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Editorial

O jovem diante da crise - por Victor Martins
Mês de abril, muito conhecido nacionalmente pelo seu
primeiro dia. Dia da mentira. Parece que essa data se tornou
deveras importante para o brasileiro, principalmente para aqueles
que ocupam cargos públicos, que levaram a sério a simples
brincadeira de contar uma mentirinha, o que nos levou à
descoberta de inúmeros escândalos de corrupção nos últimos
anos.
Foram muitos: mensalão, petrolão, no Ministério dos
Transportes, e agora temos a Operação Lava Jato para apurar
tudo e punir os envolvidos, tanto os políticos quanto as
empreiteiras. Talvez pela quantidade de informações burocráticas
disponibilizadas pelos meios midiáticos, a população jovem se
confunde.
Os jovens têm o papel de lutar e entender a crise política
atual, afinal eles são o futuro da nação. No entanto, todas as
informações disponíveis não são suficientemente esclarecedoras
para formar uma opinião. Muitos jovens não têm uma educação

política de base, não entendem o sistema. Ficam perdidos em
meio à confusão.
A sociedade atual vive em um esquema político similar
ao de Roma, da política do pão e circo. As pessoas se importam
mais em conversar sobre futebol, ou de como a inflação
aumentou os preços da feira, do que em discutir o futuro de seu
país. É preciso reverter esse pensamento, muitas vezes criado
pela desesperança.
Em meio a todo esse “Circo”, ainda se encontram
grupos de jovens confusos, que defendem a bandeira da não
liberdade -ditadura-, o que nos faz pensar que eles não têm real
conhecimento do que aqueles “anos de chumbo” representaram
para o país.
De um ponto de vista utópico, é necessário que haja
uma mudança da consciência humana. É necessário que se faça
algo para mudar a situação do país. É preciso fornecer ao jovem
uma educação política e despertar seu interesse, para que num
futuro próximo essa história não se repita mais uma vez. Um
indivíduo que detém o conhecimento é menos manipulado. Tem
um senso crítico maior e pode agir como cidadão, principalmente
em momentos de crise, que exigem a máxima atenção.

Gincana Vapt-Vupt 2016 - por Vitória Bianconi e
Isabella Aquino

Aplicações da teoria de Lev Vygotsky na
Educação Infantil

A esperada Gincana Vapt-Vupt, dos 6º e 7º anos do
Ensino Fundamental, com o tema “Koelle unindo as nações,
para brilharem nas competições!”, aconteceu no dia 18 de
março.
As seis classes foram divididas em quatro equipes verde, azul, rosa e laranja - com objetivo de promover a
interação entre alunos dos dois anos, proporcionando a
diversão e união entre as equipes, que representaram os
continentes.

Ao longo do primeiro
semestre de 2016, as professoras da
Educação Infantil vêm participando de
encontros de formação com Idania
Peña Grass, doutora em psicologia
pela Universidade de Moscou, sobre
"Aplicações da teoria de Lev Vygotsky
na Educação Infantil".
Vygotsky acreditava que o
desenvolvimento intelectual das
crianças ocorre em função das
interações sociais. Esta formação
continuada com a professora Idânia
está ocorrendo ao longo de 4
encontros neste 1º semestre.

FEIMARK
Além de provas esportivas, a gincana também contou
com provas artísticas, culturais e de solidariedade. Foram
arrecadados materiais escolares e pacotes de bolacha, que
foram doados para o núcleo de Rio Claro do Projeto ADRA. A
entrega dos donativos aconteceu no dia 29 de março, com a
presença de 75 crianças.
A equipe verde foi a grande campeã.

Vem aí a 12ª FEIMARK - Feira das Mães Artistas do
Koelle. Quer expor seus produtos na Feira? Acesse
www.colegiokoelle.com.br/feimark e saiba como fazer a
inscrição. Participe!

12ª FEIMARK
Feira das Mães Artistas do Koelle

Local: Quadras esportivas do Colégio
Data: 06/05/2015 – sexta-feira
Horário: das 11 às 17h
Realização

Associação de Pais e Mestres do Colégio Koelle.

Olimpíada Canguru de Matemática - por Bruno
Franzini e Vinícius Doimo
No dia 17 de março aconteceu a Olimpíada Canguru de
Matemática, que reúne escolas públicas e privadas do mundo todo.
Participam alunos desde o 3º ano do Ensino Fundamental até a 3ª
série do Médio. A prova é dividida em seis níveis: PE - 3º e 4º anos; E 5º e 6º anos; B - 7º e 8º anos; C - 9º ano; J - 1ª e 2ª séries EM; e S - 3ª
série EM.
As questões são de raciocínio lógico, todas objetivas (teste),
com 5 alternativas cada, e o total de 30 questões é formado por dez de
cada valor (3, 4 ou 5 pontos) - a dificuldade aumenta com a pontuação,
e todo candidato inicia a competição com 30 pontos.
A história da prova começou na Austrália, no início da década
de 80, quando um professor de nome Peter O'Holloran começou a
utilizar um modelo de prova com questões de múltipla escolha. Alguns
países começaram a seguir esse modelo de avaliação, sendo o
primeiro a França, que homenageou a Austrália, batizando a prova de
Canguru e, com o tempo, países vizinhos e o mundo todo passaram a
realizar o concurso, com o nome de Canguru Matemático sem
Fronteiras ou Olimpíada Canguru de Matemática.
Os organizadores afirmam que seus principais objetivos são:
atrair jovens interessados em descobrir o lado lúdico da matemática,
retirar o medo das pessoas em relação à matéria e estimular o estudo
ao proporcionar satisfação quando se consegue resolver algum
exercício.
Cerca de 200 alunos representam o Colégio Koelle nesse
torneio, sendo eles dos Ensinos Fundamental I, II e Médio. Os
resultados serão conhecidos no dia 02 de maio.

Comemoração da 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.
As crianças adoraram e aproveitaram para confeccionar seus ninhos e
se prepararam para a tão aguardada surpresa: a entrega dos ovos de
chocolate, que aconteceu no dia 23 de março.

\

Tendências - por Vitória Bianconi e Isabella Aquino
A partir desta edição uma nova seção passará a fazer parte
do Kara do Koelle: Tendências. Aqui daremos dicas de leitura e de
Apps que podem ser úteis para a utilização em sala de aula.
Sugestões são sempre bem-vindas. Caso você queira compartilhar
algo interessante, mande um e-mail para karadokoelle
@colegiokoelle.com.br que nós publicamos.

Explorando o coração humano
O aplicativo 3D Heart permite a
visualização do coração, fluxo sanguíneo,
colesterol e hipertensão. Ele foi desenvolvido
para melhorar a didática educativa em sala de
aula, tornando-a assim mais dinâmica.
O App é dividido em 3 tópicos:
Explore, onde podemos observar o coração em si.
Anatomy, onde é observado o fluxo sanguíneo, e são
nomeados artérias, veias e ventrículos.
Function, que mostra o colesterol e seus níveis, e os
estágios da hipertensão, além de dar informações do aplicativo.
E aí, vai baixar? Acesse https://goo.gl/nmDLzy pelo browser
de seu iPad

Torneio nacional de robótica FLL
Nos dias 18, 19 e 20 de março a equipe Koelle Pandas
participou da etapa nacional do torneio de robótica da First Lego
League - FLL, em Brasília. A competição reuniu outras 76 equipes, que
disputaram as seguintes categorias: Design de robô, Core Values,
Desafio do robô, e Apresentação de um projeto de pesquisa, que teve
como tema Trash Trek - em busca de soluções para o “lixo nosso de
cada dia”. Para esse projeto, a Koelle Pandas apresentou o aplicativo
Ecopandas, como uma ferramenta a mais para que a população de
Rio Claro divulgue os serviços oferecidos para um descarte correto
dos resíduos. A equipe ficou na 21ª colocação, conseguindo um lugar
de suplência na lista para o mundial.

Amplifica – Um evento de educadores para
educadores
Aconteceu no dia 05 de março, na cidade de São Paulo, o
seminário AMPLIFICA, evento promovido pela Google for Education,
com a participação de educadores que trabalham diretamente com as
ferramentas e aplicativos Google. O Colégio Koelle esteve
representado pelos professores Joel Martini e Juliana Rossini.

Pizza da Vó Lena
As integrantes da diretoria da APM estão vendendo
tickets que dão direito a uma pizza, fornecida pela empresa Vó
Lena, ao custo de R$ 20,00. Para adquirir uma adesão, consulte
a Secretaria da escola (Rua Cinco 1.827), aberta de segunda a
sexta-feira das 07h às 18h, ou pelo telefone 19 3522-4400. A
entrega das pizzas acontecerá durante a 12ª FEIMARK, dia 06
de maio.

A equipe Koelle Pandas foi também destaque no noticiário
recente, quando os seus integrantes visitaram o gabinete do prefeito
Du Altimari e concederam entrevistas às emissoras EPTV e TV Claret.
Saiba mais sobre a equipe de robótica acessando o site
www.colegiokoelle.com.br/koelle-pandas. Parabéns a todos os alunos
e aos professores envolvidos: Sergio Barbosa (robótica) e Sueli
Menaldo (matemática).

Entrevista com Adriana Joaquim
No dia 28 de novembro de 2015 ocorreu a Assembleia
Geral da APM - Associação de Pais e Mestres do Colégio Koelle,
que será responsável pela condução dos trabalhos durante o
biênio 2016-2017. A nova diretoria tem como presidente Adriana
Joaquim. Adriana, 45 anos, é formada em Jornalismo pela
Unimep. Casada com Marcos Joaquim, tem a sua filha mais
velha, Maria Eduarda, estudando no Koelle desde 2011. Pouco
depois, em 2013, ingressou também na escola a sua filha mais
nova, Laura. Como jornalista atuou em diversos meios de
comunicação. Iniciou a carreira na Assessoria de Imprensa da
Prefeitura de Rio Claro, trabalhou no Jornal Cidade, Jornal
Regional, Sindicato dos Bancários e EPTV. Atualmente é
colaboradora da Revista Amora. Confira abaixo a entrevista que
ela concedeu à repórter Laura Inácio, do Kara do Koelle.

Kara do Koelle: De onde surgiu a vontade de assumir a
APM? Foi um convite ou já havia uma intenção de sua parte?
Adriana: Já havia pensado nessa possibilidade, porém
para o futuro. No entanto, surgiu o convite da ex-presidente
Joelma Ticiano e, após refletir sobre o assunto, juntamente com
meu marido, resolvi aceitar.
Kara do Koelle: Como tomou a decisão de aceitar o
desafio e quais são suas ideias para a APM?
Adriana: A decisão foi tomada depois de analisar que
tenho duas filhas no Colégio Koelle e que de alguma forma
poderia contribuir. O desafio é interessante, pois assumimos
voluntariamente a APM de um colégio com mais de 130 anos,
tradicional, com aproximadamente 1.000 alunos e mais de 750
famílias, com valores, modo de vida, e educação bastante
diferenciada. Ideias não faltam, porém temos que conciliá-las
com o orçamento limitado.
Kara do Koelle: Você já teve algum engajamento com
outras atividades do Colégio?
Adriana: Participo do grupo das “Super Mães” do
Colégio Koelle. Este grupo é formado por mães de alunos e exalunos e também por ex-alunas. Nós nos reunimos todas as
segundas e quartas-feiras à noite na quadra do Koelle para jogar
voleibol. Participei também do projeto de “Contação de
Histórias”, na Educação Infantil, em que mães de alunos
contavam histórias todas as sextas-feiras para os alunos. Hoje o
projeto não existe mais.
Kara do Koelle: Qual a função da presidente da APM?
Quais as funções dos outros membros da diretoria?
Adriana: A função da presidente da APM nesta diretoria
é semelhante a dos outros membros que também trabalham
voluntariamente. Claro que não me arrisco a fazer um fluxo de
caixa, por isso temos tesoureira e vice, secretária e vicepresidente. Convidei todas as integrantes da atual diretoria com
um único objetivo – o de proporcionar algo para os alunos e

Integrantes da atual diretoria da APM (da esquerda para a
direita): Rosângela Velasco, Adriana Joaquim, Eliane Cristina
Vendramini Salem, Cláudia Virginia Ienne e Carina Denny

colaborar com alguns pais. A ideia da formação desta equipe
também foi que tivéssemos uma representante em cada prédio
do Colégio.
Kara do Koelle: A APM é responsável por que
atividades?
Adriana: A APM é responsável financeiramente e pela
organização de prêmios das gincanas, palestras, Feimark, Festa
Junina, Festa da semana das crianças, Festa de aniversário do
Colégio, presente dos professores e colabora ainda com
assinatura de revistas para a biblioteca e capacitação de
professores. Outra atuação da APM é a ajuda financeira do
material escolar, das viagens e das refeições de alunos que
necessitam deste apoio.
Kara do Koelle: Quais os projetos e melhorias da APM
para este ano?
Adriana: Para este ano, nosso objetivo é cumprir o que
vem sendo bem feito e acrescentar clínicas esportivas, feira de
livros, exposição, palestras para pais e adolescentes.
Kara do Koelle: Quais atividades a APM está
desenvolvendo nesse momento?
Adriana: Estamos trabalhando com a preparação da
Feimark, Festa Junina, premiações das gincanas e
agendamento de palestras.
Kara do Koelle: Fale um pouco sobre você, quais são
seus hobbies?
Adriana: Adoro esportes, principalmente voleibol. Como
hobby, jogo na equipe das Super Mães do Koelle. Atuo também
como estatística há mais de 20 anos para a Federação Paulista e
Confederação Brasileira de Basquete. Também gosto muito de
cozinhar e participo de entidades filantrópicas.
Adriana, em nome de toda a equipe do Kara do Koelle,
quero agradecer-lhe por conceder esta entrevista, e desejar a
você e a toda a diretoria da APM muito sucesso durante esses
dois anos de gestão.

Quer divulgar sua empresa no maior
evento festivo do Colégio Koelle?
A APM está oferecendo cotas de patrocínio para a Festa
Junina. Os valores começam a partir de R$ 100,00, e a marca de
sua empresa será exposta para mais de 5 mil pessoas que
transitam pela escola durante este grande evento.

Festa
Junina

2016

Entre em contato pelo endereço contato@escena.com.br e saiba
mais sobre os planos ofertados.
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