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Editorial

- Trabalho para todos - por Victor Martins

"O trabalho dignifica o homem" é uma expressão muito
conhecida, utilizada na psicologia, que coloca o trabalho como
propulsor da realização humana. Mas será que esse fator de
dignidade é disponível de forma igual para todos?
O desemprego é um dos maiores males que assolam a
população atualmente. Vivemos uma época de crise econômica,
e uma das consequências diretas é o corte de funcionários, a fim
de diminuir gastos.
A humanidade hoje é suprida por informação e
formação. Para ser um bom profissional, aos olhos daqueles que
contratam, é preciso estar sempre atualizado, buscando
aprimorar cada vez mais seu currículo. Aqueles que não se
qualificam, muitas vezes pela precária situação social, ficam
obsoletos no mercado, o que dificulta a absorção.

Dia das Mães
por Isabella Aquino e Vinícius Doimo
Hoje é o dia dela que nos dá carinho e atenção,
que nos amou antes mesmo de nos conhecer,
que por amor muitas noites de sono teve que perder.
Hoje é o dia dela que nos ensina tudo,
que por nós move mundos e fundos,
que ri, chora e torce junto.
Hoje é o dia dela que infelizmente eterna não é,
Um ser tão especial impossível de descrever.
Apenas podemos agradecer.

Prepare sua
fantasia...

Festa
Junina

2016
Tendências - Descomplica
por Isabella Aquino e Vitória Bianconi
Agora que a data do ENEM já está definida, podemos nos
preparar com o Descomplica, um curso on-line que prepara para o
ENEM e o Vestibular. Assinando o Descomplica na opção gratuita,
você tem direito a 4 monitorias ao vivo por dia, videoaulas revisando
quase todas as matérias e assuntos discutidos no Ensino Médio.
As principais características que chamaram nossa atenção
foram a qualidade do material oferecido, os professores de alto nível,
as videoaulas gravadas sobre praticamente todos os assuntos, as
aulas ao vivo e orientações para escrever uma boa redação.
Além da completa abordagem de conteúdo do Ensino
Médio, o Descomplica ainda oferece cursos específicos: Medicina para
os Fortes, Exatas para Todos e Redação Master.
O curso on-line Descomplica oferece planos pagos para
quem deseja um estudo mais avançado, com direito a 1 redação
corrigida por mês, monitorias e mais de 1.000 videoaulas. Para saber
mais, acesse www.descomplica.com.br. #BoraEstudar

A partir do século 18, as empresas passaram a
modernizar progressivamente seus meios de produção. As
máquinas estão cada vez mais autônomas, fazem o trabalho de
forma eficiente, substituindo um grande número de trabalhadores.
A tecnologia gera muitos empregos, no entanto, muitas vezes é a
“inimiga”, causadora de demissões.
As melhores formas para diminuir esse lamentável
índice de desemprego no Brasil seriam políticas públicas eficazes
visando a atrair empresas de tecnologia, investimento em
educação de base e valorização do ensino superior de qualidade.
Resta saber se haverá disposição para executar tais atitudes, e
tomar decisões que efetivamente promovam as bases
necessárias para solucionar as crises econômica e política que
assolam o país.

Koelle Pandas no mundial de robótica
O mês de abril foi marcado por intenso trabalho para a
equipe de robótica Koelle Pandas. Em função do ótimo resultado
alcançado no torneio nacional, disputado em Brasília, a equipe foi
convidada a participar do torneio mundial de robótica, organizado
pela FLL – First Lego League. A competição aconteceu entre os
dias 04 e 07 de maio na ilha de Tenerife, pertencente à Espanha,
situada no arquipélago das Canárias.
Além dos 9 integrantes, acompanhados pelos
professores e técnicos da equipe, Sergio Barbosa e Sueli Menaldo,
viajaram também para Tenerife um grupo composto por mais 17
pessoas, entre pais, irmãos e amigos.
Além de todos os preparativos para a viagem, a equipe
intensificou o treinamento na mesa do robô e adaptou todo o
material e a apresentação do projeto de pesquisa para o inglês,
trabalho esse que contou com a ajuda dos professores Alexandre,
Marcello e Silvana. Receberam a visita do vereador João Luiz
Zaine, que entregou aos participantes uma Moção de Aplausos,
conferida pela Câmara Municipal de Rio Claro. Também
concederam entrevista à EPTV e divulgaram o trabalho em
diversos meios de comunicação.
O Colégio agradece a todos professores, funcionários e
aos pais que se envolveram e auxiliaram nos preparativos para a
competição. Parabeniza também os técnicos Sergio Barbosa e
Sueli Menaldo e, em especial, os alunos que integram a equipe
Koelle Pandas: Alice Moraes Minatti, Amanda Mul̈ler Guadiz,
Carolina Cerri Bellato, Gustavo Barbosa Sanchez, Heloisa Pereira
dos Santos, Juĺia Bergmann Bordin, Leonardo Matos Vilalobos,
Livia Maria Schio e Pedro Henrique de Siqueira Guimarae
̃ s.
Até o fechamento desta edição o resultado da competição
não era sabido. Ficamos na torcida para que os Pandas alcancem
mais uma vitória neste campeonato mundial. Sucesso!!

Excursão ao CEU
Os alunos dos 6ºs anos visitaram o CEU (Centro de Estudos
do Universo), na cidade de Brotas, no dia 08 de abril. Esta excursão
tem como finalidade explorar um pouco mais os infindáveis caminhos
do tempo na Astronomia. Nascimento e morte das estrelas, os
planetas que compõem a família do nosso sistema solar, a história de
Stonehenge e as constelações que fazem parte do imaginário de
diversas culturas foram alguns dos tópicos apresentados. Esses
assuntos complementam o que está sendo abordado em sala de aula.
Acompanharam a excursão os professores: Joel Vieira, Raquel
Barsotti, Joel Martini, Carmem Oliveira, Fernanda Guzzi e o inspetor de
alunos Emerson Joaquim.

Alunas premiadas no Concurso de Poesia
municipal
Na noite de 31 de março, no Casarão da Cultura, ocorreu a
cerimônia de premiação do XVIII Concurso de Poesia, em
comemoração à Semana da Mulher. O evento, organizado
anualmente pelo Sistema de Bibliotecas Públicas Municipais, em
parceria com a Câmara Municipal, contou com a presença de
autoridades e reuniu escolas públicas e privadas de Rio Claro.
De um total de 283 poemas, as alunas Maria Eduarda
Defavari, do 7º A, e Ellen Vitória Marie de Camargo Pinheiro, do 9º A,
conquistaram, respectivamente, o 1º e 2º lugares, nas categorias
Juvenil I e II, com os poemas Batalha do Anjo e Essas mães…

As alunas foram orientadas pelos professores de Português
Adriana Pizirani (6º e 7º anos) e Denis Bianconi (8º e 9º anos).

Palestra sobre direito ambiental
por Isabella Aquino e Victor Martins
No dia 08 de abril, os alunos dos Ensinos Fundamental e
Médio participaram de uma palestra sobre o meio ambiente, oferecida
pelo grupo de jovens advogados - OAB/Rio Claro.
Carol Palma, ex-aluna do Colégio e advogada ambiental,
apresentou a palestra e tirou dúvidas de alguns alunos sobre o tema
discutido. Ao final de sua exposição, disse aos alunos: "gostaria de
terminar minha fala convidando vocês a se envolverem em causas
ambientais. Cobrem políticas públicas verdes".
Participaram Lucas Klain, da comissão de meio ambiente,
Joelma Ticiano Nonato, advogada e ex-aluna, Alexandre Carrile, exaluno e presidente da comissão de meio ambiente, e Bruna Salomão,
também ex-aluna e advogada ambiental.
A palestra baseou-se na Constituição Federal, que prevê que
todos têm direito à educação, que deve ser garantida pelo Poder
Público.
É bastante positivo abordar esse tipo de projeto no Colégio
Koelle, mostrando aos alunos a importância do acesso à informação e
formação ambiental.

Entrevista com a professora Maria Fernanda
por Laura Inácio
Neste ano, os alunos dos 6ºs anos do Fundamental
passaram a utilizar o iPad em seu processo de ensino e
aprendizagem. Além dos 75 mil aplicativos voltados para a educação,
os alunos utilizam livros didáticos das editoras Ática e Moderna, e
material produzido pelos próprios professores nas disciplinas de
ciências e educação tecnológica, todos eles em formato digital. O Kara
do Koelle conversou com a professora de história do Ensino
Fundamental II, Maria Fernanda Pensado (MF), que leciona no Colégio
há 14 anos, para saber suas primeiras impressões sobre a introdução
dessa nova tecnologia na vida escolar dos alunos e dos professores.

Dia da Família
O tão esperado Dia da Família aconteceu na manhã do dia
16 de abril, nas quadras do Colégio. As crianças da Educação Infantil e
1ºs anos participaram, com seus familiares, de uma atividade musical,
de uma oficina de customização de aventais e ainda saborearam um
delicioso café da manhã. E juntos descobriram como é que se faz para
um dia normal passar a ter um gostinho tão especial!

Passeios ao Sítio, só alegria
Kara do Koelle: Quais mudanças ocorreram em suas aulas com o
uso do iPad?
MF: O uso do iPad facilitou algumas práticas do ensino, permitiu ter um
acesso mais rápido à informação durante a aula. E deu oportunidade
aos alunos de checar algumas informações que se encontram no livro
didático. Por exemplo, o livro comenta sobre um personagem histórico;
aproveito e peço para eles pesquisarem quem foi esse personagem, o
que fez de importante. A partir daí, abro espaço para um debate, o que
deixa a aula mais “viva”.

Entre meados de abril e início de maio, aconteceram
diversos passeios ao Sítio do Colégio Koelle, no distrito de Ajapi,
reunindo as turmas da Educação Infantil e Ensino Fundamental I,
desde o Pré I até o 5º ano. O objetivo é proporcionar um dia de puro
lazer aos alunos, com direito à alimentação dos peixes, tirolesa,
futebol, brincadeiras e muito mais. Acompanharam a atividade as
professoras de turma, auxiliares e coordenadoras, além dos
professores Ingo e Theodoro Koelle.

Kara do Koelle: Quais as melhorias que ocorreram em seu trabalho?
MF: Como professora, muitas vezes dando aula sobre um tema, você
tem alguns insights (intuição – inspiração de buscar uma imagem ou
um texto para ilustrar o que você estava falando/explicando). Antes do
iPad, isso ficaria para uma outra aula, agora, como tenho acesso à
internet e posso projetar o que encontrei na minha pesquisa, faço na
hora e ainda estimulo os alunos a fazerem a sua própria pesquisa. Isso
tudo de forma bem ágil.
Kara do Koelle: Como foi a receptividade dos alunos?
MF: Os alunos gostaram e sentem-se animados. Ainda temos alguns
probleminhas, como pesquisar o que não se deve fazer, gastar a
bateria em jogos, descarregando-a antes da aula. Ou ficar distraído,
brincando, sem ouvir a orientação do professor.
Kara do Koelle: Em termos de estudo, os alunos têm um
desempenho melhor com o uso do iPad?
MF: Ainda é cedo para dizer, mas percebemos um interesse maior e a
interatividade que ele promove nos dá uma ferramenta poderosa de
estímulo à curiosidade inata das crianças. O iPad permite fazer com
que eles busquem informações para completar um assunto
comentado em sala de aula, e nós temos que fazer com que reflitam
sobre a informação encontrada e aprendam a ter autonomia nesse
processo, que deve ser algo constante.
Kara do Koelle: Como foi a adaptação dos alunos ao uso do iPad?
MF: A adaptação foi rápida, pois ele tem movimentos intuitivos, muitos
já tinham em casa e usavam para jogos e/ou outra forma de
recreação.

Vem aí um projeto inovador - por Vitoria Lucci

Os vencedores da gincana Vapt-Vupt

O grande acesso ao conhecimento, promovido pelos
avanços tecnológicos, está transformando a dinâmica do
processo de ensino e aprendizagem. As escolas e os
professores têm sido desafiados a buscar novas estratégias
para transmitir os conteúdos, fugindo do padrão tradicional. Isso
proporciona um aprendizado mútuo, em que o aluno também
agrega conhecimento ao professor, fazendo com que ambos se
sintam motivados a aprender cada vez mais.
Muito já é feito no Colégio Koelle para fugir desse
padrão, com as aulas práticas em laboratórios, disciplinas
optativas, trabalhos de campo e utilização de tecnologia, com a
robótica, iPads e Google Apps.
Para a equipe do Kara do Koelle, é possível avançar
mais. Por isso, um novo desafio será proposto aos nossos
professores: o "Inova Koelle". As regras para participar serão:
inovar nos projetos, dentro ou fora da sala de aula, e envolver um
número mínimo de 15 alunos. O projeto deve ser entregue para o
coordenador do curso até a terceira quarta-feira de cada mês.
Será escolhido um projeto por mês, e a equipe da TV
Koelle produzirá uma matéria sobre ele. O vídeo será divulgado
nas redes sociais do Colégio: Facebook e YouTube. O vencedor
de 2016 será aquele que, durante a janela temporal de um mês,
obtiver maior alcance, com mais curtidas, comentários e
compartilhamentos. O professor responsável pelo projeto
vencedor será premiado no início do próximo ano letivo.
Contamos com a participação de todos os professores e
engajamento dos alunos! Para mais informações, escreva para
karadokoelle@colegiokoelle.com.br ou fale com um dos
coordenadores pedagógicos.

Alunos da equipe verde, vencedora da Gincana VaptVupt dos 6º e 7º anos, acompanhados pelas coordenadoras
Adriana Pizirani e Ariane Murbach, fizeram a entrega dos
materiais escolares e alimentos arrecadados durante a Gincana
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. E no dia 09 de abril, a equipe assistiu à peça “O meu
passado não me condena”, em Americana, como prêmio pela
vitória, patrocinado pela APM. Os alunos foram acompanhados
pelo professor Joel Martini e pelo inspetor Emerson Joaquim. Foi
uma noite inesquecível, com direito a uma sessão de fotos e
autógrafos com a atriz Fernanda Souza.
Parabenizamos a todos os
envolvidos com a organização da Gincana
Vapt-Vupt 2016, que foi um grande
sucesso. Acesse o link a seguir e assista à
matéria produzida pela equipe da TV
Koelle: https://goo.gl/6r2OBX

Semana da Língua Alemã - Colégio Porto
Seguro
O Colégio Visconde de Porto Seguro promoveu, entre
os dias 25 e 30 de abril, a Semana da Língua Alemã, nas
unidades Morumbi, Panamby e Valinhos.
Na unidade de Valinhos, um minitorneio de futebol deu
início às atividades, do qual participaram times dos colégios
Koelle, Porto Seguro Valinhos e Rio Branco de Campinas. Em
comum, as três escolas carregam a tradição alemã em suas
histórias.

Acesse o canal da TV Koelle no SnapChat

Representando o Colégio, estiveram presentes 37
alunos, divididos entre as categorias Sub-15 e Sub-18,
masculino e feminino, acompanhados por Paulo Gerard,
Teodoro Koelle e pelos professores Ivan Fonseca e Rafaela
Locali.
Parabéns a todos os participantes!

A equipe da TV Koelle criou um
SnapChat, que mostrará em tempo real os
bastidores das filmagens, furos de
reportagens e novidades do Colégio. Para
seguir, basta acessar a figura ao lado pelo
App SnapChat em seu smartphone,
disponível para dispositivos iOS, Android e
Windows Phone. Automaticamente você
passará a ter acesso a todo esse conteúdo.
Visite o nosso site e saiba tudo o que acontece no Koelle:
www.colegiokoelle.com.br/noticias

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
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