
Crônica  - Não somos amigos da onça - por Victor Martins

 Ah, as Olimpíadas, um dos maiores eventos esportivos 
do planeta, este ano terá como sede o Brasil. Meu Brasil 
brasileiro está confiante. Tem tudo para ser um sucesso! Será 
mesmo?
 Um evento de tamanha magnitude traz imensa 
visibilidade ao país, e tem potencial para gerar um aumento 
acentuado na economia. Proporciona também a criação de 
inúmeros empregos temporários, e investimentos em obras 
relacionadas à infraestrutura, conhecidas como legado.
 Mas será mesmo que esse país tido como emergente 
deveria estar empregando o seu dinheiro dessa forma? Bom, a 
resposta é clara, sem deixar dúvida, não. Ok, ok, não sejamos 
tão radicais, em 2007 quando apresentou sua candidatura o 
país estava em condições bem melhores.
 Hoje, a terra do carnaval enfrenta uma forte crise 

econômica, não tá fácil pra ninguém, além do mais, temos uma 
gigantesca dívida interna, problemas com educação, saúde e 
segurança.
 O fogo do brasileiro realmente é algo incrível, o 
revezamento da tocha está dando o que falar, e supera em 
muitas vezes os noticiários que tratam de problemas estruturais.
 Notas indignadas do autor: mataram a onça Juma, 
mascote do 1º Batalhão de Infantaria de Selva- Manaus; o pobre 
do bicho ainda participou dessa palhaçada conhecida como 
revezamento da tocha. Em sua página do Facebook, a Rio 2016 
afirmou "Erramos ao permitir que a Tocha Olímpica, símbolo da 
paz e da união entre os povos, fosse exibida ao lado de um 
animal selvagem acorrentado. Essa cena contraria nossas 
crenças e valores". Como sabemos, infelizmente agora a "Inês é 
morta", ou melhor, a onça.

Inova Koelle - Orientação no Espaço
por Vitória Lucci
 O projeto do Inova a ser apresentado nesta edição é o 
da professora de geografia Rafaela Locali: "Orientação no 
Espaço". O trabalho foi realizado durante cinco aulas com os 
alunos dos 6ºs anos, com o intuito de aprimorar o conhecimento 
sobre localização espacial (direita, esquerda, norte, sul, leste e 
oeste).
 Os alunos tiveram aulas teóricas sobre a Rosa dos 
Ventos e baixaram um aplicativo de bússola (U Compass) nos 
iPads para poderem praticar a localização e posicionamento no 
espaço. Também criaram desenhos para associar 
direita/Leste/nascer do Sol e esquerda/Oeste/pôr do Sol.
 Foi um projeto muito didático, promovendo a interação 
dos alunos com o espaço e com os próprios colegas.

 

Olimpíadas estudantis
por Vinícius Pittoli e Vinícius Doimo
 A 1ª fase da Olimpíada Paulista de Física aconteceu no 
dia 18 de junho. O torneio é composto por duas etapas: a regional 
e a estadual. Participam 29 alunos do Colégio, entre 14 mil de 
todo o Brasil, que são orientados pelo professor de física do 
Ensino Médio Nelson Bretanha, em sua optativa Méson. O Koelle 
é uma das sedes da prova e recebeu alunos de diversas escolas 
que se destacam em física.
 A Olimpíada Canguru de Matemática aconteceu no mês 
de março e reuniu estudantes de todo o mundo, sendo 118 mil 
apenas do Brasil. São premiados aqueles que ficam entre os 1% 
com melhores notas (ouro), 3% (prata) e 6% (bronze). Os 
resultados foram conhecidos no dia 17 de junho, quando 32 
alunos do Colégio foram premiados com medalhas, sendo 3 de 
ouro, 11 de prata e 18 de bronze.
 Parabéns a todos os participantes e aos professores de 
matemática Badin, Fernanda e Wellington, que orientaram os 
alunos.
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Entrevista com o João Paulo Miranda Maria 
por Laura Inácio
 No dia 22 de maio, o professor de cinema e responsável 
pela TV Koelle João Paulo Miranda Maria conquistou o prestigiado 
prêmio de Menção Especial do Júri por seu curta metragem "A 
moça que dançou com o diabo", no Festival de Cannes, na 
França. Confira a entrevista que João Paulo concedeu à aluna 
Laura Inácio sobre esta experiência.

 Kara do Koelle: Sobre o curta, qual a ideia principal 
dele?
 João: Ele se baseia em um conto popular do interior 
paulista, que traz a história de uma adolescente que deseja ir a um 
baile em um dia santo, mas sua família muito religiosa a proíbe e lá 
ela acaba encontrando o demônio. Na minha história, eu fiz uma 
adaptação e mudei um pouco da lenda original, mas mantendo a 
essência. O filme faz uma crítica ao fanatismo e procura quebrar 
tabus sociais, mostrando que esta adolescente apenas quer 
encontrar um amor, um certo paraíso, que parece inalcançável 
diante da forte religiosidade predominante em sua família e na 
sociedade da época.

 Kara do Koelle: Como você recebeu o convite para 
Cannes e qual foi sua reação?
 João: Foi na verdade uma seleção. Mais de 5 mil filmes 
de todo o mundo se inscreveram e apenas 10 foram selecionados. 
O Festival de Cannes é o maior festival do mundo, tendo a maior 
competitividade, e estar naquela nata de realizadores já é algo 
único. Para mim acabou sendo um grande orgulho e 
reconhecimento de uma luta que tenho há anos no interior para 
conseguir viabilizar meus projetos e ainda acreditar neste sonho.

 Kara do Koelle: Como foi estar lá e receber um prêmio 
tão concorrido e esperado como este?
 João: Como disse, já estava muito orgulhoso logo na 
seleção. No momento da premiação já estava muito feliz em 
apenas ser selecionado, e quando meu nome foi chamado como o 
primeiro prêmio da noite, eu não acreditei... Foi algo indescritível, 
pois fui aplaudido de pé por mais de um minuto por grandes 
nomes do cinema mundial e todos queriam me conhecer e saber 
sobre meus próximos projetos. Algo realmente inesquecível.

 Kara do Koelle: Que valores agregados você irá usar em 
seu trabalho agora?
 João: Diante da premiação e da própria seleção, eu já 
estou recebendo muitos contatos de grandes produtoras 
interessadas em meus próximos projetos. Portanto, agora será o 
momento exato para desenvolver meu primeiro longa metragem.

 Kara do Koelle: Fale um pouco mais a respeito de seu 
longa metragem.
 João: Este longa filmarei também no interior, mas desta 
vez em dois estados diferentes: Goiás e Santa Catarina. Quero 
continuar contando histórias sobre personagens do interior, onde 
vivo e tenho minhas grandes inspirações.

Reunião sobre Bolsas de Estudo BEAAME
 No dia 12 de agosto (6ª feira), às 19h30, em nosso 
auditório, será realizada uma reunião de esclarecimentos e 
apresentação da comissão que irá administrar o programa de 
bolsas para 2017.
 As regras para a concessão de bolsas em convênio com a 
Prefeitura Municipal de Rio Claro encontram-se no Decreto 
Municipal nº 7394 de 23/06/2005, cujo texto será disponibilizado 
durante a referida reunião, juntamente com o regulamento 
elaborado pela escola.
 Para assegurar que os conceitos que orientam o programa 
dessas bolsas de estudo sejam do conhecimento de todos, e para 
que os pais possam fazer suas colocações perante a comissão e a 
direção da escola sobre os critérios adotados, a presença nessa 
reunião será obrigatória para os interessados, de forma que 
as inscrições para as bolsas BEAAME (Bolsas de Estudo para 
Alunos Anteriormente Matriculados na Escola) somente 
poderão ser feitas ao final dessa reunião.
 Lembramos que somente podem ser concedidas 
bolsas de estudo a famílias com renda per capita igual ou 
inferior a três salários mínimos (R$ 3.000,00).
 No caso das bolsas de estudo BECICK (Bolsas de Estudo 
Conquistadas no Ingresso no Colégio Koelle), a renovação em 
2017 é automática desde que atingida a média 7,0 ao final do ano 
letivo de 2016 e os pagamentos se encontrem em dia. É, portanto, 
dispensável a presença dos pais e/ou responsáveis por alunos 
com bolsas BECICK nessa reunião.
 Alunos que obtiveram bolsa BEAAME para 2016 devem 
fazer nova solicitação para 2017, que será analisada pela 
COPAFIPRO (Comissão de Pais para Fiscalização do Programa) 
encarregada de decidir sobre essas solicitações. Ao final da 
reunião do dia 12, receberemos as inscrições dos candidatos à 
BEAAME 2017.
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Quanto vale o seu riso?
 No dia 31 de maio, o Projeto Responsa, do grupo de 
teatro Paca-Tatu Produções, apresentou para os alunos do 
Ensino Fundamental II a peça “Quanto vale o seu riso?”. O 
espetáculo abordou de maneira divertida e emocionante a 
problemática do bullying, um tema bastante atual e importante 
para essa faixa etária. Foi um momento de muita reflexão, 
diversão e aprendizagem.

Premiação da Gincana do Ensino Médio
por Vitória Bianconi
 No dia 24 de junho, os integrantes das equipes 
vencedoras da gincana do Ensino Médio: 2º B (Arreliados) - 1º 
colocado, e 3º B (Careca Furacão) - 2º colocado, embarcaram 
rumo ao seu prêmio, no Hotel Fazenda Estância Atibainha, onde 
passaram uma noite de muita diversão entre amigos. O hotel, 
situado no município de Nazaré Paulista, oferece uma série de 
atrações, como piscinas, área de lazer, trilhas ecológicas e 
esportes para todos os gostos. Acompanharam os alunos os 
professores Melão, Thiago, Joel, Carmem e Vitor.
 Agradecemos à APM, que contribuiu custeando parte 
das despesas com a premiação da gincana.

Fazenda Santa Maria do Monjolinho
 Os alunos dos 5ºs anos realizaram, no dia 31 de maio, 
uma excursão a São Carlos, onde visitaram a Fazenda Santa 
Marinha do Monjolinho, um importante polo do Ciclo do Café no 
Brasil, constituída no século 19.
 Durante uma visita guiada, eles puderam aprofundar o 
tema visto em sala de aula, conhecendo o grande sobrado, 
construído em 1887, o terreiro, a tulha e a senzala, entre outras 
atrações. Ao final do passeio, saborearam um delicioso almoço 
com comidas típicas de fazenda.
 Acompanharam a atividade as professoras Arlene, 
Rafaela e Sibele.

Programa Jovem.com - TV Claret
 Todas as quintas-feiras, às 22h15, a TV Claret 
apresenta o programa Jovem.com, um espaço para o jovem 
expressar suas opiniões e sentimentos sobre temas polêmicos e 
atuais, trazendo também convidados especializados no 
assunto.
 No dia 02 de junho, os alunos Brenda Beltramin, Bruno 
Graziano Sica, Gabriela Duarte Gomes, Heloisa Pereira dos 
Santos, Amanda Müller Guadiz, Pedro Henrique de Siqueira 
Guimarães, acompanhados pela professora Sueli Menaldo, 
participaram de duas gravações que irão ao ar nas próximas 
semanas. Os temas em pauta foram "Atividade física: qualidade 
de vida ou modismo?" e "Meio Ambiente e o planeta".

 Quando o assunto foi meio ambiente, nossos alunos 
expuseram o EcoPandas, aplicativo desenvolvido pela equipe 
de robótica para auxiliar na coleta de lixo reciclável, apresentado 
no campeonato mundial de robótica disputado em Tenerife, na 
Espanha. Participaram também da filmagem estudantes de 
outras escolas de Rio Claro e a ex-aluna do Koelle, Carol 
Manzoli Palma.

Dica de Leitura: Uma história extraordina-
riamente incrível - por Isabella Aquino
 August Pullman nasceu com 
uma síndrome genética, que teve como 
consequência a deformação do seu 
rosto, tornando sua vida resumida a 
cirurgias e complicações médicas. Por 
esse motivo, ele nunca frequentou uma 
escola de verdade… até agora. Todo 
mundo sabe como é difícil ser aluno 
novo, ainda mais quando se tem um 
rosto tão diferente. Prestes a começar o 
5º ano em um colégio particular de 
Nova York, o garoto tem uma missão 
nada fácil: convencer a todos os 
colegas de que, apesar da aparência 
incomum, ele é um menino igual a 
todos.
 A história é narrada na perspectiva de August e também 
de seus familiares e amigos - o que proporciona observar 
diversas reações ao seu rosto. Consegue tocar o leitor ao mostrar 
o impacto que um menino de 10 anos pode causar na vida e no 
comportamento de todos.
 Extraordinário, escrito por R.J. Palacio, deveria ser 
adotado por todas as escolas e para todas as séries escolares. Às 
vezes, não damos valor à vida que temos. August Pullman mostra 
que é possível ser feliz da maneira mais simples. O livro me fez 
lembrar de várias coisas que já fiz, e hoje me arrependo de muitas 
delas.
 A obra é realmente incrível, não vejo nada de ruim nela. 
Recomendo a todos que gostariam de ter uma leitura 
emocionante, leve e que faça você refletir sobre suas atitudes. É 
também repleto de frases extraordinariamente ótimas.

Show de Talentos dos 8ºs anos
por Victor Martins e Isabella Aquino
 

 A boa música enternece, faz bem para os sentidos e a 
alma.
 No dia 15 de junho, os alunos dos 8ºs anos participaram 
do Show de Talentos organizado pela professora de educação 
musical Cintya Ferraz.
 Na abertura, a professora Cintya e o professor de 
teatro, Miguel Atensia, interpretaram a música Stairway to 
Heaven, da banda Led Zeppelin
 Os alunos demonstraram seu talento tocando e 
cantando músicas de gêneros variados.

Amistoso de vôlei feminino
 No dia 09 de junho, alunas da optativa de voleibol 
feminino do Ensino Médio estiveram no Miniginásio de Esportes 
Mané Bortolotti para participar de um jogo amistoso contra a 
equipe sub-16 - SEME/RIO CLARO, que representa Rio Claro 
em competições oficiais da modalidade. As meninas tiveram um 
ótimo desempenho, vencendo 5 dos 6 sets disputados. O evento 
contou com um grande número de pais e familiares das jovens 
atletas, tornando aquecida a fria noite com o calor e vibração dos 
torcedores que lá compareceram.

Excursão Intervales - por Isabella Aquino
 A excursão das 1ªs séries do Ensino Médio ao Parque 
Estadual Intervales aconteceu entre os dias 24 e 26 de junho.
 O parque, situado no município de Ribeirão Grande, é 
composto por diversas cavernas, cachoeiras, trilhas e muito 
verde. Acompanhados pelos professores de biologia e química, 
Olavo e Eduardo, os alunos puderam praticar conteúdos 
trabalhados em sala de aula.

Torneio de Trincas de Basquete
por Vitória Lucci
 A 2ª edição do Torneio de Trincas de Basquete do 
Colégio Koelle aconteceu no dia 17 de junho, e foi aberta a 
alunos dos Ensinos Fundamental II e Médio.
 Participaram no total 52 equipes, cada uma composta 
por três jogadores, nas categorias 6ºs e 7ºs, 8ºs e 9ºs anos e 
Ensino Médio. Os 1ºs e 2ºs colocados em cada categoria foram 
premiados com medalhas de ouro e prata.
 Estiveram presentes no evento dois jogadores do Rio 
Claro Basquete: Eric Tatu e Guilherme Teichmann, além do 
mascote do time, o leãozinho Leônidas. Agradecemos ao 
professor Marcelo Tamião pela colaboração e esforço para 
viabilizar o evento. Parabéns aos participantes!

Turma da Robótica - Canal Futura
 No mês de novembro, a emissora de televisão Canal 
Futura levará ao ar o programa Turma da Robótica, composto 
por 13 episódios, com periodicidade semanal.
 A série contará histórias bem-sucedidas de grupos de 
estudantes das mais diversas regiões do Brasil que têm a 
robótica como disciplina escolar. São adolescentes que 
mostram como um bom projeto e o trabalho em equipe podem 
ser a chave para se construir um robô durante as aulas e 
enfrentar na prática os desafios de matérias como física e 
matemática.
 O Colégio Koelle foi um dos escolhidos para participar 
do programa. No dia 16 de junho, estiveram na escola 
profissionais do Canal Futura para filmar atividades durante as 
aulas de educação tecnológica, nos laboratórios de robótica e 
de informática. Agradecemos aos integrantes da equipe Koelle 
Pandas e aos alunos do 6ºs anos, também aos professores Joel, 
Sergio e Sueli, que participaram das filmagens. Parabenizamos 
a todos - professores, alunos e pais, pelos ótimos resultados e 
reconhecimento alcançado pelo trabalho envolvendo a robótica 
e seus projetos de pesquisa.


