Alunos do Koelle campeões
no xadrez

Os alunos que integram a equipe
de xadrez do Colégio Koelle participaram da final dos Jogos Escolares
do Estado de São Paulo 2018 - etapa
regional, no dia 26 de abril. Eles obtiveram um excelente resultado, conquistando a 1ª e 2ª colocações entre
as escolas particulares.
Parabenizamos os alunos João
Pedro Machado Negri (8º ano B),
campeão, e Vitória Borin Simões (7º
ano A), vice-campeã.
Com esses resultados, João Pedro
Negri garantiu uma vaga para a disputa da final do campeonato estadual, na cidade de Lindoia.

CONFIRA TAMBÉM NESTA EDIÇÃO

PÁG. 02
Caminhada
Namatadafloresta

PÁG. 04
Bienal de Profissões

PÁG. 05
Uniforme Solidário

PÁG. 03
Impressões sobre Roma

PÁG. 05
Olimpíada de Astronomia

PÁG. 06
Entrevista com o professor
Rui Christofoletti

1

KARA DO KOELLE - JUNHO DE 2018

Horário especial: Copa do
Mundo Rússia 2018
Informamos que nos dias dos jogos do Brasil da Copa
do Mundo Rússia 2018 haverá mudanças nos horários de
funcionamento da escola.
•
Brasil x Costa Rica - 22/06 - sexta-feira - 09h:
não haverá aulas e expediente administrativo no período
da manhã. As atividades e aulas no período da tarde ocorrerão normalmente.
•
Brasil x Sérvia - 27/06 - quarta-feira - 15h:
não haverá aulas e expediente administrativo no período
da tarde, a partir das 13h. As atividades e aulas no período
da manhã ocorrerão normalmente.

Caminhada
Namatadafloresta!
Alunos de 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º
ano do Ensino Médio, juntem-se aos seus colegas
de sala, tragam a sua família e os seus amigos e
tenham uma manhã de sábado especial, significativa, voltada ao futuro do nosso planeta!
A Caminhada Namatadafloresta, este ano em
sua 8ª edição, acontecerá no dia 16 de junho, a
partir das 08h30, no estacionamento do Shopping
Center Rio Claro.
Após um alongamento, o grupo partirá rumo à
Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade.
Ao final da Caminhada, será servido um lanche
nas próprias dependências da Floresta.
Para participar é necessário fazer a adesão,
gratuita, na Secretaria do Colégio até o dia 15 de
junho.
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Impressões sobre Roma
Roma é um museu a céu aberto. No fim de semana pascal, minha família hospedeira decidiu fazer uma visita à Roma
para comemorar a Páscoa com toda a família. Enquanto eu
fazia a mala, a “host mom” me aconselhou a levar sapatos
cômodos, porque “Roma se faz a pé”.
Foram mais de 6 horas de viagem de carro. Por mais que
se tenha a comodidade do trem, no feriado acaba sendo
muito caro para uma família composta de 5 pessoas, acompanhada de um cão.
Chegamos ao anoitecer e o dia seguinte foi dedicado
a um tour por Roma. Começamos atravessando a famosa
“Villa Borghese”, que antigamente era um jardim privado e
considerado casa de campo da família. Quando chegamos
ao Terraço del Pincio, que dá de fronte à Piazza del Popolo,
me deparei com uma vista panorâmica estupenda da cidade.
Em seguida, nos dirigimos a uma outra rua até chegarmos à
escadaria espanhola.
Depois de caminharmos um pouco, chegamos ao Altare della Pace e, passando este monumento, começa a parte
antiga de Roma, com o Foro antigo romano (onde é possível
passar por dentro das ruínas), o Coliseu, o Arco de Tito...
No caminho, passamos por várias praças com monumentos, fontes e obeliscos. Como, por exemplo, a Piazza Navona,
onde se encontra o consulado brasileiro e há uma fonte que
representa os quatro rios mais importantes do mundo, sendo
um deles o Rio Amazonas.
No terceiro dia, domingo de Páscoa, fomos até a praça
Campidoglio, com uma vista espetacular do Foro Romano e
um museu. Do Campidoglio fomos ao Vaticano ver a Basílica
de São Pedro, que no dia estava sendo preparada para a
cerimônia que seria realizada pelo Papa Francisco. Seguindo
a estrada que sai da Praça de São Pedro, chega- se ao castelo
de Santo Ângelo, usado no passado pelos papas como fortaleza e castelo. Hoje é um museu.

por Vivian Carneiro

O mais interessante é que cada monumento, cada fonte,
cada praça e cada bairro tem um significado, uma história,
uma lenda antiga, um objetivo.
Porém, um problema visível em Roma é a falta de organização. Os meios de transporte público não funcionam e você
pode acabar esperando 1h30 pela chegada do ônibus. Táxi
não é uma opção, considerando o trânsito um tanto quanto
caótico. Várias ruas são sujas e muitos jardins precisam ter
suas árvores cortadas e a grama aparada. À noite é arriscado
sair sozinho porque as ruas não são iluminadas o suficiente. E
a falta de respeito e educação de vários cidadãos em manter
as ruas limpas é uma reclamação constante.
Uma dica para aqueles que gostariam de ir à cidade: no
primeiro domingo do mês, os monumentos históricos (como
o Foro Romano, o Coliseu...) são gratuitos. E por mais que
Roma acabe sendo um museu a céu aberto, proporciona
também diversos museus em que menores de 18 anos não
pagam.

Congresso ICLOC

por Giovana Gonzales

O ICLOC é uma organização sem fins lucrativos que tem como principal objetivo aperfeiçoar a educação brasileira. Essa associação foi criada em 2009 pelas sócias da escola Lourenço Castanho.
Suas principais missões são promover a inovação educativa, criar um espaço onde possam ser permanentemente
debatidas ideias e sugestões para a melhoria do ensino no Brasil e compartilhar com convidados do Brasil e do exterior ideias sobre temas ligados à educação.
A décima edição do ICLOC ocorreu no dia 26 de maio, no Colégio Presbiteriano Mackenzie, em São Paulo. Participaram dela educadores, gestores, dirigentes educacionais e demais cidadãos interessados no desenvolvimento da
educação brasileira. Dos trabalhos selecionados para serem apresentados no ICLOC, 26 deles foram apresentados
por professores do Colégio Koelle.
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Troca de figurinhas
A APM promoveu, no dia 26 de maio,
um encontro para troca de figurinhas do
álbum da Copa do Mundo Rússia 2018.
Para aumentar o clima de descontração,
foram sorteadas duas bolas da Adidas,
réplicas oficiais da que será utilizada na
Copa do Mundo. Houve também a distribuição gratuita de álbuns e venda de

figurinhas. Ao final do evento, a APM
recolheu os álbuns remanescentes e promoveu uma campanha para arrecadação de figurinhas, que foram doadas às
ONGs Casa Aldeia e Projeto Nosso Teto.
Agradecemos à APM e ao professor de
educação física Tijolo, responsáveis pela
realização do evento.

O que
mais me
marcou...

Amistoso de vôlei no Koelle
por Giovana Gonzales
No dia 16 de maio, ocorreram jogos amistosos de voleibol, nas categorias masculina e feminina, entre as equipes do Colégio Koelle e do Ginásio de Esportes. Os jogos
foram disputados nas quadras esportivas do Koelle. A professora Emilie, de educação
física, promove amistosos com bastante frequência. Independentemente dos resultados,
os eventos têm como objetivo a integração entre os alunos de diferentes escolas e o
estímulo à prática esportiva.

Gincanas

Acredito que seja um dos filmes
mais complexos e bem produzidos
do cinema, pois a bela atuação da
protagonista demonstra a essência
do balé com muita profundidade,
o que fez com que ele se tornasse um dos filmes mais marcantes
para mim, de todos a que assisti
até hoje.

por Isabella Aquino

Durante a primeira quinzena de maio,
a escola foi sacudida pela energia e talento dos alunos, nas Gincanas dos 8ºs e 9ºs
anos (de 03 a 04 de maio) e do Ensino
Médio (de 10 a 12 de maio).
Com o tema “Por dentro das séries”,
as equipes Los Pistoleiros (8º A), Vigilantes (8º B), Eleven Thing’s (8º C), Metahumanos (9º A), The Walkers (9º B) e Black
Coat’s (9º C) se empenharam ao máximo
para realizar uma gincana divertida, com
atividades esportivas, culturais e solidárias. A prova de solidariedade arrecadou
mais de 800 itens, entre eles, sabonete,
creme dental, leite e brinquedos, que serão doados para instituições de caridade.
A grande campeã foi a equipe do 9º ano
A, Metahumanos, que ganhou um passeio para o Acampamento Peraltas.
No Ensino Médio, cada equipe escolheu seu nome inspirada pelo tema
“Saberes e Sabores do Brasil”: Marrecos
(1º A), Pedepaçai (1º B), Tropeiros (1º C),
Charques (2º A), Kibeleza (2º B), Acarajecas (2º C), Apóstolos (3º A) e Reis do Gado

Bienal de
Profissões
por Lívia Schio
(3º B). Foram arrecadados mais de 1000
itens, sendo eles agasalhos, alimentos e
brinquedos, doados para instituições de
caridade. A equipe campeã da Gincana
do Ensino Médio foi a Reis do Gado do 3º
ano B, que ganhou uma viagem para o
Hotel Estância Atibainha. Parabéns a todos os participantes!

O Impacto da BNCC na
Educação Infantil
Um tema recorrente nos principais veículos de comunicação tem sido a BNCC
- Base Nacional Curricular Comum, que
foi aprovada pelo Conselho Nacional
de Educação (CNE), em dezembro de
2017. De acordo com César Callegari,
presidente da Comissão de Elaboração
da BNCC, “a base versa sobre os direitos
que, até então, não eram estabelecidos.
O documento é o conjunto de referências que elenca os direitos e objetivos de
aprendizado para as diferentes etapas do
ensino básico”.
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Lucas Abondanza
(3º B - EM)
O filme Cisne Negro

De olho nas mudanças que a BNCC
acarretará no ensino, as professoras da
Educação Infantil e do 1º ano do Ensino
Fundamental, acompanhadas pela coordenadora Alexandra Carnevale, participaram de um congresso em São Paulo
que teve como tema “O Impacto da BNCC
na Educação Infantil”. O evento ocorreu
no Colégio Mary Ward e foi organizado
pelo Grupo Mathema, que desenvolve o
Projeto Ciranda, material didático adotado no Koelle.

Almoço familiar resulta sempre naquela
mesma história, a tia perguntando se você
já sabe o que vai fazer da vida, seu avô falando que deve ser médico, pra ter dinheiro
e cuidar da família, e os pais sem peso na
consciência, afinal, é você quem vai tomar
conta do negócio da família. Somos todos
jovens, diariamente preocupados com os
vestibulares, concursos, carreira, dinheiro
e sucesso. É uma responsabilidade e tanto
escolher uma profissão para se seguir pelo
resto da vida, não acha?
As opções vão muito além da renda
e das pessoas ao seu redor, depende de
você. A cada dia surgem novas oportunidades e novos caminhos que podem ser
seguidos, e você deve usar isso em prol da
sua vida, afinal, de nada adianta escolher
um futuro que não lhe agrade. Por isso, o
Colégio convida os alunos do Ensino Médio
a participar da 7ª Bienal de Profissões, que
acontecerá nos dias 15 e 16 de agosto, e
reunirá mais de 40 palestrantes, entre eles,
pais, ex-alunos e professores universitários.
As vagas são limitadas e as inscrições poderão ser feitas no início de agosto.
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Dica de leitura: As Sete Irmãs
por João Koelle

Para esta dica de leitura, recomendo a série
“As Sete Irmãs”, de Lucinda Riley. Serão sete livros, cada um contando a história de uma filha,
começando com a mais velha. Essas personagens foram adotadas por Pa Salt, que já no começo falece, e deixa como testamento a cada
uma a possibilidade de ir atrás de suas origens.
No caso de Maia, a mais velha, que é tradutora, sua origem remonta ao Rio de Janeiro, pelas coordenadas deixadas por Pa Salt. O
leitor viaja rumo ao passado, às voltas com a
construção do Cristo Redentor. Os romances da
série misturam acontecimentos reais com ficção, bem como personagens reais com fictícios.
Já Ally, a segunda irmã, conhece o seu
grande amor, participando de suas regatas,
pois é velejadora profissional. Além de ter muito talento para velejar, também é muito boa na
música, o que dá uma pista para o que ela vai
buscar na Noruega, terra de seus antepassados.
Ressalte-se que, apesar de a série chamar-se “As Sete Irmãs”, a sétima filha ainda não
foi encontrada, ficando uma dúvida no ar. Sabemos que a sétima irmã vai aparecer, só não
sabemos como. A autora narra as histórias de
uma forma envolvente, de modo a termos prazer na leitura.

Olimpíada de Astronomia
por Bruno Buschinelli

Uniforme
Solidário
A APM promoverá, no dia 14 de junho,
mais uma edição do bazar Uniforme Solidário, que tem como objetivo proporcionar a
compra de uniformes escolares por um preço
simbólico, incentivando o consumo consciente.
O evento somente é possível graças à
ajuda dos pais, com a doação de roupas que
não servem mais em seus filhos. A APM pede
a contribuição de todos, doando essas peças,
que podem ser entregues na Secretaria do
Colégio (Rua 5, 1827) ou no prédio da Educação Infantil e Fundamental I (Av. 16, 416).

Foi realizada no dia 16 de maio, sob a coordenação do professor de
ciências Joel Vieira, mais uma edição da Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG), concurso vinculado à Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA). O desafio consiste na produção de foguetes de garrafa pet; os
foguetes e lançadores são confeccionados pelos alunos e vence aquele que
alcançar maior distância partindo de um ângulo de 45º, tendo como combustível somente água e ar comprimido por uma bomba manual de encher
pneus de bicicletas. A atividade traz conceitos como trabalho em equipe, liderança, resolução de problemas e aerodinâmica.
A OBA é uma prova teórica, envolvendo conceitos de astronomia e astronáutica, que ocorreu no dia 18 de maio. Participaram do evento alunos dos
Ensinos Fundamental II e Médio, orientados pelos professores Nelson e Joel.

Excursão à Fazenda Santa Gertrudes
por Bruno Buschinelli
Os alunos dos 3º anos do Ensino Fundamental foram à fazenda Santa Gertrudes, onde conheceram todas as peculiaridades desse local, que originariamente
produziu café, e atualmente cultiva a cana
de açúcar. Nessa fazenda, fundada em
1854, trabalharam imigrantes italianos
e nordestinos. O passeio ocorreu no dia
09 de maio, e contou com a presença das
professoras Beatriz Vidal, Tatiane Silva e
Renata Pelarigo.
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Entrevista com o professor
Rui Christofoletti
por Luiza Magalhães

O professor Rui, diretor pedagógico do Koelle, participou do
congresso Personalized Learning Summit, que ocorreu na primeira semana de maio em São Francisco, EUA. O evento foi organizado pela empresa Education Elements. Confira abaixo a entrevista concedida ao Kara do Koelle.

Acesse o QR code ao lado e
confira a matéria produzida
pela TV Koelle.

KK: O que foi tratado de interessante no Congresso do qual
você participou recentemente nos EUA?
Rui: Foi falado bastante sobre ensino personalizado, que se
trata de um ensino que envolve diferentes técnicas pedagógicas
apropriadas para desenvolver o aprendizado de forma individualizada, considerando o tempo de aprendizagem de cada aluno.
As escolas inovadoras, que são escolas sem aulas convencionais e
que mostram iniciativas educacionais transformadoras, foram enfatizadas. Era um ambiente muito rico, visitamos diversas escolas
e empresas de tecnologia na região.
KK: De que maneira o conteúdo das palestras contribuirá de
alguma forma para você implantar inovações aqui no Colégio?
Rui: Ao falar com especialistas, trocamos informações e conhecimentos com pessoas que já têm esse conteúdo diferente implantado onde trabalham. Além de tudo, recebemos muitas sugestões sobre livros e artigos para estudarmos e estarmos sempre
bem informados sobre o assunto.
KK: Você presenciou algum fato surpreendente ou curioso
nesta viagem sua aos EUA?
Rui: Visitamos uma escola pública e algo que me chamou
muito a atenção foi que os próprios alunos do Fundamental I
apresentaram a escola para nós.

Colaboraram nesta edição do Kara do Koelle:

Giovana Gonzales
EM 1ºA

Livia Schio
EM 1ºB

Bruno Buschinelli
EM 1ºC

Luiza Magalhaes
EM 2ºC

Isabella Aquino
EM 3ºB

Laura Inacio
EM 3ºB

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.

6

