Novembro de 2015

Ano 18
nº 224

A Hora é esta
O Enem já aconteceu, você está ansioso aguardando o
resultado, mas os vestibulares irão ocorrer em breve e
representam um novo desafio que, temos certeza, você
encarará de frente, com o conhecimento acumulado em estudos
nesses anos em que esteve conosco. Desejamos sucesso. Vá
com confiança, tranquilo, já que se preparou e tem todas as
condições de colher bons resultados.

Demétrio Magnoli no Koelle
No dia 10 de novembro, terçafeira, estará no Colégio Koelle o Prof.
Demétrio Magnoli, para uma palestra
sobre a Crise dos Refugiados na Europa.
O evento, aberto a pais, alunos e demais
interessados, acontecerá no auditório da
escola, a partir das 20h.
Demétrio é Doutor em Geografia
H u m a n a p e l a F F L C H - U S P, v e m
mantendo atuação constante no
jornalismo da Globonews e é articulista
no jornal Folha de São Paulo.
Suas palestras, já tradicionais aqui no Colégio, são
sempre muito concorridas. Para participar, basta retirar o
convite, gratuito, disponível na secretaria até as 18h do dia
10/11.

FEIMARK e Dia da Pizza
No dia 17 de outubro, a APM promoveu a 11ª FEIMARK
- Feira de Mães Artistas do Koelle. O evento reuniu mães de
alunos, que expuseram os mais diversos trabalhos artesanais.
No mesmo dia, houve a entrega das pizzas da Vó Lena, cuja
renda foi revertida para contribuir com as despesas da formatura
dos 9ºs anos.

EPTV na Escola
A aluna Rafaela Sanches Bordokan, do 9º ano A, sob a
orientação da professora Denise Leite Machado, conquistou o
5º lugar, entre 18.000 participantes, no concurso EPTV na
Escola que, em 2015, propôs o tema: “A educação que eu tenho
é a que eu deveria ter?”. A aluna será premiada com 1 televisor, 1
visita à Faber-Castell e participará de uma reportagem a ser
produzida pela EPTV. A professora receberá um tablet.

Festa dos Ex-Alunos
Nos dias 03 e 04 de outubro, cerca de 120 ex-alunos,
de todas as idades, procedentes das mais diversas localidades
do Brasil, se reuniram no Colégio Koelle para celebrar mais
uma edição da festa dos ex-alunos.
A reunião foi organizada pela AKEA - Associação
Koelle de Ex-Alunos, fundada em 1951, que até hoje cumpre o
importante objetivo de estreitar laços e facilitar contatos entre
todos os que passaram pela escola nas últimas décadas.
Em reunião do Conselho Deliberativo da AKEA,
realizada no dia 03 de outubro, foi eleita a ex-aluna Débora
Maule para presidir a entidade no biênio 2016/2017.

Rafaela estará acompanhada de seus familiares, com
a professora Denise e o diretor Gunar Koelle, na cerimônia de
premiação, que acontecerá na cidade de São Carlos, no dia
12 de novembro. Parabéns pela conquista.

Assembleia Geral da APM
No dia 21 de novembro, sábado, às 09h, no auditório
do Colégio, será realizada a Assembleia Geral para eleição do
Conselho Deliberativo e da Diretoria para o biênio 2016/2017
da APM - Associação de Pais e Mestres do Colégio Koelle.
Todos os pais e professores estão convidados a
comparecer.

Apresentação dos grupos de teatro
Os grupos de teatro formados por alunos dos Ensinos
Fundamental II e Médio, coordenados pelo professor Miguel
Atensia, convidam a todos para assistirem as peças que
foram preparadas no decorrer do ano letivo. As
apresentações ocorrerão em dois momentos: pela manhã,
para alunos; e à noite, para pais e convidados, no auditório do
Colégio Koelle.
Peça: Que absurdo! (grupo do Ensino Médio)
Quando: 19/11 ´ manhã: alunos
´ 20h: pais e convidados

Seus personagens são pessoas próximas de nós:
merceeiros, juristas, garçonetes, professores, comerciantes,
etc. Essas pessoas que são tomadas por uma misteriosa
"epidemia".
A reflexão que fazemos é que estamos acostumados
em apontar as incoerências dos outros, mas olhar para as
próprias incoerências é algo mais desconfortável e exige
disposição. Então, como saber se não estamos nós mesmos
sujeitos a tais metamorfoses?
Ao longo do ano, foram discutidos na disciplina de
teatro temas relacionados a comportamentos absurdos,
como desumanização, alienação, convicção e efeito
manada.
A adaptação da peça contou com uma equipe de
dramaturgia formada por Rafael Chistofoletti, Isabelli
Gramiscelli Ferreira Zavarello e Martim Schurmann Azevedo
e foi orientada pelo professor Miguel Atensia.
A Pequena Nicole
O grupo de teatro dos 8º e 9º anos do Fundamental
vai apresentar a peça "A Pequena Nicole", uma adaptação
inspirada nos livros do escritor francês René Goscinny.

Peça: A Pequena Nicole (grupo do Ensino Fundamental II)
Quando: 25/11 ´ manhã: alunos
´ 20h: pais e convidados
Saiba mais sobre as peças e os trabalhos
desenvolvidos na disciplina de teatro nas matérias a seguir.
Que absurdo!
Este ano, o grupo
de teatro do Ensino Médio
vai apresentar uma
adaptação da peça teatral
"O Rinoceronte", de
Eugène Ionesco, um dos
maiores dramaturgos do
teatro do absurdo.
Na peça, uma
pequena cidade é surpreendida por rinocerontes
que começam a correr
misteriosamente por suas
ruas.
Serão rinocerontes africanos ou asiáticos? E de
onde eles vieram? De um circo? Dos terrenos pantanosos
ao redor? Fizeram ninho em um galho seco onde ficaram
escondidos?
Escrita em 1959, a peça faz uma leitura metafórica
do nazismo e fascismo. Ionesco explora a mentalidade
das pessoas que tão facilmente sucumbiram à lógica
fascista.

Com a expectativa da chegada de uma irmãzinha,
Nicole acredita que pode ser abandonada na floresta por seus
pais.
Para evitar esse final trágico, ela conta com a ajuda
de "Os Invencíveis", uma liga secreta formada por seus
amigos. A aventura que se desenrola ajuda a pequena Nicole
a descobrir o que ela quer ser quando crescer.
O processo de montagem da peça serviu como um
espaço para que professor e alunos pudessem refletir sobre o
que eles querem ser, quais são os seus principais anseios.
Mais que pensar sob uma ótica focada em aspectos materiais
e financeiros, a ideia foi estimulá-los a desenvolver um olhar
subjetivo para observar com calma e sem pressão externa o
que começa a brotar dessa vontade interna e pessoal. O que
tenho vontade de fazer e oferecer para as pessoas? O que vai
no sentido de dentro para fora? Essas foram algumas das
temáticas refletidas ao longo da montagem.

Desafio Nacional Acadêmico

Excursão para a Fazenda Peraltas

No mês de outubro,
aconteceu uma nova edição do DNA Desafio Nacional Acadêmico, torneio
estudantil em formato WebQuest.
Parabenizamos as equipes
Synergy, do Ensino Médio, que ficou
com a 12ª colocação nacional, e a Synergy Teens, do
Fundamental II, classificada em 21º. Os trabalhos foram
coordenados pelo professor Rui Alexandre Christofoletti.

No dia 22 de outubro, os alunos dos 2ºs anos do Ensino
Fundamental participaram de um "Day Camping", na Fazenda
Peraltas, em Brotas. Em meio à natureza, confraternizaram-se
nessa grande excursão anual, e também visitaram o Planetário,
outra atração da fazenda.
Os alunos foram acompanhados pelas professoras
Danielle Zumpano, Juliana Rizzardo, Naiara Nalin, Isabelle
Simões e Maria Cecília Koelle.
Com certeza, foi um dia muito especial que ficará
guardado nos seus corações!

Capacitação para as Equipes de Robótica
No dia 24 de outubro, integrantes das equipes de
robótica Pandas e Klingons: Leonardo Matos Vilalobos, Julia
Bergmann Bordin, Bruno Mezzarano Faria Buschinelli e Luca
Monteiro Nascimento, acompanhados pelo professor Sergio
Barbosa, participaram de uma capacitação de Tecnologia em
Ferramentas de Melhoria Contínua, no Parque Tecnológico de
Sorocaba. A atividade, com foco em aplicação para equipes de
robótica do Torneio FLL, foi conduzida pelo engenheiro Silvio
Antonio Miguel.
Nessa capacitação, foram abordados conteúdos como
apresentação do modelo matemático, reconhecimento das
missões, classificação dos benefícios das missões,
classificação das dificuldades e mapeamento da relação esforço
x benefício.

Notícias da Comissão de Formatura
O tão esperado dia do pulo na piscina, dos alunos da 3ª
série do Ensino Médio, aconteceu no dia 09 de outubro, como
um momento de descontração antes dos vestibulares e
celebração do fim de um ciclo que se aproxima.
A Comissão de formatura aproveita esse espaço para
agradecer o apoio da APM, que doou a bicicleta sorteada na
última rifa.

Excursão para a OSESP
No dia 03 de outubro, alunos
do Ensino Médio, pais e convidados
visitaram a Sala São Paulo para
assistir a uma apresentação da
OSESP - Orquestra Sinfônica do
Estado de São Paulo. Foram acompanhados pelo professor de
biologia Omar Castellan, também responsável pela optativa
Estilos Musicais.

Excursão para Fazenda Tozan
No dia 15 de outubro, para complementar assuntos da
disciplina de história, os alunos das 2ªs séries do Ensino Médio,
acompanhados pelos professores Chico e João Carlos, foram
em excursão a Campinas. Lá visitaram a Fazenda Tozan, um
patrimônio histórico e cultural, onde aprenderam um pouco mais
sobre o preparo do café e sua importância para a economia
brasileira.
Após a visita, puderam desfrutar de algumas horas de
lazer no Shopping Dom Pedro.

Semana da Criança

Compartilhando experiências didáticas
No dia 23 de outubro, os professores da Uniararas
Raquel Cortes e Carlos Signorini realizaram uma palestra para
professores do Ensino Fundamental II. O tema foi:
“Compartilhando experiências didáticas”, em que os
professores relataram experiências em sala de aula, passando
técnicas para obter maior envolvimento dos alunos na prática de
ensino.

Olimpíada de Astronomia e Mostra de Foguetes

Durante a Semana da Criança, de 13 a 16 de outubro, a
escola promoveu diversas atividades especiais voltadas para os
alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I.

Entre as atividades que alegraram as crianças,
estiveram o grupo de teatro Paca-Tatu, que se apresentou em 15
de outubro, além dos dias do chapéu diferente, do cabelo
maluco, da fantasia e de verão. Também ocorreu o dia colorido,
em que cada turma veio à escola com camisetas de cores
diversas, e o dia da bicicleta, em que os alunos puderam andar
na pista da escola com suas bikes.
Pais e mães também participaram das atividades,
quando vieram à escola para contar histórias. Foram oferecidos
às crianças saborosos lanches como cachorro quente, pipoca,
gelatina e sorvete.

Este ano, alunos do Colégio participaram de mais uma
edição da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica
(OBA) e da Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG), torneios
organizados anualmente pela Sociedade Astronômica
Brasileira.

A MOBFOG aconteceu no dia 13 de maio, quando
alunos dos 8º, 9º anos e da 1ª série do Ensino Médio
confeccionaram lançadores com canos de PVC e foguetes
construídos com garrafas PET. Ganhava o foguete que
alcançasse a maior distância. A OBA consistiu em uma única
prova, que aconteceu no dia 15 de maio, e contou com a
participação de mais de 300 alunos.
No dia 30 de setembro, foram divulgados os resultados,
e, no total, 39 medalhas foram concedidas aos alunos do Koelle,
entre ouro, prata e bronze, sendo 21 delas na OBA e outras 18 na
MOBFOG. Parabéns a todos os participantes e medalhistas.

Formação continuada em história
As professoras do Ensino Fundamental I vêm
participando, desde o mês de setembro, de uma formação
continuada em história. As atividades são conduzidas pela
professora Antonia Terra de Calazans Fernandes, que tem
graduação, licenciatura e mestrado em História pela PUC-SP e
doutorado em História Social pela USP. Atualmente é professora
do Departamento de História da FFLCH-USP.
Já aconteceram 3 encontros: nos dias 01/09, 29/09 e
20/10. A última capacitação será no dia 10 de novembro.
As atividades, focadas no ensino de história aplicada ao
Ensino Fundamental I, visam à reestruturação da disciplina com
a adoção do uso do iPad.
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. Redatores: Giovana Orsari, Jaime Leitão e Teodoro Koelle. Colaboradores: Joel Martini e Maja Callegari. Arte Final e Diagramação:
Escena.

