134º aniversário do Koelle
por Vitoria Bianconi

O Colégio Koelle completou,
no dia 03 de dezembro, 134 anos
de sua fundação. A comemoração
ocorreu no dia 29 de novembro com
a presença de todos os alunos, da
Educação Infantil ao Ensino Médio,
funcionários e professores. Houve o
parabéns cantado por todos e o tradicional bolo, oferecido pela APM aos
alunos, professores, funcionários e
colaboradores.

O professor Gunar Koelle enalteceu a história do Colégio, que foi
fundado por seu avô, Theodor Kölle,
em 1883. Desde então vem passando por diversas transformações a fim
de aprimorar cada vez mais o seu ensino. Na sequência, os alunos Victor
de Souza Martins e Natália Fernanda Gonçalves, do 2º ano do Ensino
Médio, ressaltaram a importância da
escola na formação do aluno.

Acesse o QR
code e confira
mais fotos.
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Crônica

Um até logo
por Victor Martins

Escrever um texto faz sempre parte de um processo, exige esforço, trabalho, pesquisa e um faro sensível para inventar boas histórias. Quem escreve sabe
como é intenso e gratificante exercer essa atividade,
que acima de tudo é um desafio, por termos que
entreter aquele que lê e ao mesmo tempo evitar a
tentação de cair em um clichê qualquer. Ainda mais
quando escolhemos como mote um assunto já há
anos vivido por todos como o Ano Novo.
E então é chegado 2018, um ano que traz consigo o sabor da transformação. Aliás, interessante palavra essa para usarmos no mês de janeiro. Em uma
de minhas pesquisas para escrever essa crônica, me
deparei com a origem do nome Janeiro; o termo
provém do latim e homenageia um deus da mitologia romana, Jano, divindade provida de duas faces,
uma orientada para trás, representando o passado,
e uma olhando para frente, representando a visão
para o futuro. Assim, Jano sempre foi o guardião dos
inícios, mudanças e transformações.
Essa data tão especial, que marca o findar e o
início de um ano para muitos, também é conhecida pela expressão francesa Réveillon. Mas o que
significa Réveillon? Todas as palavras carregam um
significado muito maior do que aquele empregado
comumente por nós, e o dessa palavra tem origem
no verbo réveiller que, ao ser traduzido, carrega o
significado de “acordar”, “despertar”. Mas para que
será que temos que despertar nesse início de ano?
Bom, na minha opinião, depois do Natal, data em
que o amor renasce entre nós na Terra, o Ano Novo
é a data do despertar para a vida.
Outro fato curioso que descobri, ao pesquisar
sobre esse dia, é que na mesma data é comemorado o dia internacional da paz. E talvez seja essa
a combinação perfeita para seguir em frente após o
despertar: esperança, amor e paz no coração. Nada
melhor do que, em tempos de amores tão distantes,
respirar nessa atmosfera de ares revigorantes que
essa data propicia.
Notas do autor: No ano que passou muitos foram os momentos em que discutimos o aspecto vida,
e o definimos como uma sucessão de processos, ciclos que primeiro se abrem e ao fim se fecham. Esse
é o verdadeiro significado do Ano Novo: é o ponto
que concentra a energia de um ciclo que se fecha
para dar espaço para aquele que se inicia. Aproveitando a ocasião, gostaria de anunciar o fim do meu
ciclo no Kara do Koelle, agradecendo a todos vocês
leitores pela atenção e carinho dispensados a mim, e
à equipe KK por todo o apoio e acolhimento.
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Atenção!
Informações
importantes
de Volta às
Aulas
Alunos novos - Educação Infantil e
1ºs anos do Ensino Fundamental.
29 de janeiro - 1º dia de aula para alunos
novos, da Educação Infantil e 1ºs anos do Fundamental. Mais informações sobre a adaptação
para alunos novos dessas séries serão passadas
em reunião, no dia 25 de janeiro, às 19h30, no
prédio situado na Av. 16, 416.

30 de janeiro - 1º dia de aula da
Educação Infantil, Ensinos Fundamental I, II e Médio.
Nesse primeiro dia, os alunos dos diversos níveis se encontrarão em locais específicos, onde
receberão instruções iniciais, sendo posteriormente encaminhados para suas salas de aula:
•
Educação Infantil e Fundamental I
(período da manhã) - 07h40, no prédio da Av.
16 nº 416.
•
Educação Infantil e Fundamental I
(período da tarde) - 12h50, no prédio da Av.
16 nº 416.
•
Ensino Fundamental II (6ºs a 9ºs
anos) - 07h20, nas quadras cobertas.
•
Ensino Médio - 07h, no Auditório.
Desejamos a todos um ótimo 2018!

NOTA: Na edição anterior do KK,
houve uma imprecisão no título da
matéria sobre o projeto Inova Koelle.
O título correto é: Química na cozinha.
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Koelle entre as 100 melhores
escolas do Brasil no ENEM

A partir dos resultados divulgados pelo MEC, a Folha de São Paulo
publicou em seu site o ranking das
melhores escolas do Brasil no ENEM
2016. O Koelle se destacou com a
30ª posição no Estado de São Paulo
e a centésima do Brasil. Foi a melhor
colocação entre as escolas da região,
à frente de instituições de excelência
de São Paulo, Campinas e Ribeirão
Preto. Nos últimos 7 anos, o Koelle
tem sido o primeiro colocado em Rio
Claro e região, e em 2016 obteve
seu melhor resultado como a 100ª
melhor escola do país entre 17.170,
considerando as públicas e as privadas.
Parabéns a todos os alunos, formandos de 2016, coordenadores
pedagógicos, corpo docente e toda
equipe do Colégio Koelle, que contribuíram decisivamente para a conquista desse resultado.
Confira a entrevista abaixo com
o professor Rui Christofoletti, diretor
pedagógico do Koelle.
KK: Qual a importância para o
Koelle estar entre as melhores escolas do país?
Rui: Eu acredito que este resultado mostra para os alunos, suas famílias e toda a comunidade que o

ensino oferecido pelo Colégio Koelle é de excelência e compatível com
o que existe apenas nas melhores
escolas dos grandes centros e capitais do país. Esse resultado acaba
atraindo para o Colégio mais alunos
e famílias que valorizam a Educação
e querem este ensino de excelência
para seus filhos, bem como professores altamente capacitados que desejam fazer parte desta equipe.
KK: Que trabalho é realizado
aqui para obter resultados tão expressivos todos os anos?
Rui: Este resultado é consequência
da soma de pequenas ações feitas todos os dias aqui no Colégio. Nós temos uma matriz curricular muito ampla (que contempla desde as matérias
tradicionais até as disciplinas da área
artística), um rico sistema de disciplinas optativas disponível para os alunos desde o 6º ano, uma estrutura de
apoio para os alunos (com plantões e
monitorias) e um uso diferenciado da
tecnologia em sala de aula, que alia
o forte ensino tradicional com todas as
vantagens que a tecnologia traz para
o processo de ensino-aprendizagem.
No Koelle, o aluno é estimulado a
desenvolver todo o seu potencial e se
tornar um cidadão completo, capaz

de seguir na vida universitária em
qualquer área que escolha e apto a
se tornar um profissional de destaque.
KK: O que diferencia o Koelle da
maioria das escolas?
Rui: Dentre os vários aspectos, eu
destacaria os seguintes: professores
selecionados em rigorosos processos
seletivos, cursos de formação continuada oferecidos todos os anos aos
professores, coordenadores pedagógicos presentes e preocupados com
o crescimento profissional de seus
professores, funcionários motivados
e comprometidos com suas funções,
excelentes professores ministrando aulas para nossos alunos desde
a Educação Infantil, passando pelo
Ensino Fundamental e atingindo o
Ensino Médio, alunos que querem
estudar e aproveitam todas as oportunidades oferecidas pelo Colégio e
famílias que estão presentes na vida
de seus filhos e confiam no trabalho
aqui realizado. O Colégio Koelle é
uma equipe coesa, altamente capacitada e motivada para crescer a
cada ano e oferecer todas as condições para que os alunos se desenvolvam plenamente (intelectual e emocionalmente).
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Homenagem aos alunos e
professores premiados em
competições

Confraternização
de final de ano
No dia 14 de dezembro, uma confraternização de final de ano nas quadras reuniu
todos os funcionários, professores, diretores
e seus familiares. Agradecemos pelo empenho e dedicação de todos que colaboraram
para a concretização do ano letivo de 2017,
marcado por muitas conquistas.

Festival
Senzalaxé de
Capoeira
No dia 04 de dezembro, o Colégio Koelle promoveu uma cerimônia que homenageou
os alunos e professores que conquistaram premiações em torneios e competições estudantis
durante o 2º semestre de 2017. Os destaques foram a XI Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG), sob coordenação do professor Joel Vieira, na qual nossos alunos conquistaram 11 medalhas de bronze, 14 de prata e 20 de ouro; a XX Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, coordenada pelos professores Joel Vieira e Nelson Bretanha, com 9 medalhas de bronze e 5
de prata. Na 13ª FENECIT - Feira Nordestina de Ciência e Tecnologia, as alunas Amanda Müller
Guadiz e Nicolle Dourado da Silva, orientadas pela professora Caroline Florindo, obtiveram
a primeira colocação na categoria Ciências Humanas, pelo projeto sobre o Empoderamento
Feminino. Na 13ª OBMEP - Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas,
5 alunos conquistaram a Menção Honrosa, orientados pelos professores Wellington Ribeiro e
Marcelo Badin. O destaque final do evento foi Augusto Henrique Peruchi Zanca, que obteve
medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Física 2017 e na XXXIII Olimpíada de Matemática
da Unicamp, sob orientação dos professores Nelson Bretanha e Marcelo Badin, respectivamente. Parabéns aos nossos alunos, pelo excelente desempenho; aos professores, pela orientação e
acompanhamento, e aos pais, pelo incentivo e apoio.

Dica de série: This is us

Nessas férias, nada como colocar
as séries em dia e ainda começar novas!
Para aqueles que escutam dos
pais a reclamação de que não saem
do quarto e nunca assistem TV com a
família, esta é uma série que reúne
todos e traz uma vibe meio sentimental, eu diria. This is us relata a vida de
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A convite da APM, ocorreu no dia 1º
de dezembro o Festival Senzalaxé, organizado pelo professor Coelho, do Estúdio
Capoeira de Rio Claro. A atividade consistiu em uma aula aberta aos alunos, nas
quadras esportivas do Koelle, e ao final
houve uma Roda de Capoeira. Nossos
agradecimentos ao professor Coelho e à
APM pela iniciativa e incentivo à prática
esportiva.

por Vivian Carneiro

um grupo de pessoas que nasceram
no mesmo dia. Rebecca e Jack estão
esperando trigêmeos; Kevin, popular na escola e, atualmente com 36
anos, é ator de comédia; Kate, uma
mulher obesa que está em uma
constante luta para perder peso e
Randall, um homem bem-sucedido, com mulher e duas filhas, que

reencontra seu pai biológico que o
abandonou no Corpo de Bombeiros.
Uma série rápida e envolvente que
nos emociona com relatos do dia a
dia, que acabamos não percebendo
o quão importantes são em nossas
vidas, ajudando e influenciando as
pessoas que somos hoje. This is us é
exibida no canal Fox Life.
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Aluno do Colégio Koelle é
destaque em Competição
Internacional de Basquete
De 25 a 31 de outubro, o
aluno do 9º ano e atleta Eduardo Sanchez foi convocado pela
seleção brasileira de basquete
masculino sub-14 para participar do campeonato sul-americano de seleções, que ocorreu
em Maturin (Venezuela). Em
seu primeiro sul-americano,
Eduardo foi titular e um dos
destaques da seleção brasileira. Em uma final tranquila,
o Brasil sagrou-se campeão
sobre a seleção da casa, Venezuela, partida terminada em 73
a 28 para os brasileiros.

Notícias
da APM Associação de
Pais e Mestres
do Colégio
Koelle
A gestão da APM, que teve
como presidente Adriana Joaquim,
encerrou as suas atividades no final
de 2017, deixando para o Colégio
como legado mesas e bancos novos
para incentivar a prática de xadrez e
pingue-pongue.
A nova diretoria tem como presidente Marli Célia Sanção Natal. Os
demais membros são Cristiane do
Carmo Zanni Vieira, Cláudia Aparecida Henrique Zaghette, Cristiane
Regina Corso Petrônio, Rosângela
Velasco e Gunar Koelle.

Aconteceu:
23/11 - Excursão ao 06/12 - Teatro de
Carroção - 4ºs anos Natal do SemiIntegral Bilíngue
Foi um Day Camp cheio de aventuras,

07/12 - Noite da
família

muita agitação e divertimento no tobogã de
mais de 100m até as águas do rio, nas lagoas de água aquecida, nas cachoeiras, no
labirinto, no Bioplaneta, na corrida de kart,
entre outros momentos que ficarão guardados na memória para sempre!

Acesse o QR
code e confira
mais fotos.

30/11 a 01/12 Excursão ao Carroção
5ºs anos
Diversão total para os alunos dos 5ºs
anos no Sítio do Carroção. Aventuras na
mata, banhos de cachoeira, trilha do “Indiana Jones”, com final no toboágua e
muita animação na balada. As turmas encerraram mais uma etapa de suas vidas em
clima de confraternização e alegria.

Acesse o QR
code e confira
mais fotos.

As crianças do Semi-Integral Bilíngue
fizeram uma bonita apresentação para encerramento do ano, tendo como tema O
Rei Leão. Os alunos interpretaram de maneira brilhante o musical da Broadway, The
Lion King! Ao final, cantaram músicas de
Natal em inglês! Well done children!!!

Acesse o QR
code e confira
mais fotos.

A Noite da família foi uma homenagem
dos alunos dos 6º anos às suas famílias, que
tanto os apoiam. Os alunos apresentaram
músicas com o professor Joseano, poemas
com a professora Adriana e esquetes com o
professor Miguel, além de trabalhos artísticos com a professora Paula, que enfeitaram
o ambiente. Foi uma noite muito agradável
e emocionante!

Acesse o QR
code e confira
mais fotos.
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06/12 Apresentações
de Final de
Ano do Ensino
Fundamental I

Em clima de festa e emoção, as crianças
do Ensino Fundamental I presentearam as
suas famílias com uma belíssima apresentação musical coordenada pelo professor
Joseano.

Acesse o QR
code e confira
mais fotos.

07/12 - Festival de
Natação

O Festival de Natação, coordenado
pela professora Carmem, foi um sucesso.
Logo após as palavras dos diretores Theodoro e Gunar, as crianças do Ensino Fundamental I, com muita alegria e empolgação,
atravessaram a piscina e foram agraciadas
com uma medalha de participação.

Acesse o QR
code e confira
mais fotos.

11/12 - Aula de
desenho e pintura
com o Corvo

Os alunos do Fundamental I foram
presenteados com uma aula de desenho e
pintura em tela, realizada pelo renomado
desenhista Corvo. As telas criadas por ele
durante o evento foram sorteadas entre os
alunos presentes.

Acesse o QR
code e confira
mais fotos.

Apresentações de Final de Ano
da Educação Infantil
Neste ano, para as apresentações
da Educação Infantil, o tema escolhido foi “O Mágico de Oz”. E, a partir
de seus personagens, foram selecionadas algumas músicas para serem
cantadas, tocadas ou dançadas pelos nossos alunos. Algumas turmas
adaptaram os personagens da obra,
utilizando alguns já conhecidos pelas crianças, e as demais escolheram
contar a história original. A emoção

tomou conta dos pais e familiares, que estiveram no Colégio para assistir às apresentações. Nossas crianças deram um show de
alegria e mostraram um pouco do que vivenciaram e aprenderam ao longo do ano.

Acesse o QR
code e confira
mais fotos.

EDITORIAL
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. O Colégio Koelle e os responsáveis pela diagramação, impressão e
distribuição deste informativo não respondem pelo conteúdo dos anúncios publicados. Diretor: Gunar W. Koelle. Supervisores:
Jaime Leitão e Teodoro Koelle. Colaboradores: Joel Martini e Maja Callegari. Arte final e diagramação: Sanchez Propaganda.
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