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Os alunos da disciplina optativa Koelle Mobiliza, sob a 
orientação da professora Daniela Tura, promoveram um 
almoço beneficente em prol da ADERC - Associação de De-
ficientes de Rio Claro, que ocorreu nas quadras do Colégio. 
No dia 22 de outubro, os alunos foram até a ADERC e en-
tregaram o valor arrecadado, 3 mil reais. Esse recurso será 
de grande valia à instituição, possibilitando reparos nas ins-
talações e compra de suprimentos.

Agradecemos aos alunos pela iniciativa; aos presentes, 
pelo apoio à ADERC; e também a Rosângela Velasco, que 
auxiliou na organização do evento.

Koelle Mobiliza: doação de 
fundos à ADERC

O ENEM 2018 - Exame Nacional do Ensino Médio - ocorre nos dias 04 e 11 de 
novembro. Desejamos aos nossos alunos boas provas e tranquilidade para 
realizá-las da melhor forma possível.
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Há algum tempo, falava-se muito 
sobre as tribos urbanas, que são basi-
camente estereótipos de grupos sociais 
baseados na forma como pensam, se 
vestem e agem. Hoje não se usa mais 
esse termo, mas isso não quer dizer que 
essas tribos deixaram de existir, muito 
pelo contrário, você, seus amigos e sua 
família são todos parte de alguma delas.

A questão em si é que esses estere-
ótipos influenciam diretamente na sua 
forma de viver, mas não existe nenhum 
dicionário para definir as mais variadas 
personalidades. Acima de tudo, nos dias 
de hoje, deve-se incentivar o autoconhe-
cimento. É preciso explorar a si mesmo 
para crescer como indivíduo, e não ne-
cessariamente buscar uma mudança de 
personalidade. Uma das características 
das tribos é a instabilidade, ou seja, um 
participante pode, sem nenhum proble-
ma, passar a fazer parte de outra tribo.

Pense em sair da zona de conforto, 
você pode encontrar oportunidades que 
muitas vezes o ambiente em que você 
vive não lhe proporciona. Nunca é tarde 
para se descobrir, além dos estereótipos 
e dos padrões.

Crônica: 
Estereotipar-se 
por Livia Schio

por Livia Schio

Notícias da equipe 
Koelle Pandas

Amistoso de vôlei

Já teve início a temporada 2018-2019 
da FLL - FIRST® LEGO® League, que está 
na sua 30ª edição. Com o tema Into Orbit 
(Em Órbita), o torneio levará os participantes 
às alturas, desafiando-os a “explorar, desa-
fiar e inovar na vasta imensidão do espaço”.

Para auxiliar no desenvolvimento do 
projeto de pesquisa, a equipe de robótica 
Koelle Pandas fez no dia 25 de setembro 
uma visita ao Instituto Tecnológico de Ae-
ronáutica (ITA), em São José dos Campos. 
Na ocasião, puderam conhecer e conversar 
com os responsáveis pelo projeto Garatéa, 
uma missão brasileira em parceria com a 
NASA, que tem como objetivo enviar satéli-
tes para a Lua e realizar estudo de amostras 
e bactérias lá recolhidas. Os alunos também 
visitaram o Memorial Aeronáutico Brasilei-
ro (MAB) e o Instituto Nacional de Pesquisa 
Espacial (INPE).

A equipe Koelle Pandas, orientada pelo 
professor Sergio Barbosa, conta com a par-
ticipação dos alunos Livia Schio, Leonardo 
Vilalobos, Ricardo Jábali, Giulia Matteoni, 
Henrique Zanão, Caio Gasbarro e José Vi-
tor Cagini.

No dia 26 de setembro, os alunos e alunas do Ensino Médio par-
ticiparam de um amistoso de vôlei com o Colégio Puríssimo. Os jo-
gos aconteceram nas quadras esportivas do Koelle, e foram marca-
dos pelo clima de descontração pois, além da experiência de jogar 
contra outra tradicional escola da cidade, os alunos puderam fazer 
novas amizades e passar uma tarde diferente. Os jogos foram dispu-
tados em melhor de 5 sets e, no conjunto, terminaram empatados. 
O Koelle venceu com o time feminino (3x1) e perdeu com o time 
masculino (3x1). Foi uma experiência e tanto!

Acesse o QR code 
e confira a matéria 
produzida pela TV 
Koelle.
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Olimpíadas estudantis
No mês de outubro ocorreram 

as etapas finais dos torneios de físi-
ca. Na Olimpíada Paulista de Física 
(OPF), 10 alunos dos Ensinos Fun-
damental II e Médio realizaram a 
prova final, que foi aplicada no dia 
20 de outubro no campus Rio Claro 
da UNESP. Já na Brasileira (OBF), os 
alunos Maurício Garcia di Mase (1º 
B - EM), Vinícius Broetto Federsom 
(8º C) e Weslley Charles Lima da 
Cruz Junior (9º C) representaram 
nossa escola na última fase, que 
ocorreu no dia 27 de outubro na 
USP, em São Carlos.

A Olimpíada Paulista de Mate-

por Giovana Gonzales
por Eduardo Costa

Semana da Criança Excursão para a Areia 
que Canta

A Semana da Criança do Colégio Koelle ocor-
reu de 08 a 11 de outubro. Esses dias proporciona-
ram muita diversão aos alunos da Educação Infan-
til e Ensino Fundamental I, com o cabelo maluco, 
quando cada aluno veio à escola com um penteado 
diferente. Ocorreu também o dia da fantasia, apre-
sentação da Cia do Circo e oficinas circenses, com 
os alunos tendo participação como artistas de circo, 
com direito a pinturas no rosto.

O evento foi organizado e patrocinado pela As-
sociação de Pais e Mestres do Colégio Koelle.

Os alunos do 6º ano realizaram, no dia 10 de 
outubro, uma excursão para o hotel fazenda Areia 
que Canta, em Brotas. Participaram de uma série de 
atividades: aprenderam a ordenhar vacas, visitaram 
a nascente, que recebeu o nome Areia que Canta, 
na qual a areia produz um som (canta) e também 
foram até as corredeiras do Ribeirão Tamanduá. 
Deram risadas com brincadeiras, acompanhados 
por monitores, aliando diversão e conhecimento, 
em meio a refeições para reabastecer as energias. 
Por fim, retornaram ao Colégio felizes e realizados. 
Participaram também da excursão profissionais da 
empresa Ivian e os professores Joel Vieira e Raquel 
Barsotti.

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

mática (OPM) contou com os alu-
nos Lívia Maria do Prado Bertagna 
(7º C) e Weslley Charles Lima da 
Cruz (9º C) na última etapa, que 
aconteceu no dia 29 de setembro 
na Escola Politécnica da USP, em 
São Paulo.

Os resultados das torneios serão 
conhecidos nos próximos meses. 
Parabenizamos todos os alunos pe-
los excelentes resultados e os pro-
fessores responsáveis pela orienta-
ção dos mesmos: Nelson Bretanha 
e Joel Vieira (OBF / OPF) e Gabriela 
da Silva (OPM).
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por João Batista Ometto

por Jaime Leitão

Dica de série: The Ranch

O que mais me marcou

Colaboraram nesta edição do Kara do Koelle:

A série se inicia com a volta do 
ex-jogador mal sucedido de fute-
bol americano Colt Bennet, que 

As viagens para o exterior demoraram para 
acontecer em minha vida, mas naquele período, 
década de 1990, em que o real foi equiparado ao 
dólar, pude finalmente realizar esse sonho que eu 
nutria desde a adolescência.

A primeira viagem foi para Nova York. Sensa-
ção de encantamento com a grandiosidade da 
metrópole. A semana passou rápido: visita a qua-
tro museus (MoMa, Guggenheim, Metropolitan e 
Whitney); subida ao topo do World Trade Center 
original, cinco anos antes do atentado pavoroso 
comandado por Bin Laden, também o Empire State 
Building, o mais charmoso de Nova York, que tem 
uma cena antológica do gorila King Kong escalan-
do o edifício, no filme clássico, de 1933.

Eu me realizei na 5ª Avenida, onde tirei cen-
tenas de fotos e me senti pela primeira vez como 
um descobridor de cenas instantâneas, através das 
imagens e não das palavras. Outras viagens acon-
teceram: Paris, Roma, Madri, Barcelona, Granada, 
Sevilha, Tânger, no Marrocos; Munique, Frankfurt 

Giovana Gonzales 
1º A EM

Livia Schio
1º B EM

Bruno Buschinelli
1º C EM

Eduardo Costa
2º B EM

João Batista Ometto 
2º B EM

Laura Inacio
3º B EM

4

retorna após 15 anos ao rancho 
em que seu pai e seu irmão vi-
vem no estado do Colorado.

A série retrata o típico estilo de 
vida de um rancheiro americano 
rústico e simples, com muitas si-
tuações engraçadas, até mesmo 
quando as coisas estão difíceis.

O foco principal da série são 
as trapalhadas de Colt e Roos-
ter, sempre levando broncas de 

seu sistemático e ranzinza pai 
(Boll Benet), que é perdidamente 
apaixonado por sua mulher Ma-
gie, a dona do mais frequentado 
bar local.

É uma série leve de se assistir, 
causando gargalhadas e fortes 
emoções nas partes mais dra-
máticas. Pode ser encontrada na 
Netflix.

e Kassel, na Alemanha. Em Kassel estive na mais 
importante exposição de arte contemporânea do 
mundo, a Documenta, que acontece a cada cinco 
anos.

Outras viagens que me marcaram: Buenos Ai-
res, três vezes, Montevidéu, Santiago, Lisboa. Em 
dois anos e meio visitei 11 países. Só não viajei 
mais porque o dólar disparou e o real encolheu.
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por Laura Inacio

O tradicional encontro anual de ex-alunos do Colégio Koelle 
aconteceu no dia 20 de outubro. O evento foi promovido pela 
AKEA - Associação Koelle de Ex-Alunos e proporcionou o reen-
contro de muitos amigos em um almoço e jantar que acontece-
ram nas quadras.

A atual diretoria da entidade tem como presidente Orlando 
Montenegro, que estudou no Colégio de 1968 a 1973 e é pai 
da aluna Marilia Montenegro, da 3ª série do Ensino Médio.

A AKEA é uma das instituições de ex-alunos mais antigas do 
Brasil. Foi fundada em 29 de abril de 1951, com a presença de 
103 antigos alunos da escola.

O Colégio agradece pela colaboração de todos e fica feliz 
pelo reencontro.

Acompanhados dos professores Maria Fernan-
da (história) e Denis Bianconi (português), os 8ºs 
anos visitaram a Fazenda Ibicaba, situada na vi-
zinha Cordeirópolis, no dia 16 de outubro. O es-
paço conserva importante conjunto arquitetônico, 
representativo do ciclo do café, formado pela sede 
centenária, a capela, a senzala, a tulha, os terrei-
ros e aquedutos construídos pelos escravos, além 
do prédio da escola, a torre do relógio com seu 
mirante e as máquinas antigas para o benefício do 
café. Por meio do Projeto Vivenciando a História, 
os alunos conheceram a história da imigração e 
do ciclo do café, relacionando atividades de cará-
ter pedagógico ao lazer.

Os alunos dos 4ºs anos realizaram excursões para a Fazenda Casa do Pinhal, localizada em 
São Carlos, entre os dias 16 e 19 de outubro.

Tombada pelo CONDEPHAT em 1981 e declarada Patrimônio Histórico e Artístico do IPHAN 
em 1987, a história da fazenda tem início no ano de 1780, quando Carlos Bartholomeu de Ar-
ruda, avô do futuro Conde do Pinhal, e seu filho, Manoel Joaquim Pinto de Arruda, adquiriram 
terras por meio de cartas de sesmaria na região dos Campos de Araraquara. A ocupação das ter-
ras ocorreu com Carlos José Botelho, um dos filhos de Carlos Bartholomeu e herdeiro de porção 
de terras. Foi ele quem deu início às atividades econômicas, com a plantação de cana de açúcar, 
criação de gado e, posteriormente, na década de 1840, plantação de café.

As visitas monitoradas, limitadas a grupos de até 30 pessoas, proporcionaram aos alunos a 
vivência de conteúdos abordados em sala de aula sobre o cultivo do café. A visita propiciou inú-
meras descobertas e importantes reflexões sob os pontos de vista histórico, social e cultural, além 
de reforçar a importância da preservação e da valorização da memória coletiva.

No dia 18 de outubro, os alunos dos Ensinos 
Fundamental e Médio assistiram à apresentação 
teatral “Uma Comédia Sem Juízo”, do projeto Te-
atro Jovem, dirigido pelo ator Tadeu Aguiar.

A peça, de autoria de Eduardo Bakr, faz uso de 
uma das mais representativas comédias da Idade 
Média: “A Farsa do Advogado Pathelin” e mostra 
um pouco sobre o ser humano e seus “pequenos” 
delitos.

Com uma dinâmica divertida e emocionante 
para o público jovem, em seu desfecho a encena-
ção conta com a participação de um aluno.

Agradecemos ao grupo Teatro Jovem, que se 
apresenta no Colégio Koelle há 23 anos.

Festa dos Ex-Alunos 

8ºs anos visitam a 
Fazenda Ibicaba

Visita à Fazenda Casa do Pinhal

Apresentação teatral: 
Uma Comédia Sem Juízo
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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. 

KARA DO KOELLE - NOVEMBRO DE 2018

Entrevista com o Dr. Geraldo Faria 

Para esta entrevista, o aluno Bruno 
Buschinelli conversou com o Dr. Ge-
raldo Faria, coordenador nacional da 
campanha Novembro Azul, da Socie-
dade Brasileira de Urologia, para en-
tender e divulgar a campanha de pre-
venção ao câncer de próstata.

KK: O que é o câncer de próstata?
GF: É a multiplicação desordenada 

da próstata. No Brasil, é o segundo tipo 
de câncer mais frequente nos homens, 
atrás apenas do câncer de pele não me-
lanoma. Estatisticamente, um em cada 
seis homens terão o câncer de próstata.

No dia 06 de outubro ocorreu a tradicional competição de futebol e vôlei entre os alunos do 3º ano do Ensino 
Médio e os professores, nas quadras do Colégio. Neste ano, os professores saíram vitoriosos. Os jogos foram seguidos 
de um churrasco de confraternização organizado pela comissão de formatura. Os 3ºs anos agradecem pelo carinho e 
dedicação dos professores até essa etapa final.

No mês de outubro, os 9ºs anos discutiram a legalização do aborto, 
tema de redação para o gênero Artigo de Opinião. Com o propósito de 
trazer o máximo possível de informações para que cada aluno pudesse 
fundamentar o seu ponto de vista com argumentos concisos e coeren-
tes, foram realizadas duas palestras: a primeira, no dia 11, ministrada 
pelo advogado Fábio Monaco Perin, que tratou da legislação do tema; 
e a segunda, ministrada pela Dra. Fernanda Messetti no dia 26, a qual 
abordou as questões médicas e emocionais que envolvem o aborto.

Nossos sinceros agradecimentos aos palestrantes, que deram uma 
importante contribuição para o desenvolvimento da atividade de produ-
ção textual e para a formação de nossos alunos.

Além disso, o câncer de próstata não 
apresenta nenhum tipo de sintoma, daí 
a importância do exame periódico para 
a detecção precoce da doença. Quan-
do diagnosticado precocemente, tem 
90% de chance de cura.

KK: A partir de que idade deve-se 
fazer o exame periódico e como funcio-
na?

GF: A sociedade brasileira de uro-
logia preconiza que o exame periódico 
para a avaliação da saúde prostática 
deve ser realizado a partir dos 50 anos 
de idade. Homens que tenham fato-
res de risco para desenvolvimento da 
doença, como os de raça negra, com 
antecedentes familiares de câncer de 
próstata e os homens obesos devem 
iniciar as avaliações periódicas a partir 
dos 45 anos.

O exame periódico envolve dois ti-
pos de avaliação: o exame de toque re-
tal e o exame de sangue chamado PSA 
(antígeno prostático específico).

KK: Qual o objetivo da campanha 
e quais os métodos adotados para di-

vulgá-la?
GF: A Sociedade Brasileira de Uro-

logia realiza uma campanha denomi-
nada Novembro Azul, que tem como 
objetivo conscientizar a população da 
necessidade da realização dos exames 
periódicos para a detecção precoce do 
câncer de próstata. Para tal, realiza-
mos inúmeras ações que vão desde a 
realização de eventos, iluminação de 
prédios e monumentos públicos com 
a cor azul, para chamar a atenção da 
população para essa campanha, além 
de folders, bottons e camisetas, entre 
outros itens para a divulgação.

KK: Quando e onde começou a 
campanha?

GF: A campanha começou na Aus-
trália, onde um grupo de homens, pre-
ocupados com a causa e com o intuito 
de chamar atenção para a prevenção, 
deixaram os bigodes crescer e hoje se 
tornaram o símbolo da campanha. Na 
Austrália, o movimento chamava-se 
MOVEMBER (moustache e november, 
que significam bigode e novembro).

por Bruno Buschinelli

por Laura InacioJogos Alunos X Professores 

9ºs anos discutem a legalização do aborto


