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Crônica: A redoma

- por Victor Martins

Estamos a cada dia que passa nos fechando mais;
atualmente a situação anda tão assombrosa que cada um partiu para
a decisão radical de criar sua redoma de vidro exclusiva. Parece até
que cansamos das outras pessoas, devido à dificuldade que temos
em lidar com problemas que não sejam relativos a nós e nossos
egos. Em um mundo umbicêntrico - aquele que se move ao redor
dos umbigos - proponho um olhar além.
Me questiono: por que temos tanta dificuldade de nos
relacionar, sem a intermediação de uma tela? Tenho a sensação de
que quanto mais distantes do outro ficamos, mais nos tornamos
ansiosos, intolerantes, nos esquecendo do que é o calor humano.
Minha geração foi e é treinada para não suportar o ócio; ficamos
entediados com facilidade, e aí a angústia bate forte à porta.
Não vamos nos culpar por essa fase que nos tira dos eixos,

Koelle 1º colocado no ENEM 2015
por Vitória Lucci

somos fruto de uma cultura tecnológica massificadora. Calma, não
se aflija, em algum momento aprenderemos a tirar proveito dessa
situação de desconforto. A tecnologia se tornará um recurso criativo e
não uma fonte de dependência, uma espécie de muleta.
Quando viciamos nossas vidas na agilidade, na pressa
vertiginosa, ficamos cegos, anestesiados, não vemos mais a beleza
a nossa volta. O vício é uma prisão sem fronteiras, nos impede de
criar, de olhar para o próximo, e, principalmente, de olhar para nós
mesmos e nossos sentimentos.
Notas do autor: é engraçado pensar na capacidade de
dependência do ser humano, nos prendemos até a coisas
inanimadas, sem poder de persuasão. Parece até que buscamos
cercas para nossa existência, como rota de escape para não encarar
a dura realidade.

EPTV na Escola
por Isabella Aquino

É com muita satisfação que anunciamos, por mais um ano,
o sucesso do Colégio Koelle no ENEM e nos vestibulares. Ao todo
foram mais de 80 aprovações, entre alunos, ex-alunos e treineiros.
No ENEM 2015, o Koelle obteve novamente a maior nota dentre as
escolas de Rio Claro e região, ficando na 172ª posição entre as
14.998 escolas avaliadas.
A equipe do Kara do Koelle parabeniza não apenas os
estudantes, mas também os professores e toda equipe do Colégio.
O mérito é de todos, devido ao trabalho sério realizado por cada um.
Acesse o site: www.colegiokoelle.com.br/aprovados e
confira todas as aprovações.

Demétrio Magnoli no Koelle
O Prof. Demétrio Magnoli estará no Koelle em 17 de
novembro, para uma palestra sobre as implicações do referendo
popular que causou a saída do Reino Unido da União Europeia, o
Brexit. O evento, aberto a pais, alunos e demais interessados,
acontecerá no auditório, a partir das 20h.

Englobando escolas de várias cidades da região de São
Carlos, cerca de 18 mil alunos participaram do concurso “EPTV NA
ESCOLA” que, em 2016, propôs o tema “O Brasil que eu vou ajudar a
construir”. Os alunos: Camila Cristina Nascimento, Ellen Vitória Marie
de Camargo Pinheiro, Enzo Kaneko Ebert, Lívia Martinez, Nicolle
Dourado da Silva e Ronnie Peterson Meyer, que tiveram seus textos
classificados entre os 30 melhores da região, puderam usufruir do
prêmio oferecido pela emissora por essa conquista. No dia 28 de
setembro eles foram a São Carlos e tiveram a oportunidade de fazer
uma visita à EPTV, à Faber Castell e também ao shopping da cidade,
passeios que muito lhes agradaram. Vale lembrar que o texto da
aluna Lívia Martinez ficou, ainda, classificado entre os 100 melhores
do concurso. Parabéns aos seis alunos que trouxeram muito orgulho
ao Colégio.

Demétrio é Doutor em Geografia Humana pela FFLCHUSP, vem mantendo atuação constante no jornalismo da Globonews
e é articulista no jornal Folha de São Paulo. As suas palestras, já
tradicionais no Colégio, são sempre muito concorridas. Para
participar, basta retirar o convite, gratuito, disponível na Secretaria
até as 17h do dia 17/11.

Apresentações de teatro
por Isabella Aquino

Dica de saúde - Câncer de Próstata
por Isabella Aquino

•A Onda

Após o Outubro Rosa, estamos no mês
de uma nova campanha importante de alerta na
área da saúde: Novembro Azul tem o intuito de
conscientizar a população masculina sobre o
câncer de próstata e a diabetes, visando à
diminuição da taxa de mortalidade que ainda é
alta, por meio de exames preventivos.
A SBU (Sociedade Brasileira de
Urologia) recomenda que homens a partir dos 50
anos procurem um urologista para realizar
exames de avaliação. Aqueles com histórico
familiar, que apresentam maior risco de contrair
essas doenças, devem procurar um especialista
a partir dos 45 anos.
Alguns fatores de risco para o câncer de próstata são a
deficiência no consumo de frutas, alimentação inadequada, a base
de gordura animal, sedentarismo, obesidade e idade (normalmente
acima dos 50 anos).
A doença, se for diagnosticada precocemente, tem chance
de cura em 90% dos casos. Na fase inicial, não há qualquer sintoma.
Daí a importância dos exames. Na fase avançada, quando a cura é
mais difícil, os sintomas são: vontade de urinar com urgência,
dificuldade na micção, levantar várias vezes à noite para ir ao
banheiro, dor óssea, queda do estado geral, insuficiência renal,
entre outros. Realizar avaliações periódicas é a melhor atitude.

Este ano, o grupo de teatro do Ensino
Médio apresenta uma adaptação do filme
alemão “A Onda”.
Trata-se de uma história baseada em
fatos reais: um professor resolve fazer uma
experiência com os alunos em um projeto sobre
autocracia. A peça gira em torno de uma questão
que o professor coloca para os alunos: seria
possível um governo totalitário, como foi o
Nazismo, acontecer novamente na Alemanha?
Essa experiência acaba saindo do controle do
professor, e é nesse contexto que a peça se
desenvolve.
Para esta encenação, o grupo optou por sair do palco e
usar a própria escola como cenário da peça. De forma itinerante, o
público passeia pelas cenas acompanhando os atores, fazendo
com que o espectador se envolva com os acontecimentos, como se
ele fosse parte da “Onda”.
A montagem levanta inúmeras reflexões como: os
aspectos psicológicos de uma atitude autoritária, o comportamento
fascista latente em todos nós, os riscos de uma geração entediada,
as relações humanas superficiais, a carência em que nos
encontramos, a doutrinação em sala de aula, o medo da autonomia
e a servidão voluntária.
Peça: A Onda (Grupo do Ensino Médio),
Onde: Colégio Koelle,
Quando: 21, 22, 23, 26 e 27 de novembro,
Horário: 20h (no dia 26 sessão dupla às 17h e 20h)
Capacidade: 30 pessoas por sessão.
Inscrições antecipadas na secretaria.
•Onde Vivem os Monstros
O grupo de teatro dos 8ºs e 9ºs anos apresentará uma
peça que foi criada tendo como base várias referências: o livro
infantil “Onde vivem os monstros”, o filme norte-americano “Where
the Wild Things Are”, o programa da TV Cultura “Que monstro te
mordeu?” e cenas originais escritas a partir dos relatos dos próprios
alunos.
A peça conta a história de Max, um garoto dono de uma
grande imaginação, que se encontra em um momento muito
confuso de sua vida. A solidão é sua companheira mais presente: na
escola ele tem dificuldade em fazer amigos, em casa é ignorado
pela irmã, a mãe trabalha muito e o pai está ausente por um motivo
desconhecido por todos. Depois de uma briga com a mãe, Max foge
para o mundo dos monstros onde acaba sendo nomeado rei.

Coral Jovem do Ensino Médio
Com repertório variado, o tradicional Coral Jovem, do
professor Janu, se apresentou no dia 28 de outubro no auditório do
Colégio Koelle.

Ser Um Ser
No dia 24 de outubro, os alunos dos Ensinos Fundamental
II e Médio assistiram à apresentação musical da ex-aluna do
Colégio Koelle, Gisely Batista e Banda. Gisely é formada em música
pela Unesp e em técnicas teatrais pela escola de teatro Célia
Helena. Utilizando-se da linguagem musical, poética e teatral, a
cantora levou ao palco um repertório variado de músicas que
fizeram sucesso nas vozes de Dalva de Oliveira, Carmem Miranda e
outros cantores que marcaram época.

9ºs anos discutem a redução da maioridade penal
A peça fala sobre a dificuldade em lidar com nossos
sentimentos e, por isso, muitas vezes acabamos machucando as
pessoas que estão próximas. Mas, nessa jornada para aprender
sobre nós mesmos, é importante ter amigos de verdade.
Peça: Onde Vivem os Monstros (Grupo dos 8ºs e 9ºs
anos),
Onde: Auditório do Colégio Koelle,
Quando: 25 de novembro,
Horário: 20h.

Show da Física
No dia 07 de outubro, acompanhados pela professora
Caroline Florindo, os alunos dos 5ºs anos foram até o Departamento
de Física da UNESP de Rio Claro, onde assistiram ao Show da
Física. Foi uma oportunidade de ilustrar o que vem sendo
trabalhado durante as aulas de Tecnologias Aplicadas, bem como
ampliar os referenciais dos alunos para os próximos conteúdos.
Eles tiveram a oportunidade de interagir com experimentos físicos
relacionados à Mecânica, Termodinâmica, Eletricidade,
Magnetismo e Ótica.

Avaliações Fundação Vunesp
por Victor Martins
A Fundação VUNESP é uma organização responsável
principalmente pelo concurso Vestibular da Unesp - Universidade
Estadual Paulista - e realiza também vestibulares e concursos para
diversas instituições públicas e privadas.
Nos dias 06, 20 e 23 de setembro, os alunos dos 5ºs, 7ºs e
9ºs anos do Ensino Fundamental participaram de provas que para a
instituição funcionam como pré-testagem para avaliar o grau de
dificuldade de suas questões.
O diretor pedagógico do Koelle, professor Rui Alexandre
Christofoletti, relatou que a atividade representa uma grande
oportunidade educacional, pois propicia aos alunos a experiência
de realizar uma prova que simula uma realidade diferente daquela
que eles enfrentam normalmente, além de oferecer um feedback
sobre o ensino para a escola.

Festa dos Ex-Alunos
Organizada pela AKEA - Associação Koelle de Ex-Alunos,
nos dias 08 e 09 de outubro, ex-alunos, procedentes das mais
diversas localidades do Brasil, se reuniram no Colégio Koelle para
celebrar mais uma edição da Festa dos Ex-Alunos.

No dia 07 de outubro, o promotor de justiça de Araras,
Marco Antônio Freitas, ministrou uma palestra aos 9ºs anos como
etapa de preparação do tema "A redução da maioridade penal",
visando à produção individual de texto dissertativo-argumentativo
na disciplina de português. Os conceitos de maioridade penal,
crime, infração, medida socioeducativa e pena foram discutidos,
assim como o papel do Estado frente à problemática social da
participação de menores em crimes e as causas que levam o
adolescente a ingressar na criminalidade. Agradecemos o promotor
Marco Antônio pela atenção dispensada aos alunos.

Entrevista com Nicoli Lucci
por Laura Inácio
Para o mês de novembro, a aluna Laura
Inácio entrevistou Nicoli Lucci, ex-aluna formanda em
2015, que está em seu primeiro ano de faculdade e
obteve excelentes resultados nos exames finais. Nicoli
falou sobre métodos de estudo e dicas para o ENEM e
vestibulares.
KK: Qual foi o método de estudo que você
utilizou para conseguir um bom resultado nos
exames?
Nicoli: No segundo ano do Ensino Médio comecei a estudar um
pouco mais algumas matérias de que gostava. Durante o terceiro ano tive
como foco passar no curso que queria e nas universidades que mais me
agradavam. Todos os dias, além de prestar atenção nas aulas, seguia uma
rotina de estudos em casa. Praticava os exercícios propostos pelos
professores no mesmo dia em que eles eram passados, fazia resumos e
procurava entender sobre o estilo de prova de cada vestibular.
KK: Qual a importância de cursar um Ensino Médio de qualidade
para conseguir um bom desempenho no ENEM e vestibulares?
Nicoli: Cursar um bom Ensino Médio já é um ótimo começo para
entrar em uma boa universidade. O Colégio me ofereceu muita base em
todas as matérias e os professores sempre foram muito atenciosos e
estavam sempre à disposição, o que foi de extrema importância. Quando
se estuda em um colégio com qualidade como a do Koelle e se dá o devido
valor, as oportunidades se tornam muitas e a chance de aproveitá-las são
ainda maiores.
KK: Que conselhos você dá a quem irá prestar ENEM e
vestibular este ano?
Nicoli: Meus conselhos são: não desanimem e nem desistam;
tentem ter muita calma; deem o melhor de vocês nos estudos e nas provas.
A felicidade depois de passar onde você queria é a melhor recompensa!
KK: Como se deu a sua decisão para escolha do seu curso?
Nicoli: Sempre tive um pouco mais de facilidade na área de
exatas e gostava da ideia de fazer engenharia, mas dentre tantas
possibilidades, não sabia exatamente qual escolher. Comecei a procurar
em vários sites e participei da Bienal de Profissões do Colégio, o que foi de
fundamental importância para a decisão final. Por fim, a Engenharia de
Materiais foi a que mais me agradou e tinha a ver com meu perfil, então
optei por ela.

Livros e materiais didáticos
No mês de dezembro, o setor de compras do Colégio faz os
pedidos dos livros escolares e materiais didáticos que serão utilizados pelos
alunos no decorrer do próximo ano letivo. O material é entregue no primeiro
dia de aula, etiquetado com o nome do aluno impresso, dentro de uma
sacola, e o pagamento ocorre a partir de 15 de março, parcelado em três
vezes sem juros.
A compra acontece automaticamente para todos os alunos, mas
as famílias têm a opção de comprar por conta própria os livros de leitura,
desde que avisem a escola com a devida antecedência. Àqueles que
desejarem assim proceder, pedimos que comuniquem a Secretaria até o
dia 30 de novembro, para que possamos finalizar os pedidos com as
editoras.

Olimpíadas de Física

Inova Koelle
por Vitória Lucci
Para o mês de novembro, o projeto do Inova a ser apresentado é
o "Diagnóstico da aprendizagem e direcionamento da prática docente", do
professor do Ensino Fundamental II, Denis Eduardo Bianconi.
O projeto, voltado para o desenvolvimento da língua portuguesa,
foi aplicado nos 8ºs e 9ºs anos por meio do aplicativo Socrative, onde é
possível criar simulados e avaliações que contenham como conceitos
gêneros textuais e conteúdos gramaticais. Esses simulados são formulados
pelo próprio professor, que varia o grau de dificuldade do conteúdo de acordo
com o que se pretende avaliar.
As provas são acessadas pelos alunos pela versão Socrative
Student, que foi instalada nos chromebooks do Colégio, no Laboratório de
Informática.

No mês de outubro, aconteceram as etapas finais das
Olimpíadas Paulista (OPF) e Brasileira (OBF) de Física. Orientados pelo
professor Nelson Bretanha, os alunos do Ensino Médio: Bruno Monteiro
Franzini (1º ano), Luiz Antonio Tôfolo Neto (1º ano), Kevin Danilo de
Oliveira (3º ano) e Vitor Ferreira (3º ano) representaram o Colégio na final
da OBF, disputada em 08 de outubro na USP em São Carlos. A última
etapa da OPF aconteceu no dia 15 de outubro, no campus de Rio Claro
da UNESP. Dela participaram 7 alunos do Colégio dos Ensinos
Fundamental II e Médio: Junior Olimpio Martins (3º ano EM), Augusto
Henrique Peruchi Zanca (2º ano EM), Lucas Nary Domaneschi (6º ano),
Fab
́ io Sanca
̧ o
̃ Natal (7º ano), Ana Julia Victorino dos Santos (7º ano),
Felipe Modolo Cicote (6º ano) e Julia Pavao
̃ Becker (6º ano). Os
resultados serão conhecidos no mês de novembro. Parabenizamos a
todos pelos resultados alcançados até agora.

Bate-papo com o atleta Carlos Carbinatti
Acesse o
QR Code
e assista!

O resultado dos alunos é acessado em tempo real pelo professor
por meio de um relatório com as porcentagens individuais e gerais da turma
em cada questão. Tal relatório pode também ser compartilhado com os
alunos.
Os objetivos do projeto são identificar as defasagens da
aprendizagem em cada conceito e conteúdo, para assim poderem ser
propostas atividades e novos modelos de aulas que sanem tais problemas e,
ao mesmo tempo, cativem os alunos, tornando a aprendizagem mais
atraente.
Outros benefícios proporcionados pelo Socrative são o acesso
preciso do diagnóstico individual para assim também direcionar a prática
pedagógica e o preparo dos alunos para diferentes tipos de avaliação, sendo
de múltipla escolha, dissertativa ou verdadeiro/falso.
Parabéns, Denis, pelo excelente e criativo projeto!

Nos dias 19 e 20 de outubro, o ex-aluno do Colégio Koelle e atual
mesatenista paraolímpico, Carlos Alberto Carbinatti Júnior, esteve em
nossa escola para contar sua trajetória no esporte e compartilhar
experiências com os alunos e alunas do Ensino Fundamental II. Carlos
contou que teve paralisia cerebral por falta de oxigênio no parto, e por
esse motivo ocorreram alguns comprometimentos nos movimentos da
mão e do pé direito. Tal fato não impediu que, com muito esforço e
dedicação, ele pudesse ser inserido na classe 10 do tênis de mesa nas
Paraolimpíadas, representando o Brasil em Londres (2012) e no Rio de
Janeiro (2016). O atleta tem muitas medalhas e relatou que já visitou
diversos países para disputas no tênis de mesa, como China, Eslováquia
e Argentina. Os alunos participaram do bate-papo e puderam tirar muitas
dúvidas.

Dezembro Laranja e 13ª FEIMARK
por Vivian Carneiro
Coincidindo com a celebração dos 133 anos de Koelle, no dia 03
de dezembro, a partir das 12h, a APM fará um evento que terá como objetivo
o combate ao câncer de pele. O Dezembro Laranja contará com palestras
de dermatologistas e oferecerá como almoço uma paella mineira, com
adesão ao custo de R$ 40,00 e, para crianças de 6 a 10 anos, R$ 25,00.
No mesmo dia, acontecerá a 13ª FEIMARK, um espaço em que
a comunidade feminina do Colégio mostra seu lado artístico expondo e
vendendo trabalhos artesanais.
Toda a renda obtida com as adesões ao almoço e com as
inscrições da FEIMARK será convertida ao GACC - Grupo de Apoio à
Criança com Câncer de Rio Claro.
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ª Manhã Cultural

Francês

Espanhol

Sessões às

Sessões às

9h30 e 10h

9h e 9h30

Alemão, Francês e Espanhol de um jeito que você nunca viu!

26/11

Alemão
Sessões às

10h e 10h30

*

(Sábado)
a partir das 9h

Participe e concorra a 1 bolsa de estudo para o curso Intensivo!

*Curso Intensivo de espanhol, francês ou alemão que acontecerá em fevereiro de 2017. Material não-incluso.
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