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No dia 09 de junho, a partir das 
10h, nas quadras esportivas do Colé-
gio Koelle, acontecerá a Festa Junina. 
O arraial seguirá no mesmo formato 
iniciado em 2017, com mais horas de 
duração, das 10h às 20h. Esse formato 
possibilita a diluição do movimento da 
festa, concentrando as danças da Edu-
cação Infantil na parte da manhã. As 
quadrilhas do Fundamental I ocorre-
rão no início da tarde, e assim sucessi-
vamente até a apresentação do Ensino 
Médio, às 19h. Os caixas, as barracas 
de alimentos e de bebidas estarão em 
funcionamento durante toda a festa.

A APM está oferecendo cotas de 
patrocínio para empresas. Os patroci-
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nadores terão sua logomarca exposta 
para mais de 5 mil pessoas que tran-
sitam pela escola durante este grande 
evento. Entre em contato pelo endere-
ço apm@colegiokoelle.com.br e solici-
te uma proposta.

Convites gratuitos para contri-
buintes da APM:
• 01 pulseira para cada aluno/
filho + 04 pulseiras para a fa-
mília.
Convites adicionais:
• R$ 10,00 até as 09h do dia 
09/06.
•  R$ 20,00 na hora do evento.
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Estava um dia desses olhando o movimento na 
rua pela janela e, de forma inesperada, presenciei 
um acidente. Um homem de bicicleta sendo atropela-
do e o motorista do carro fazendo o quê? Nada, além 
de sair correndo do local para que ninguém o visse.

Comecei a pensar naquele momento em um 
mundo tomado por carros, veículos dos mais variados 
portes, e cheguei à conclusão que ser ciclista repre-
senta um enorme desafio. Nos dias atuais, com toda 
essa tecnologia e modernidade, observamos cada 
vez mais um número maior de carros pelas ruas e 
os ciclistas sendo esquecidos, ilhados em meio a um 
trânsito caótico e violento. Muitas pessoas utilizam a 
bicicleta como meio de transporte, para ir ao traba-
lho, para fazer compras, mas se pudessem escolher 
entre um carro e uma bicicleta, a maioria não pensa-
ria duas vezes antes de dizer carro.

A bicicleta hoje não é nossa primeira opção. Eu, 
por exemplo, a uso quando não consigo uma carona 
de carro com meus pais. É nesse momento que per-
cebo os riscos por que passam aqueles que a utilizam 
sempre.

Continuei a refletir: -por que um maior número de 
pessoas não utiliza a bicicleta mesmo sabendo que 
ela traz tantos benefícios? Além de ser um ótimo meio 
para fazermos exercícios, é mais acessível, polui me-
nos, mas na minha cidade, por exemplo, a ciclofaixa 
é muito escassa, as ruas são cheias de buracos, o que 
se torna um grande obstáculo. Os motoristas, em sua 
maioria, não estão nem um pouco preocupados com 
a segurança dos ciclistas, invadem as ciclofaixas sem 
nenhuma cerimônia. Andar de bicicleta se tornou 
algo muito perigoso.

Não faz muito tempo, a bicicleta era um meio de 
transporte muito utilizado por pessoas de todas as 
idades. Rio Claro, por ser uma cidade plana, era o se-
gundo município do Brasil em número de ciclistas, só 
perdendo para Blumenau. De acordo com os meus 
pais, crianças e jovens iam para o colégio de bicicleta 
e o estacionamento da escola ficava lotado de bikes. 
Hoje, observo cinco, às vezes menos, estacionadas.

Fico pensando: vale a pena usar a bicicleta saben-
do de todos esses riscos? Por outro lado, há as van-
tagens. Valeu a reflexão, mas a imagem do ciclista 
atropelado sendo socorrido por pedestres não sai da 
minha cabeça.

Crônica: Cena 
vista da janela 
por Luiza H. Magalhães

por Isabella Aquino
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Hoje o dia amanheceu feliz.
O Dia das Mães tem cheiro de cari-

nho no ar.
Tem forma de rosas e cor de amor.
É um dia cheio de afeto, abraços, 

beijos e lágrimas de felicidade e de 
saudade.

Quem não tem mais este anjo pro-
tetor aqui na terra sente-se abatido por 
não poder presentear aquela que o 
amará eternamente.

Não fique triste, ela vive em seu co-
ração.

Não esqueça de lhe dar o maior 
amor possível

E de fazê-la feliz o tempo todo.
Feliz dia das Mães.

Homenagem 
ao Dia das 
Mães 
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Amanda Müller Guadiz, aluna da 
2ª série do Ensino Médio, foi aprovada 
para o Programa Yale Young Scholars, 
no qual a Universidade de Yale, em 
New Haven, Connecticut, oferece cur-
sos intensivos de férias com seus me-
lhores professores. O curso tem duas 
semanas de duração, e seu processo 
seletivo é similar ao do vestibular dos 
Estados Unidos: 1 redação de 500 pa-

O aluno Augusto Henrique 
Peruchi Zanca, que concluiu o En-
sino Médio em 2017, foi premiado 
com a medalha de ouro na edição 
2017 da OPF - Olimpíada Paulista 
de Física. A cerimônia ocorreu no 
ITA - Instituto Tecnológico da Ae-
ronáutica. Augusto recebeu a me-
dalha das mãos do reitor do ITA, o 
professor doutor Anderson Ribeiro 
Correia. Além do resultado na OPF, 
Augusto Zanca também obteve a 
medalha de ouro na Olimpíada 
Brasileira de Física e na Olimpíada 
de Matemática da Unicamp.

Aluna do Koelle na 
Universidade de Yale

Aluno 
conquista 
ouro em 
Olimpíada

Alça para embarque e 
desembarque de alunos

No mês de abril foi concluída a obra de construção da 
alça para embarque e desembarque de alunos. Essa obra 
possibilita a partir de agora que os ônibus e vans que trans-
portam os alunos de Araras e Limeira fiquem estacionados 
em local mais seguro, contribuindo para a fluidez do trânsito. 
As excursões também partem desse local, facilitando a vida 
dos pais que aguardam a partida e a chegada das mesmas. 
A estação também pode ser utilizada pelos pais para paradas 
rápidas, quando trazem ou buscam seus filhos na escola.

A obra também trouxe um novo aspecto para o pátio que 
fica ao lado das quadras esportivas, que ganhou mais espa-
ço e foi todo coberto por grama. Para compensar as árvores 
que foram derrubadas, a escola doou 45 mudas de árvores 
nativas para o Viveiro Público Municipal e para a SEMA - Se-
cretaria Municipal do Meio Ambiente.

O engenheiro responsável pela obra foi Fernando D’Ur-
so, da Sigma Engenharia.

A alça de embarque está em fase de testes. Por enquan-
to, ficou acertado que os ônibus estacionam do lado direi-
to, deixando o lado esquerdo da pista para os automóveis. 
Não é permitido estacionar, isto é, abandonar o veículo sem 
a presença do seu motorista, mas é permitido que os carros 
parem com o motorista sentado atrás do volante, seguindo 
em frente sempre que outro veículo vier atrás.

lavras, uma de 300, uma redação e 
uma resposta, ambas de 200 palavras 
e uma resposta de 100 palavras, além 
de um Resumé (currículo com suas 
realizações acadêmicas), um históri-
co escolar dos últimos dois anos, que 
deve apresentar um rendimento geral 
positivo, resultados de outras provas 
(como o FCE de Cambridge), e todo 
tipo de informação pessoal.

Para viabilizar a participação da 
aluna, o programa concedeu uma 
bolsa de estudos que irá custear boa 
parte do curso. O programa se divide 
em sessões voltadas às três principais 
áreas das ciências. A aluna Amanda 
foi selecionada para a sessão na área 
de ciências humanas: Política, Direito e 
Economia. Os alunos serão alocados 
no maior e mais antigo colégio de ha-
bitações da faculdade: o Pierson Col-
lege, e conviverão com seus colegas 
de sessão e de quarto. Este ano, Yale 
teve a maior adesão de candidatos em 
relação aos anos anteriores, mas ape-
nas 25% destes participantes de 130 
países ao redor do mundo todo foram 
aprovados.
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O que 
mais me 
marcou... 

Torneio de futebol 
em Valinhos 

Jogos amistosos em São Carlos 

Entre os dias 07 e 15 de abril, as Em-
baixadas da Alemanha, Áustria, Bélgica, 
Luxemburgo e Suíça, em cooperação 
com seus consulados e parceiros culturais 
no Brasil, promoveram a 3ª Semana da 
Língua Alemã. O evento ocorreu simul-
taneamente em diversas localidades que 
mantêm viva a cultura e as tradições ale-
mãs.

Uma das atividades promovidas foi 

Aproximadamente 30 alunos de todos 
os anos do Ensino Médio, acompanhados 
pelos professores de educação física Mar-
celo, Rodrigo e Emilie, foram até a Escola 
Educativa e Cooperativa de São Carlos 
no dia 23 de abril, para disputar 4 jogos. 
Os alunos obtiveram 3 vitórias: basquete 
masculino (62x47), vôlei feminino (3x0) e 
handebol masculino (24x7).

O principal objetivo dessa competição 
foi promover a socialização dos alunos, 
proporcionando-lhes vivenciar novas ex-
periências e desenvolver o espírito es-
portivo. Os participantes ficaram muito 
contentes por terem sido convidados para 
o evento e pelos bons resultados obtidos.

Bruno Buschinelli: Brasil e 
Alemanha, semifinal da Copa do 
Mundo FIFA de 2014.

Um jogo do qual todos os bra-
sileiros se lembram, uma decepção 
geral, uma decepção de um país 
que criou uma expectativa enorme 
por jogar uma Copa em sua pró-
pria casa e tudo acabou com uma 
exibição pífia da seleção brasileira, 
tomando 7 gols em um jogo. Pior 
resultado da história da seleção. 
Porém, passado um tempo, come-
çamos a perceber que a derrota 
não foi de todo ruim, depois desse 
fato chocante, começou a ser per-
cebido o verdadeiro estado em que 
o nosso país se encontrava, como 
estava em mãos de pessoas ruins, 
corruptas comandando o país e 
uma Copa, que foi feita para po-
líticos ganharem benefícios com a 
construção de estádios novos. Tal-
vez, se tivéssemos ganhado essa 
Copa, muitos problemas teriam 
sido ignorados, pois o país estaria 
em festa.

Penso hoje que foi a melhor 
derrota da história do Brasil, uma 
derrota que, na verdade, significou 
uma grande vitória!

por Giovana Gonzales

por Giovana Gonzales

um campeonato de futebol society no 
Colégio Visconde de Porto Seguro de Va-
linhos, no dia 09 de abril, do qual par-
ticiparam 3 escolas da região com tradi-
ção alemã: Colégio Koelle, Colégio Rio 
Branco de Campinas e Porto Seguro. No 
torneio, o Koelle ficou em 2º lugar, sua 
melhor classificação em 3 anos. Foram 
quatro vitórias ao todo, dentre elas, três 
masculinas e uma feminina.
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por Isabella Aquino

Dica de App/Site
Memrise 

Aluna 
Premiada em 
Concurso de 
PoesiaMemrise é um site, e também aplicati-

vo, incrível para aprender. Na plataforma 
estão disponíveis idiomas estrangeiros (des-
de francês ou japonês a latim ou grego) e 
matemática. O objetivo principal é a apren-
dizagem por meio de repetição; esse méto-
do faz com que as informações retidas com 
o tempo sejam armazenadas na memória 
de longo prazo.

Este método pode ser um pouco chato, 
principalmente por ter que ouvir, escutar, 
ler e escrever algo por dezenas ou cente-
nas de vezes. Ao mesmo tempo, esse tipo 
de aprendizagem fixa muito o conteúdo. 
Depois de anos sem acessar o site, quando 
fui fazer uma revisão, consegui lembrar de 
muita coisa, até eu mesmo me surpreendi 
com o resultado.

Dentro do Memrise existem vários pro-
gramas de incentivo. Um deles é por meio 
de meta. Você coloca se deseja estudar 
conteúdo por 5, 15 ou 45 minutos por dia; 
se conseguir completar a meta por uma 
semana, ganha um bônus na pontuação. 

A aluna Ana Julia Ferreira Fer-
nandes, do 9º ano C, conquistou 
a 1ª colocação em um concurso 
de poesia, na categoria juvenil 1, 
que tinha como tema: Mulher. Ela 
foi orientada pela professora Deni-
se Leite Machado. A cerimônia de 
premiação ocorreu no dia 28 de 
março, no Gabinete de Leitura, e 
contou com a presença de autori-
dades municipais e da comunidade 
rio-clarense.

por Livia Schio

Acesse o QR 
code acim para
baixar o App
(versão iOS)

À medida em que consegue mais pontos, 
você sobe em uma espécie de nível; existem 
18 níveis, ou seja, você aprende se diver-
tindo.

O site permite estudar em grupos e, 
quando adicionamos alguém, aparece um 
ranking semanal para ver quem acessou 
mais material e cumpriu a meta semanal, 
para incentivar os alunos.

Antes o site era totalmente gratuito, 
mas agora para revisar os conteúdos em 
que se possui mais dificuldade é necessário 
pagar uma assinatura, mas existem mui-
tos níveis e atividades gratuitas. Depois de 
alguns meses na plataforma, acredito que 
vale a pena este investimento.

Dia da Família Passeio de Maria 
Fumaça

Excursão ao Sítio 
do Colégio

Palestra sobre 
dengue Exposição Castelo

Rá-Tim-Bum

Aconteceu:

Cerca de 900 pessoas participaram do 
Dia da Família, no dia 14 de abril, que pro-
moveu a integração entre as crianças e seus 
familiares. Além de aproveitar o café da 
manhã em família, os alunos do Maternal 
puderam realizar uma atividade juntamen-
te com os pais, e os alunos do Pré I ao 1º 
ano apresentaram músicas, baseadas no 
tema “identidade e diversidade”. 

No dia 21 de março, os alunos dos 3ºs 
anos do Ensino Fundamental visitaram a 
Estação Anhumas, em Campinas, e fizeram 
um passeio de Maria Fumaça até a Estação 
Tanquinho. A excursão foi de caráter didá-
tico, e acompanhou o conteúdo estudado 
na matéria de história, sobre a origem das 
ferrovias no Brasil. Acompanharam os alu-
nos a coordenadora Mônica, as professoras 
Beatriz, Tatiane e Vanessa, e a estagiária 
Vivian.

A excursão ao sítio do Colégio, em Aja-
pi, é um passeio oferecido pela escola que 
envolve os alunos da Educação Infantil e do 
Fundamental I. As viagens aconteceram ao 
longo do mês de abril. Foram ótimas opor-
tunidades para os alunos entrarem em con-
tato com a natureza e se divertirem junto 
com os colegas.

A chefe do núcleo do Centro de Controle 
de Zoonoses, Solange Mascherpe, realizou 
no Colégio, acompanhada da agente de En-
demias, Daiana Carolina, três palestras sobre 
a dengue. No dia 24 de março, o tema foi 
apresentado aos funcionários, e nos dias 05 e 
11 de abril, Solange veio novamente ao Koel-
le para realizar a palestra e alertar os alunos 
do Fundamental I sobre a doença, oferecen-
do dicas e meios de prevenção.

No dia 06 de abril, a equipe Laranja, 
vencedora da Gincana dos 6º e 7º anos, 
recebeu como prêmio, oferecido pela APM, 
uma visita à exposição do Castelo Rá-Tim-
-Bum no Shopping Iguatemi Campinas. 
Após a exposição, os alunos fizeram um 
passeio e tomaram lanche no shopping. 
Eles foram acompanhados pela professora 
Gabriela e pelo inspetor Emerson.

Acesse o QR 
code e confira 
mais fotos.

Acesse o QR 
code e confira 
mais fotos.

Acesse o QR 
code e confira 
mais fotos.

Acesse o QR 
code e confira 
mais fotos.

Acesse o QR 
code e confira 
mais fotos.
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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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Entrevista com a pediatra 
Cristina Mamprin 

Colaboraram nesta edição do Kara do Koelle:

por Laura Inacio

No mês de maio, a pediatra Cristi-
na Mamprin nos concedeu uma entre-
vista apresentando seu trabalho com a 
equoterapia. O Instituto de Equoterapia 
de Rio Claro está situado no Clube de 
Cavaleiros Professor Victorino Machado, 
localizado na Floresta Estadual Edmun-
do Navarro de Andrade (antigo Horto 

Florestal), e funciona desde agosto de 
1997.

KK: Como surgiu a ideia para esse 
projeto?

CM: A Equoterapia é um método te-
rapêutico que usa o cavalo para trata-
mento de diferentes patologias. Ela tem 
como base para o tratamento principal-
mente o andar do cavalo, que simula em 
muitos aspectos o andar humano (para 
cima e para baixo; para os lados; para a 
frente e para trás). Com estes movimen-
tos conseguimos estimular diferentes 
musculaturas e equilíbrio; melhoramos 
também a noção espacial de muitos pa-
cientes. O contato com o cavalo relaxa, 
entretém e aguça vários sentidos, cola-
borando com os tratamentos em casos 
de déficit de atenção e hiperatividade.

KK: Como funciona a equoterapia e 
quais são seus benefícios?

CM: As patologias abrangidas pela 
Equoterapia são bastante variadas. Te-
mos praticantes com sequelas de derra-
mes, acidentes, com paralisia cerebral, 
autistas, cegos, surdos e hiperativos. To-
dos são atendidos por uma equipe mul-
tidisciplinar, formada por um equitador 
(professor de hipismo), 2 fisioterapeutas, 
1 psicóloga e 1 fonoaudióloga.

KK: Que apoio vocês recebem para 
manter vivo esse projeto?

CM: Como essa atividade tem por 
essência ser um trabalho social do Clube 
de Cavaleiros, estamos sempre buscan-
do parcerias com indústrias, estabeleci-
mentos comerciais, prefeitura, convênios 
médicos e apadrinhamento dos prati-
cantes. Também temos como fonte de 
renda nossos almoços, bingos e rifas be-
neficentes; atendemos sempre às sextas 
feiras durante todo o dia. Venham nos 
conhecer!

Giovana Gonzales
EM 1ºA

Luiza Magalhaes 
EM 2ºC

Livia Schio 
EM 1ºB

Isabella Aquino 
EM 3ºB

Bruno Buschinelli
EM 1ºC

Laura Inacio 
EM 3ºB


