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Confusão ideológica

- por Victor Martins

Brasil, País da inovação? Já tínhamos escola pública
sem merenda, sem material didático, e agora aparece de repente
a escola sem partido.
Eu me refiro ao projeto de lei do Senador Magno Malta,
que inclui em suas diretrizes o Programa Escola sem Partido,
criado por membros da sociedade civil, que tem como objetivo
reagir à “doutrinação ideológica” que ocorre, segundo eles, no
ensino brasileiro.
Diante disso, me pego confuso e me pergunto se a
escola não seria exatamente o melhor lugar para conhecermos as
mais diferentes ideologias políticas e, a partir desse
conhecimento, formar um pensamento crítico sobre elas?
Nenhum professor, nesses anos de estudo, me obrigou a
concordar com nada do que dizia, muito menos, tomar algo como
verdade absoluta, afinal, isso seria até antiético e autoritário. Será
mesmo que essa doutrinação existe?

Pai
por Vitória Lucci

O mesmo projeto de lei cria um quadro dramático no que
diz respeito à relação entre escola e família, como se a escola
confrontasse a educação política dada aos alunos em casa,
obrigando-os a se converter a essa ou àquela ideologia. No fundo,
todos sabemos que temos direito à escolha.
Não vamos ser hipócritas. Quando o tema é educação,
neutralidade não existe, não há meios de passar um
conhecimento sem que, em determinados momentos, seja
exposta pelo professor sua posição ou ideias. Se essa lei for
aprovada, o professor ficará em uma saia justa, reprimido no seu
direito de opinar.
Nota do autor: perante toda essa lambança política, resta
saber a real intenção do projeto: será que é evitar doutrinamentos
ou há implícito o desejo veemente de criar um Estado controlador,
com jovens massificados, sem senso crítico, como se fossem
manada de antas alienadas?

Agora buffet a Quilo no restaurante do Koelle

O herói que não é dos quadrinhos,
O príncipe que não veio dos contos.
O dono dos abraços quentinhos,
Nos quais o amor eu encontro.

Atendendo a muitos pedidos, a partir do 2º semestre
letivo, o restaurante do Colégio, Viveri, passará a trabalhar com o
sistema de buffet a quilo. Além da variedade de alimentos
quentes e sobremesas, haverá também o "prato Fit", uma opção
para aqueles que necessitam seguir uma dieta light, ao custo de
R$ 13,90. Para mais informações, consulte qualquer um dos
funcionários da empresa GRSA, nas cantinas ou no restaurante.

Meu pai, quem cuida de mim,
Sempre me ensina uma boa lição.
Meu pai, quem cuida de mim,
Sendo de sangue ou de coração.
Amor que não tem fim,
E que o tempo nunca levará.
Você, pai, para mim, infinito será.

Revelando

Talentos 2017

As inscrições para o Revelando Talentos 2017,
programa de concessão de bolsas de estudo dos Ensinos
Fundamental II e Médio do Colégio Koelle, já estão abertas.
Todos os alunos inscritos farão uma prova envolvendo
língua portuguesa, matemática e conhecimentos gerais, além de
uma redação. Aqueles que obtiverem classificação participarão
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 2017, ingressarão no 6º ano do
Ensino Fundamental ou na 1ª série do Médio, de acordo com as
regras do programa de concessão de bolsas BECICK.
A prova do Ensino Fundamental II ocorrerá no dia 20 de
agosto, às 09h; e a do Ensino Médio, no dia 27, às 08h30.
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.

Entrevista: Uma intercambista no Canadá
por Laura Inácio
Neste mês de agosto, a aluna
da 3ª série do Ensino Médio, Ana Clara
Ebert, contou ao Kara do Koelle sobre sua
experiência de estar em intercâmbio.
Confira abaixo a entrevista que Ana Clara
concedeu à repórter Laura Inácio.
KK: Em que país você
realizou o seu intercâmbio? Qual foi a sua
duração?
Ana Clara: Meu intercâmbio foi em Ottawa, capital do
Canadá e teve a duração de 10 meses (um ano escolar
completo).
KK: Como se deu a sua escolha?
Ana Clara: Para ser completamente honesta, minhas
decisões foram bem confusas e totalmente em cima da hora.
Porém, se deram baseadas na minha paixão por viagens que já é
antiga. Eu havia tido experiências anteriores de intercâmbio nas
cidades de Londres e Vancouver, durante o primeiro e segundo
ano do Ensino Médio, respectivamente, contudo, foram escolas
de verão com duração apenas de um mês. Após minha volta de
Vancouver em julho do ano passado, eu decidi que queria
retornar para um intercâmbio de um semestre. Todavia, eu estava
a um mês do início do ano escolar canadense e todas as vagas
para Vancouver já estavam ocupadas e, portanto, entre as
poucas opções de cidades restantes, decidi escolher Ottawa. No
fim do ano, decidi prolongar o intercâmbio para mais um
semestre, realizando um ano completo.
KK: Qual a maior diferença que você percebeu em
relação à educação nas escolas?
Ana Clara: A diferença entre as escolas se dá em termos
de estrutura (semestres, períodos, números de aulas, distribuição
de aulas), comportamento (uniforme, professores, tipos de
alunos), aulas/atividades extracurriculares (esportes, grupo de
leitura, grupo de ajuda) e muitas outros tópicos. A maior diferença
que eu senti como aluna internacional foi a flexibilidade, liberdade
e diversidade proporcionadas pelo sistema de aulas. Os alunos
canadenses constroem seu próprio conjunto de aulas, com base
nas suas opções de cursos universitários, os quais requerem
notas/resultados específicos de cada classe. Para exemplificar,
um aluno que almeja cursar psicologia procurará escolher as
classes escolares relacionadas e requeridas por esse curso e,
principalmente, atingir as notas necessárias para ser aceito.

KK: O que essa experiência agregou em sua vida?
Ana Clara: Primeiramente, a desenvoltura e o
aprendizado do inglês. Segundo, independência para aprender a
tomar minhas próprias decisões, para lidar com dinheiro, para me
locomover, etc. Terceiro, o convívio com uma cultura diferente me
proporcionou a oportunidade de abrir minha mente para ver,
conviver e aceitar pessoas e ideias distintas. Quarto, tive a
oportunidade de me conhecer melhor como pessoa, como aluna
e como amiga. Quinto, estabeleci relações incríveis com pessoas
maravilhosas.
KK: Para aqueles que desejam ter esta experiência, há
algum conselho ou dica que você daria?
Ana Clara: O intercâmbio é uma experiência de vida
maravilhosa, entretanto, pode ser também muito frustrante. É
bem difícil mudar para um país onde você não conhece a família,
a escola, a língua, os costumes. Uma das minhas maiores
frustrações foi com a língua; eu convivia com canadenses e
sempre comparava meu inglês com o deles, e, obviamente, me
decepcionava porque o nível não era o mesmo. Com o tempo fui
melhorando e aceitando que minha situação era completamente
diferente. O meu conselho é: tenha a mente e o coração abertos
para falhar mais que o esperado e para ser o estranho/perdido por
um tempo. Isso faz parte da experiência e me deu a oportunidade
de aprender com outras pessoas. Tente participar o máximo de
grupos/times escolares (mesmo se você não tiver a habilidade
requerida) porque é a melhor oportunidade de conhecer pessoas
e aprender coisas novas. Se você está pensando no Canadá
como destino do seu intercâmbio (especialmente Ottawa) não
hesite em me procurar; posso dar mais dicas e tirar dúvidas!
Ana Clara, em nome de toda a equipe, quero dar-lhe as
boas-vindas em seu retorno ao Colégio Koelle. Tenho certeza que
esta entrevista motivará muitos alunos a viajar e buscar novas
experiências. Se você tiver curiosidade e desejar conhecer um
pouco mais sobre Ottawa, acesse o blog da Ana Clara:
www.cacao16.wordpress.com.

Reunião sobre Bolsas de Estudo BEAAME

Ana Clara: O povo canadense pode ser,
contraditoriamente, muito amargo e, ao mesmo tempo, muito
simpático. Durante o inverno a sensação é até um pouco
depressiva, o sol se põe em torno das cinco da tarde e ninguém
sai de casa. Eu acho que esse fator está um pouco relacionado ao
fato de as pessoas serem mais distantes e menos calorosas. Elas
são muito simpáticas em conversas diárias (até mais que no
Brasil, às vezes): falam oi, perguntam como você está e lhe
desejam um bom dia; porém, são bem distantes e discretas para
conversas pessoais e estabelecer amizades.

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.
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.

Semana dos Sentidos

Reformas e manutenções

De 13 a 17 de junho, os alunos dos 2ºs anos do Ensino
Fundamental participaram de uma semana pra lá de especial.
Eles aprenderam que, mesmo sem notar, a todo momento
recebem informações sobre o ambiente ao seu redor e que
essas informações são percebidas pelos sentidos. Nesta
semana, o objetivo foi refletir um pouco mais sobre a importância
dos sentidos na percepção do mundo que os cerca.
A Semana dos Sentidos foi um sucesso! Os alunos
aprenderam e se divertiram muito.

Durante o mês de julho, o foco das frentes de trabalho
para manutenção da escola se deu no reparo dos estragos
causados pelo temporal de granizo, ocorrido em 01 de junho.
Ao todo, mais de 100 vidraças tiveram que ser
substituídas, além de diversos toldos, inclusive das passarelas
que ligam as quadras cobertas ao prédio dos 6º e 7º anos e ao
portão da Rua 5. Tubulações que alimentam caixas d'água
foram afetadas e também precisaram ser substituídas.
A pintura das quadras, que apresentava alguns pontos
deteriorados, foi toda removida e refeita. Em diversos setores
também foram realizadas pinturas e manutenções, dedetização
dos prédios, limpeza das caixas d'água e faxinas pesadas.
Agradecemos a todos que colaboraram durante esse
mês para garantir a execução de todos os trabalhos!

KK: O que mais a impressionou em relação à cultura do
país?

Musical "Wicked"
No dia 17 de junho, os alunos dos 8º e 9º anos,
acompanhados pelos professores Sueli, Joel e Silvana, foram
assistir ao musical "Wicked" no Teatro Renault em São Paulo. O
espetáculo foi incrível, de primeira qualidade, e ao final da
apresentação, os alunos tiraram fotos com alguns artistas. Foi
um passeio cultural de excelência e muita diversão.

Bienal do Livro
por Isabella Aquino e Victor Martins

De 26 de agosto a 04 de setembro ocorrerá em São
Paulo um dos maiores eventos literários do país: a 24ª Bienal
Internacional do Livro.
O evento será organizado pela Câmara Brasileira do
Livro (CBL) em parceria com a curadoria do Sesc São Paulo e
Itaú Cultural.
Terá a presença de 280 expositores, estando
confirmados autores renomados, livrarias e editoras como
Companhia das Letras, Moderna, Saraiva, Rocco, além de
revistas e jornais que têm seção literária.

Nos dias 17 e 18 de agosto,
os alunos do Ensino Médio terão a
oportunidade de conhecer as carreiras
almejadas por meio de conversas com
profissionais atuantes no mercado de
trabalho. Será a Bienal de Profissões,
este ano em sua 6ª edição.
Ao todo serão mais de 40
palestrantes, em sua maioria exalunos do Colégio, além de pais e
professores universitários.
A palestra de abertura contará com a presença de
Rodrigo Sabbatini, doutor em economia pela Unicamp, e
atualmente coordenador do curso de economia da FACAMP.
Participarão também profissionais da Esalq, Uniararas, Facamp e
UFSCar.
A Bienal é gratuita, mas com vagas limitadas em função
do espaço físico das salas de aula. Para alunos do Ensino Médio,
as inscrições poderão ser feitas de 09 a 11 de agosto. A partir de
12 de agosto, as vagas remanescentes ficarão à disposição para
o público externo.
Acesse o site: www.colegiokoelle.com.br/bienalprofissoes e confira a programação completa do evento.

VI Bienal de
Profissões

2016

Dica de App: Um museu virtual
por Isabella Aquino
O MoMA - Museum of Modern
Art, situado em Manhattan, no coração de
Nova Iorque, é um dos maiores e mais
influentes museus de arte moderna do
mundo. Seu acervo conta com importantes
obras, como "As Senhoritas de Avignon", de
Pablo Picasso e "Persistência de Memória",
de Salvador Dalì. Com esta dica, você
poderá desfrutar dos maiores destaques
artísticos do MoMA, bem como de obras dos mais conhecidos
pintores do movimento do Expressionismo Abstrato, que colocou
a cidade de Nova Iorque no centro do mundo artístico. Isso graças
ao aplicativo grátis “MoMa AB EX NY”, que, apesar do nome
complicado, é bem fácil de usar, com um layout bem organizado
para cada pesquisa.

Livros ilimitados para os alunos dos 6ºs anos

No mês de julho, os alunos dos 6ºs anos passaram a
contar com uma grande novidade: a Árvore de Livros, que oferece
um ambiente de leitura digital para os alunos. O acervo da Árvore
conta com milhares de eBooks, adquiridos das mais diversas
editoras e gêneros, desde os clássicos até os contemporâneos,
dos best-sellers aos novos lançamentos. Os alunos têm acesso
ilimitado a todos os títulos, podendo ler a qualquer instante e sem
fila de espera, pelo tablet, smartphone ou computador.
Mais de 700 instituições utilizam a plataforma hoje, e todos
os estudantes inscritos automaticamente participam da Liga da
Árvore, que premia aqueles que mais leem. Para os professores, a
plataforma oferece relatórios de diagnóstico de leitura, permitindo
saber quantos livros o aluno leu, em qual velocidade, além dos
títulos e gêneros. Permite também que indiquem leituras e criem
avaliações. Desejamos a todos os alunos dos 6ºs anos ótimas
leituras!

Trânsito no entorno do Colégio

Atendendo nosso pedido, a Secretaria Municipal de
Mobilidade Urbana promoveu as seguintes modificações no
trânsito no entorno da escola:
} } O ponto de ônibus da Rua Cinco entre Avs. 14 e 16
foi deslocado para a Rua Cinco entre Avs. 16 e 18.
} } Foi sinalizada proibição de estacionamento de
ambos os lados nos trechos da Rua Cinco entre Avs. 14 e 16, e
da Avenida Dezesseis entre Ruas 4 e 5.
} } Nesses trechos ficam permitidas apenas paradas
curtas do lado esquerdo da via pública, para embarque e
desembarque de alunos.

O app permite que você saiba mais sobre os artistas e a
história da cidade de Nova Iorque, com um mapa dos estúdios,
galerias, bares e outros pontos de seu interesse. É possível ainda
assistir a vídeos sobre as obras fundamentais da arte, realizar
pesquisas em um glossário de termos de arte, ler publicações das
exposições e muito mais. Para visualizar alguns conteúdos, é
necessária uma conexão com a internet.

} } O cruzamento da Avenida 14 com a Rua Cinco
recebeu uma faixa de pedestres. Aqui pleiteamos a instalação
de um semáforo, pedido que não pôde ser atendido por
motivos técnicos.
} } Pais e mães que necessitam demorar mais de
quinze minutos no prédio da Av. 16, podem solicitar na
secretaria o empréstimo de controle para o portão do nosso
estacionamento da Rua Quatro defronte à Cultura Inglesa.

Pedidos de mudança de período - Educação
Infantil e Ensino Fundamental I
Informamos que pedidos de mudança de período 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.

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.
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