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As formaturas, que ocorrerão em 
dezembro, representam um marco 
importante para os alunos que termi-
nam uma etapa importante em suas 
vidas, preparando-se para novas fa-
ses e novos caminhos. Para as famí-
lias dos formandos, esse momento 
também tem um significado muito 
especial.

A formatura do Ensino Médio 

Formaturas 2018

C O N F I R A  T A M B É M  N E S T A  E D I Ç Ã O

PÁG. 02
Noite do Pijama

PÁG. 03
Luigi Venturoli lança seu 
primeiro livro

PÁG. 04
O que mais me marcou

PÁG. 06
Entrevista com
Demétrio Magnoli

PÁG. 03
Olimpíadas Estudantis

PÁG. 05 
Apresentação do Coral 
Koelle

acontecerá no dia 14 de dezembro. 
A sessão solene será nas quadras do 
Colégio, às 21h, e logo em seguida 
a festa, no Grêmio Recreativo. Os 
alunos elegeram os professores João 
Carlos Briant (biologia) como para-
ninfo, e Francisco Nishiyama (histó-
ria) como homenageado. No dia 15 
de dezembro, será a formatura dos 
9ºs anos, que terá início às 19h, com 

um Culto Ecumênico na Igreja Lute-
rana. Em seguida, às 20h, haverá a 
sessão solene, nas quadras cobertas, 
seguida de um coquetel de confrater-
nização, também nas dependências 
da escola. Os alunos elegeram Denis 
Bianconi, professor de língua portu-
guesa, como paraninfo da turma.

Desejamos a todos muito sucesso 
em seus novos desafios.

Vem aí o K+ Período Integral
Em 2019, o Colégio Koelle dará 

início ao K+ Período Integral, para 
os alunos que cursam do Maternal 
III ao 1º ano do Ensino Fundamen-
tal, no período da manhã.

Os alunos que optarem pelo K+ 
almoçarão na escola e contarão, no 
período da tarde, com atividades 

que visam a trabalhar a criatividade 
e a consciência corporal, como cir-
co, yoga e dança. Todos os dias ha-
verá atividades em inglês: culinária, 
storytelling e aulas ministradas pela 
Cultura Inglesa.

O K+ será oferecido de segunda 
a sexta-feira, com término das ativi-

dades às 17h30.
Pais e familiares que desejarem 

mais informações sobre o progra-
ma, podem comparecer ao plantão 
de atendimento, das 07h às 09h, 
no prédio da Av. 16, 416. Mais in-
formações pelo telefone (19) 3522-
4404.

Novo ano, esperanças renovadas
Nós, do Kara do Koelle, desejamos a todos um Natal como um momento de encontro 

familiar, em um clima de muita paz e alegria. E que 2019 traga esperança, abrindo espaço 
para novos projetos, ideias e iniciativas.
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Nada é mais gratificante do que fazer 
o que se gosta. Sempre adorei escrever 
e quando resolvi me inscrever no Kara 
do Koelle (disciplina optativa oferecida 
ao Ensino Médio) me surpreendi com a 
liberdade que tive para criar e também 
com as diferentes formas de participação, 
seja escrevendo, fazendo parte das mí-
dias sociais de divulgação e até mesmo 
do TV Koelle, outro grande projeto que se 
associa ao jornal.

Nesses 3 anos aprendi a ser mais res-
ponsável, por ter que cumprir com os 
prazos de entrega de matérias, o que me 
ajudou até mesmo nas rotinas de estudo. 
Estar no Kara do Koelle estimula você a 
participar ativamente do que ocorre no 
Colégio, o que me faz ser muito grata, 
uma vez que nesse ano o deixo para al-
çar novos voos.

Agradeço imensamente a todos os en-
volvidos nesse trabalho de que participei 
durante 3 anos e que me agregou tanto; 
espero que cada vez mais pessoas contri-
buam para o sucesso do mesmo.

Crônica: 
Experiência 
gratificante
por Laura Inacio

Noite do Pijama 

Excursões ao Sítio do Carroção

Na sexta-feira, dia 09 de novembro, os alunos 
dos 1ºs anos do Ensino Fundamental participaram 
da Noite do Pijama. As crianças realizaram diversas 
atividades e dormiram no Colégio. Pais e professores 
colaboraram para a realização do evento tão aguar-
dado pelas crianças.

A aguardada viagem dos 5ºs anos para o Sítio do Carroção ocor-
reu nos dias 06 e 07 de novembro. Os alunos contaram com aven-
turas na mata, banhos de cachoeira, trilha do “Indiana Jones”, com 
final no toboágua e muita animação na balada. As turmas encerra-
ram mais uma etapa de suas vidas em clima de confraternização e 
alegria.

Os 4ºs anos também foram ao Carroção para um Day Camp, no 
dia 30 de novembro.

Os passeios, organizados pela empresa Ivian, tiveram a partici-
pação das professoras das turmas.
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Acesse o QR code e confira 
a matéria produzida pela 
TV Koelle
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Luigi Venturoli lança 
seu primeiro livro

No dia 01 de dezembro foi lan-
çado na Livraria Lumos, do Sho-
pping Center de Rio Claro, o livro 
“O Relógio que perdeu as horas”, 
criado pelo aluno do Colégio Koel-
le, Luigi Epiphanio Venturoli.

Luigi é irmão gêmeo de Giulia-
no, também aluno do Koelle. Aos 
dois anos e meio, ambos foram 
diagnosticados com Transtorno do 
Espectro Autista (TEA).

A mãe Patrícia e o pai Marcelo 
sempre gostaram de ler para seus 
filhos. Os meninos surpreenderam 
quando se alfabetizaram espon-
taneamente, Luigi aos 3 anos e 6 

Olimpíadas estudantis
No mês de novembro foram divulgados os re-

sultados da 14ª Olimpíada Brasileira de Matemáti-
ca das Escolas Públicas e Privadas (OBMEP), da 12ª 
Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG) e da 21ª 
Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica 
(OBA).

Orientados pelos professores Gabriela da Silva, 
Wellington dos Santos e Marcelo Badin, os alunos 
Isabel Fleming Caneppele (6º A), Gabriela Tiemi 
Imamura (9º B) e Pedro Zarzenon Jacomassi (2º A 
- EM) conquistaram a Menção Honrosa. Na MOB-

meses e Giuliano aos 4 anos, inver-
tendo o hábito da leitura e passan-
do a ler para seus pais a partir dos 
5 anos.

Na época da criação desse livro, 
o tema favorito das crianças eram 
relógios. Queriam um relógio des-
pertador no quarto para ouvir seu 
ruído estridente pela manhã, mas 
não deu certo, pois o tic-tac não os 
deixava dormir. Foi nesse contexto, 
onde relógios eram o grande inte-
resse, que Luigi em uma noite disse 
para a sua mãe que ele ia lhe con-
tar uma história.

Parabenizamos a família Epi-

phanio Venturoli, em especial ao 
Luigi, por essa belíssima história, 
que nos mostra que todas as crian-
ças são especiais à sua maneira e 
que desafios estão aí para serem 
vencidos.

FOG, três alunos, orientados pelo professor Joel Viei-
ra, obtiveram a medalha de ouro: Henrique Martins 
Panzica (9º C), José Victor De Lima Cagini (9º B) e Le-
onardo Palombo (9º C). A OBA, contou com a parti-
cipação de alunos do 5º ano do Ensino Fundamental 
à 2ª série do Médio, e trouxe ao Colégio um total de 
23 medalhas, sendo 10 de bronze, 8 de prata e 5 de 
ouro. Coordenaram os trabalhos na OBA os profes-
sores Joel Vieira e Nelson Bretanha.

Parabenizamos a todos pelos excelentes resulta-
dos.
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por João Koelle

por Vinícius Pittoli

Dica de leitura: O casal que mora ao lado 

O que mais me marcou
Creio que tenha sido por volta dos meus 6 anos 

de idade que minha avó me apresentou o xadrez, 
me ensinando suas regras e como movimentar as 
peças. Acho que o que me fez ter paixão pelo xa-
drez é a liberdade que você tem para movimentar 
as peças, podendo formular inúmeras estratégias 
para conseguir derrotar seu adversário. A infinida-
de de lances do xadrez pode ser demonstrada por 
uma partida do GMI soviético (ucraniano) David 
Bronstein, que uma vez demorou quase 50 minu-
tos para fazer seu primeiro lance, e quando, após 
a partida, foi questionado sobre tal ato, respondeu: 
- Estava imaginando possíveis variantes, pensando 
qual lance fazer.

Desde pequeno me interessei por competir, 
sempre jogando o Campeonato Estudantil (muni-
cipal), tornando-me em todos os torneios campeão 
na classificação geral da minha respectiva catego-
ria. O último torneio de que participei foi em se-
tembro deste ano, quando joguei o Campeonato 

Esta é a primeira obra lançada de Shari Lapena, que já promete ser 
uma grande escritora de livros de mistério/suspense. A narrativa é ágil e 
cheia de reviravoltas, da primeira página até literalmente a última linha.

Marco e Anne são pais de uma bebê, Cora. São convidados pelos vi-
zinhos, Graham e Cynthia, da casa geminada ao lado, para uma come-
moração. A vizinha pede que não levem Cora. Então, a cada 30 minutos, 
Marco e Anne se revezam para olhar a filha. Quando voltam para casa, 
embriagados, Cora não está lá.

Começa uma investigação, com uma série e uma teia de mentiras e pis-
tas falsas. Todos parecem ser suspeitos, e ao mesmo tempo em que dese-
jam reaver Cora, querem provar sua inocência. Será Cora encontrada? Se 
encontrada, estará viva? Quem é o sequestrador, ou os sequestradores?

Brasileiro de Xadrez Escolar, em Caxambu-MG, 
conquistando o 9º lugar na categoria do 3º ano do 
Ensino Médio, e a melhor classificação dos joga-
dores rio-clarenses participantes. Sou muito grato 
ao meu professor e amigo Marcos Antonio Lopes 
(Marcão), que há muitos anos vem acompanhando 
minha evolução e me orientando.

Excursão ao acampamento Rep. Lago
Os alunos dos 3ºs anos do En-

sino Fundamental participaram de 
uma excursão ao Acampamento 
Rep. Lago, no município de Leme, 
no dia 06 de novembro último.

Durante o dia ocorreram vá-
rias atividades recreativas aquáti-
cas como o arborismo, a tirolesa e 
passeios náuticos. Retornaram de 
lá exaustos e felizes. Foram acom-
panhados pelas professoras e a 
equipe da Ivian.

Colaboraram nesta edição 
do Kara do Koelle:

Vinícius Pittoli
3º B EM

Laura Inacio
3º B EM
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No final do ano letivo, acontecem as apresentações de encer-
ramento, momento em que pais, familiares e amigos vêm à escola 
para celebrar o final de mais um ano letivo. Confira abaixo as da-
tas das festividades que ainda estão por vir:
• 04/12 - 16h00 - Auditório - Semi-Integral
• 05/12 - 11h00 - Cineminha (Av. 16) - Maternal I A
• 05/12 - 19h30 - Quadras Esportivas - 2º e 3º anos
• 05/12 - 20h30 - Quadras Esportivas - 4º e 5º anos
• 06/12 - 11h00 - Cineminha (Av. 16) - Maternal II A
• 06/12 - 16h00 - Cineminha (Av. 16) - Maternal I e II T
• 06/12 - 19h30 - Quadras Esportivas - Noite da Família - 6º ano
• 07/12 - 10h30 - Auditório - Maternal III A
• 07/12 - 11h15 - Auditório - Maternal III B
• 07/12 - 16h00 - Auditório - Maternal III T
• 08/12 - 08h00 - Auditório - Pré I e II A
• 08/12 - 09h15 - Auditório - Pré I e II B
• 08/12 - 10h30 - Auditório - 1ºs anos A, B e T
• 08/12 - 11h45 - Auditório - Pré I e II T

Os alunos dos 2ºs anos do Ensino Fundamental fizeram uma 
excursão ao Ecologic Park, no município de Charqueada, no dia 9 
de novembro.

Na chegada, foram recebidos com um café da manhã com-
pleto. Em seguida, foram conhecer o Jurassic Camp e participaram 
de atividades recreativas variadas e divertidas. Após o almoço visi-
taram a Usina Reciclar e retornaram de lá no final da tarde felizes, 
após um dia alegre e movimentado. Os alunos foram acompa-
nhados pelos seus professores e a equipe da Ivian.

Apresentações de 
final de ano

Excursão ao Ecologic 
Park
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Apresentação do Coral 
Koelle

Viagem de formatura dos 
9ºs anos

Ex-aluno do Koelle brilha 
na ópera

No dia 22 de novembro, os alunos da optativa Coral fize-
ram uma bela apresentação no Shopping Center Rio Claro, 
sob a regência do responsável pela optativa, professor Jose-
ano. Entraram no repertório as músicas “Oração”, “Canto do 
povo de um lugar”, “Tintarella di Luna”, “Banho de lua” e “Ô 
Sol”, que encantaram a plateia. A optativa Coral, além de ser 
um espaço de prazer, descontração e criatividade, representa 
também uma oportunidade para o desenvolvimento pessoal 
dos alunos, pois procura, por meio das canções escolhidas, fo-
mentar discussões sobre temas diversos.

Entre os dias 16 e 19 de novembro, ocorreu a viagem 
de formatura dos 9ºs anos ao acampamento Rep. Lago, 
no município de Leme. Nesse passeio, os laços de ami-
zade foram reforçados, e novas amizades feitas, com a 
presença de alunos de outras escolas da região.

Acompanharam os alunos os professores Amanda, 
Denis, Denise e Joel.

Nosso ex-aluno Pedro Ometto (turma de 2002) tem atuado 
com crescente destaque nas mais diversas produções operísticas, 
no Brasil e no exterior.

Atualmente conclui um ano de especialização na Escócia, 
partindo em seguida para novo aperfeiçoamento, desta vez na 
Alemanha.

Entre ambos empreendimentos, encaixou uma quinzena em 
São Paulo, quando atuou com grande sucesso na ópera de Ben-
jamin Britten “Sonho de uma Noite de Verão”, como barítono, 
no papel do duque Theseus. A ópera teve várias apresentações 
no Theatro São Pedro. O professor Gunar Koelle e sua esposa 
Marta, no dia 12 de novembro, juntaram-se ao público que muito 
aplaudiu esse espetáculo.
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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 Demétrio Magnoli

Demétrio Magnoli foi mais uma vez 
convidado pelo Colégio Koelle para 
dar uma palestra que, neste ano, teve 
como tema “A ascensão nacionalista na 
era das FAKE NEWS”. O evento acon-
teceu no dia 07 de novembro e contou 
com um público expressivo, representa-
do principalmente por alunos do Ensino 
Médio, pais e familiares.

Demétrio visita a escola há 29 anos, 
trazendo temas relacionados à política 
e atualidades. Além de comentarista de 

Política Internacional em uma grande 
emissora televisiva, ele também é ar-
ticulista no jornal Folha de São Paulo, 
autor de diversos livros, como “Liberda-
de versus Igualdade” e doutor em Geo-
grafia Humana pela USP.

Em sua palestra, Demétrio usou 
como referência para o tema a última 
eleição dos EUA, em que Donald Trump 
elegeu-se em meio a rumores de que 
robôs russos fraudaram dados secretos 
do Facebook e dispararam fake news 
por meio de perfis falsos do próprio 
Facebook e também via Twitter. Citou 
também outros casos em que fake 
news estiveram presentes no processo 
eleitoral, como em alguns países da Eu-
ropa. Na abordagem sobre nacionalis-
mo, Demétrio refere-se a movimentos 
ligados à extrema-direita, como o par-
tido AfD na Alemanha, com um discur-
so que prega ódio a imigrantes e que 
é contra o processo de globalização. 

Esses movimentos têm se intensificado 
essencialmente na Europa e EUA.

Já sobre as eleições no Brasil, o pa-
lestrante não entrou em discussões par-
tidárias, limitando-se a dizer que a pre-
sença de fake news houve em ambos 
os lados, mas que não foi determinante 
para o resultado do pleito. O principal 
alerta pareceu ser ao próprio leitor e 
sua relação com a informação, obser-
vando os perigos de confiar em fontes 
não seguras e a tendência de acessar-
mos informações que apenas reforçam 
nosso ponto de vista, sem estimularmos 
em nós mesmos o senso crítico através 
de um conhecimento mais amplo.

Acesse o QR code e 
confira a entrevista 
que Demétrio con-
cedeu à TV Koelle.

Visita à UNESP

Blue Angels Power Soccer

Como parte dos estudos na disciplina de História, cuja temática é 
“Praças e jardins de Rio Claro”, os 2ºs anos do Ensino Fundamental 
visitaram a UNESP de Rio Claro. Lá puderam conversar com um botâ-
nico para esclarecer dúvidas, além de visitar o jardim experimental e 
observar as inúmeras variedades de árvores e plantas lá existentes. Os 
objetivos dessa conversa foram distinguir as árvores adequadas para o 
plantio em praças das árvores indicadas para espaços privados, como 
jardins de casas e condomínios, como também saber se árvores fru-
tíferas são adequadas para praças e jardins, quais as espécies mais 
indicadas para estes espaços e por que motivos.

No dia 27 de outubro, o Colégio Koelle sediou um evento que teve como 
atração a equipe de futebol em cadeira de rodas Blue Angels Power Soccer, que 
fez uma demonstração da modalidade esportiva. A professora do Koelle, Emilie 
Mahas, promoveu a atividade “Circuito Inclusivo”, que teve como intuito sensi-
bilizar os participantes sobre os desafios das pessoas com deficiência. O evento 
contou ainda com Food Trucks, a apresentação da banda de rock “The Koellers”, 
composta por professores do Colégio e a presença de Marcos Antonio Santos, pre-
sidente da ABFC - Associação Brasileira de Cadeira de Rodas

A atividade foi organizada por Carla Hoffmann de Lima e Fabiano de Lima. 
Contou ainda com a colaboração da professora Maja Callegari e o apoio de di-
versas empresas e instituições: Estúdio Corvo, Giramundo Buffet, Supera, Monely 
e Faculdade Anhanguera.


