões, esse ano em 
sua 7ª edição, ocorrerá nos dias 15 e 
16 de agosto. O evento proporciona 
aos alunos do Ensino Médio a oportu-
nidade de conhecer as principais car-
reiras acadêmicas e profissionais, por 
meio de conversas com profissionais 
atuantes no mercado de trabalho. Ao 
todo serão mais de 40 palestrantes, em 
sua maioria, ex-alunos do Koelle, além 
de pais e professores universitários. A 
palestra de abertura contará com a 
presença de Claudio Sassaki, cofunda-
dor da Geekie e mestre em educação 

Informamos que pedidos de mudança de período para o ano letivo 2019 deverão ser feitos na secretaria do 
Colégio até o dia 31 de agosto. A troca de períodos se efetivará desde que haja vaga no turno pretendido.

e administração de empresas pela Uni-
versidade de Stanford.

A Bienal de Profissões é um even-
to gratuito, mas com vagas limitadas 
em função do espaço físico das salas 
de aula. Para alunos do Ensino Médio, 
as inscrições poderão ser feitas de 06 a 
08 de agosto. As vagas remanescentes 
ficarão à disposição para o público ex-
terno a partir do dia 09.

Acesse o site: www.colegiokoelle.
com.br/bienal-profissoes e confira a 
programação completa do evento.

Revelando
Talentos 2019

Reformas e 
manutenção durante 
as férias

As inscrições para o Revelando Talentos, programa de 
concessão de bolsas de estudo para o ano letivo 2019, já 
estão abertas. Todos os inscritos farão uma prova envolven-
do língua portuguesa, matemática e conhecimentos gerais, 
e uma redação. Aqueles que obtiverem classificação, parti-
ciparão de atividades práticas, como laboratórios científicos, 
palestras e trabalhos de campo.

Alunos já matriculados no Koelle, aptos a participar do 
programa, são aqueles que, em 2019, ingressarão no 6º 
ano do Ensino Fundamental ou na 1ª série do Médio. Alu-
nos provenientes de outras escolas também podem partici-
par, desde que em 2019 estejam cursando o Ensino Funda-
mental II (6º a 9º anos) ou o Ensino Médio (1ª a 3ª séries).

A prova do Ensino Fundamental II ocorrerá no dia 25 de 
agosto (sábado), às 09h; e a do Ensino Médio, no dia 17 
(sexta-feira), às 14h.

Para participar, é necessário efetuar a inscrição pelo site: 
www.colegiokoelle.com.br/rt, onde constam também todas 
as informações e dúvidas frequentes sobre o processo.

No recesso escolar do mês de julho, a escola promoveu 
uma série de ações visando à melhoria de suas instalações.

A secretaria, na Rua 5, passou por uma reforma, com 
a pintura das paredes, colocação de novo mobiliário para 
atendimento, com nova disposição dos móveis. A sala de 
leitura também sofreu uma readequação em seu espaço 
físico, oferecendo a partir de agora mais lugares para que 
os alunos possam estudar e fazer tarefas. O prédio da Edu-
cação Infantil e Fundamental I, na Av. 16, passou a contar 
com mais uma sala para reuniões.

Diversos setores passaram por revisão de instalações 
elétrica e hidráulica, além de limpeza, pintura e dedetiza-
ção. Todos os aparelhos de ar condicionado e projetores 
passaram por revisão técnica. Diversas salas de aula tam-
bém passaram por manutenção, com a troca de rodapés e 
reforma em cortinas e persianas.

Agradecemos a todos que colaboraram durante esse 
mês para garantir a execução de todos os trabalhos.



5

KARA DO KOELLE - AGOSTO DE 2018

Dica de App

Koelle é destaque no ENEM 2017

Reunião sobre Bolsas de Estudo BEAAME 2019

Office Lens
Plataformas: iOS e Android

Além de ser útil como um scanner de documentos, recibos e cartões de visita, o aplicativo oferece ao usu-

ário a possibilidade de tirar fotos de um quadro branco ou uma placa e transformá-las em um documento 

reconhecido por texto em produtos da Microsoft.

Google Spotlight Stories
Plataformas: iOS e Android

Voltado para dispositivos móveis ou equipamentos com a tecnologia de realidade virtual, o Google Spotli-

ght oferece narrativas imersivas em 360 graus que podem ser baixadas para facilitar o acesso.

A partir dos resultados divulgados pelo MEC, a Folha de São Paulo publicou em seu site, no dia 29 de junho 
último, o ranking das melhores escolas do Brasil, no ENEM 2017.

O estudo feito pela Folha levou em conta escolas com pelo menos 61 estudantes no 3º ano do Ensino Médio, 
resultando em um total de 6.499 escolas, sendo 5.227 públicas e 1.272 privadas.

Pelo 8º ano consecutivo, o Koelle obteve a 1ª colocação em Rio Claro e região, conquistando a 174ª posição 
no Brasil e a 53ª no Estado de São Paulo.

Parabéns aos alunos, formandos de 2017, corpo docente, coordenadores pedagógicos e toda equipe do Co-
légio Koelle, que contribuíram decisivamente para a conquista desse resultado.

No dia 17 de agosto (sexta-fei-
ra), às 19h30, em nosso auditório, 
será realizada uma reunião de es-
clarecimentos sobre o programa de 
bolsas para 2019.

No caso das bolsas de estudo 
BECICK (Bolsas de Estudo Con-
quistadas no Ingresso no Colégio 
Koelle), a renovação em 2019 é 
automática desde que o aluno não 
mude de nível de ensino, atinja a 
média 7,0 ao final do ano letivo 

Fonte: http://porvir.org/melhores-aplicativos-para-ensinar-e-aprender/

de 2018 e os pagamentos se en-
contrem em dia. É, portanto, dis-
pensável a presença dos pais e/ou 
responsáveis por alunos com bolsas 
BECICK nessa reunião.

Alunos que obtiveram bolsa BE-
AAME (Bolsas de Estudo para Alu-
nos Anteriormente Matriculados 
na Escola) para 2018 devem fazer 
nova solicitação para 2019, que 
será analisada pela COPAFIPRO 
(Comissão de Pais para Fiscalização 

do Programa) encarregada de deci-
dir sobre essas solicitações.

Para assegurar que os conceitos 
que orientam o programa dessas 
bolsas de estudo sejam do conhe-
cimento de todos, a presença nes-
sa reunião será obrigatória para 
os interessados, de forma que as 
inscrições para as bolsas BEAAME 
somente poderão ser feitas ao final 
dessa reunião.
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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 a ex-aluna 
Mariana Carvalho

Nesta edição do Kara do Koelle, 
conversamos com Mariana Carvalho, 
ex-aluna do Koelle, formanda do ano 
de 2009, que reside nos EUA.

KK: Conte-nos um pouco sobre 
a sua trajetória acadêmica, desde a 
graduação no Brasil até os estudos 
nos EUA.

Mariana: Estudei no Colégio Ko-
elle de 2003 a 2009. Em 2010, fui 
para São Paulo estudar Propaganda e 
Marketing na ESPM. Me formei e em 
2014 me mudei para o Rio de Janei-
ro. Em 2016 concluí um MBA em In-
teligência Competitiva, na ESPM-Rio. 
Sempre fui apaixonada por ferramen-
tas que pudessem impactar positiva-
mente as pessoas e a tecnologia sem-
pre me fascinou por abrir caminhos e 
possibilitar acessos em diversas for-
mas. No segundo semestre de 2016 
recebi uma bolsa de estudos e vim 
para os Estados Unidos fazer mestra-
do em Ciência da Computação. Me 
formei no final do ano passado e esse 
ano comecei a trabalhar na área de 
engenharia de sistemas e pré-vendas 
da Dell.

 
KK: Em seus trabalhos, você de-

monstra paixão pela tecnologia e 
grande engajamento com a questão 
do empoderamento feminino. Como 
surgiram essas vocações?

Mariana: O interesse por tecno-
logia sempre existiu, especialmente 
quando comecei a faculdade e me en-
volvi em trabalhos de desenvolvimen-
to de aplicativos. Até então, eu não 
tinha conhecimento técnico nenhum 
e isso começou a fazer falta. Estudar 
Ciência da Computação foi um divisor 
de águas. Em relação à desigualda-
de de gênero, meu interesse cresceu 
quando vim morar nos Estados Uni-
dos e eu senti na pele o que é ser imi-
grante, latina e mulher em uma área 
que ainda precisa de muita diversida-
de: a de tecnologia. Diariamente, em 
todas as partes do mundo, e em todas 
as indústrias, as mulheres lutam por 
um ambiente pessoal e profissional 
mais justo e igualitário, menos ma-
chista, menos sexista e mais inclusivo. 
É nosso dever, como sociedade, cons-
truir uma realidade na qual meninas 
e meninos tenham acesso às mesmas 

oportunidades, independentemente 
de classe social, gênero, orientação 
sexual ou cor da pele. E é nisso que 
eu acredito e pelo o que eu luto.

 
KK: O que é a Financela? Quan-

do ela deve entrar em operação?
Mariana: Financela é uma pla-

taforma de financiamento coletivo e 
a primeira no Brasil a ser voltada ex-
clusivamente a projetos liderados por 
mulheres. Através da Financela, nós 
esperamos ajudar mulheres a finan-
ciar seus sonhos, seja em qualquer 
indústria e campo de atuação. Nós 
estamos trabalhando no desenvol-
vimento da plataforma e esperamos 
rodar uma fase de testes ainda em 
agosto. Nossa intenção é lançá-la no 
máximo em setembro.

 
KK: Você trabalha atualmente na 

Dell e atua em diversos projetos pes-
soais, entre eles a Financela. Como 
consegue conciliar todas essas ativi-
dades?

Mariana: Eu sou extremamente 
apaixonada pela causa (empodera-
mento feminino) e respiro isso dia e 
noite, seja na minha vida pessoal ou 
profissional. Minha jornada na Dell 
está sendo incrível e é uma parte im-
portante da minha vida, assim como 
a Financela. Como dizem: “Quem 
quer arruma um como. Quem não 
quer arruma uma desculpa”. Eu acor-
do às 6h da manhã e vou dormir às 
23h. Organizo o meu tempo e tenho 
muito apoio da minha família, princi-
palmente da minha irmã, que está no 
Brasil e gerenciando a Financela co-
migo. Na Dell, tenho recebido apoio 
de diversas áreas, inclusive da dire-
toria e da vice-presidência global da 
empresa. Posso dizer que eu sou in-
cansável, amo interagir com pessoas 
e isso é o que me faz feliz e ter tempo 
de conciliar tudo o que eu considero 
valioso.


