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Englobando escolas de várias cidades da região de São 
Carlos, cerca de 18 mil alunos participaram do concurso 
“EPTV NA ESCOLA” que, em 2018, propôs o tema “Minha 
Vocação e o Propósito de Minha Vida.”

Orientados pela professora Denise Leite Machado, os 
alunos dos 9ºs anos, Blenda Cândida Podenciano, Mano-
ella da Cunha Pequeno Coelho, Maria Clara Machado de 
Campos, Maria Eduarda Oliveira Joaquim e Nicolas Maciel 
Chiarotti, tiveram seus textos classificados entre os 30 me-
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lhores de Rio Claro, conquistando o prêmio oferecido pela 
emissora por esse bom resultado.

No dia 09 de agosto eles estiveram em São Carlos rea-
lizando uma visita à EPTV, à Faber Castell, ao SESC e tam-
bém ao shopping da cidade.

Parabéns aos cinco alunos que se destacaram no con-
curso, que aparecem na foto, trazendo muito orgulho ao 
Colégio.
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Rio Claro, a cidade dos buracos. Pro-
vavelmente, você um dia estava voltando 
para sua casa e acabou “caindo” em um 
buraco. Tem buraco na cidade toda, pra 
cá, pra lá... bobeou, caiu! São buracos 
enormes, às vezes fico em dúvida se não 
estou num passeio para observar crate-
ras vulcânicas e ainda, quando chove, 
até mergulhar nelas!

Todos têm o seu buraco preferido, 
aquele buraco de que reclamam todo 
dia, principalmente nas épocas de chuva, 
aquele que te fez mandar o carro/moto 
para uma revisão, ou outro que fez você 
se ralar todo quando caiu de bicicleta. Os 
buracos já viraram um “xodó” da cidade. 
Poderíamos sugerir aos órgãos públicos 
economia com as placas de trânsito, pois 
os buracos já cumprem essa função, são 
limitadores de velocidade e ponto de re-
ferência, “reto até o terceiro buraco, de-
pois vire à esquerda”.

Aproveitando esse jeito de pensar so-
bre economia hoje, por que não vender-
mos patrocínios para os buracos? “Bura-
co Armação, na hora de trocar, lembre-se 
da corrupção”, “Buraco Pneumar, pra que 
trocar se vai furar?”

Se os buracos fossem os únicos pro-
blemas da cidade, a solução não seria 
tão difícil. Esse contexto se expande para 
o comportamento de muitas pessoas que 
desrespeitam o outro nas mais diversas 
situações, inclusive no trânsito. E também 
de políticos, não só aqui, mas em todo 
o país, que não apresentam liderança 
e é como se tivessem um BURACO nas 
ideias.

Crônica: Os 
Meus Buracos 
Preferidos 
por Bruno Buschinelli

por Laura Inacio
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Bienal de profissões 

Nos dias 15 e 16 de agosto, ocorreu a 7ª Bienal 
de Profissões do Colégio Koelle, que visa a esclarecer 
dúvidas e ampliar os conhecimentos sobre diversas 
profissões, em especial para os alunos do Ensino Mé-
dio, contando com a presença de ex-alunos que hoje 
atuam em áreas de destaque no mercado profissio-
nal. Na palestra de abertura, o fundador da Geekie, 
Claudio Sassaki, falou sobre como alcançar o êxito 
profissional.

Confira abaixo comentários de alunos sobre a ex-
periência de participar da Bienal.

Agradecemos a todos os palestrantes que presti-
giaram a Bienal de Profissões.

Adorei ter tido a possi-
bilidade de descobrir mais 
sobre diversas profissões, 
já que estou em um mo-
mento tão importante que 
é a escolha de uma profis-
são. A palestra que mais 
me chamou atenção foi a 
de engenharia química, 
dada por ex-alunas do Co-
légio, as quais demonstra-
ram muito entusiasmo em 
apresentar a área em que 
trabalham.

A palestra que mais 
gostei foi a de medicina. 
Foi um momento de bas-
tante aprendizado sobre 
as áreas de atuação do 
profissional, as dificuldades 
que o mesmo pode passar 
(o que eu acho bem viável 
de ser abordado) e que se 
o amor prevalecer sobre 
qualquer carreira, o esforço 
sempre valerá a pena.
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por João Paulo Miranda Maria
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Realidade Virtual 
É notória a presença da tec-

nologia em nossa rotina e está se 
tornando cada vez mais difícil viver, 
trabalhar ou estudar sem acessá-la 
nas mais variadas plataformas.

Eu, como cineasta, além das 
facilidades, percebo a grande mu-
dança que se verifica no modo de 
nos comunicarmos. No cinema, 
a tecnologia digital mudou a for-
ma de captação de imagens/sons 
como também revolucionou a di-
fusão a partir do VOD (Video On 
Demand) como a Netflix. Através 
da minha participação nos maiores 
festivais internacionais, ficou cada 
vez mais fácil deduzir como será 
o futuro com as novas tendências 
na área audiovisual nos próximos 
anos. Uma delas é a Realidade Vir-
tual.

No ano passado tive a honra de 
ter meu filme “Meninas Formicida” 
selecionado para a Competição 
Oficial da 74ª edição da Mostra In-
ternazionale d’Arte Cinematografi-

Google Expeditions Google Spotlight Stories Within

ca - Biennale di Venezia, o Festival 
mais antigo de cinema no mundo, 
que acontece anualmente em Ve-
neza. Além do cinema, a organiza-
ção La Biennale realiza os maiores 
festivais/mostras de arquitetura, 
música, dança, teatro e artes plás-
ticas. Ali não apenas vi novas ten-
dências do cinema, como também 
em outras Artes. Dentro do evento 
há a pioneira Mostra Competitiva 
em Realidade Virtual. Foi assim que 
ocorreu o meu primeiro encontro 
com esta linguagem.

A Realidade Virtual consiste em 
conteúdos audiovisuais captados 
no ângulo de 360°. O espectador, 
utilizando um tipo especial de ócu-
los (headset) entra literalmente num 
universo virtual, podendo se mover, 
vendo diferentes ângulos da cena. 
É fascinante a mudança que ocorre 
na percepção do mundo à nossa 
volta; não mais de modo passivo, 
mas como partícipes dentro desse 
ambiente inusitado.

Instituições e empresas como a 
ONU, Google e o Facebook já utili-
zam essa plataforma para oferecer 
um novo ponto de vista da reali-
dade, ampliando a nossa capaci-
dade de comunicação, interação e 
aprendizado. Não apenas nas ar-
tes, mas em outras áreas do conhe-
cimento como educação, história, 
ciência ou filosofia.

Essa tecnologia nos permite es-
tar “juntos” ao outro, conseguindo 
sentir como seria conviver no mes-
mo ambiente sem precisar estar 
fisicamente. Assim podemos explo-
rar ruínas gregas, a Floresta Ama-
zônica, a Via Láctea ou mesmo visi-
tar uma família na Síria.

Inspirado nessas possibilidades 
que se abrem, estou desenvolven-
do alguns projetos em Realidade 
Virtual, inclusive aqui em Rio Cla-
ro. E muito em breve, haverá uma 
grande novidade aqui no Colégio 
Koelle! Uma oportunidade inédita 
aos nossos alunos.

Acesse o site www.colegiokoelle.com.br/aprovados e confira a 
aprovações nos vestibulares de nossos alunos, formandos de 2017, 

ex-alunos e treineiros. 

Dicas de aplicativos em Realidade Virtual:



4

KARA DO KOELLE - SETEMBRO DE 2018

Olimpíadas Estudantis

Semana da Água

Musicalização para Bebês Novo modelo 
de excursões

Almoço Beneficente em prol da ADERC

Com o objetivo de introduzir mães e seus filhos no 
convívio escolar, o Colégio Koelle oferece atividades de 
musicalização para bebês. Essas aulas, gratuitas, são 
abertas à comunidade e acontecerão semanalmente, a 
partir do dia 20 de setembro, todas as quintas-feiras, das 
10h30 às 11h20, no prédio da Educação Infantil e Ensino 
Fundamental I, situado na Av. 16 nº 416.

Para participar, é necessário que 
o bebê tenha de 1 a 2 anos de ida-
de. As inscrições podem ser feitas 
pelo site: www.colegiokoelle.com.br/
bebes. Mais informações pelo telefo-
ne (19) 3522-4404.

Tendo em vista a crescente complexidade da organiza-
ção de excursões escolares, o Colégio firmou parceria com a 
empresa Ivian Turismo, de Campinas, que será responsável 
pelas excursões durante o 2º semestre de 2018.

A Ivian é especializada na organização de passeios com 
finalidade pedagógica, atendendo dezenas de escolas que 
são referência em todo o Estado.

As viagens sempre serão acompanhadas pelos guias da 
empresa e por um ou mais professores da escola.

A adesão e o pagamento deverão ser feitos via inter-
net, sob responsabilidade da Ivian, por cartão de crédito, 
parcelado em até 12 vezes sem juros, ou à vista, via boleto 
bancário.

No dia 25 de agosto, os alunos da optativa Koelle Mobiliza, sob orien-
tação da professora Daniela Tura, promoveram um almoço beneficente. O 
evento ocorreu no galpão, ao lado das quadras esportivas, e teve a parti-
cipação do grupo musical “Caixa Prego”. A adesão, ao custo de R$ 35,00, 
deu direito a almoço, com antepasto, diversas opções de pratos quentes, 
saladas e sobremesas, sendo a renda revertida para a ADERC - Associação 
de Deficientes de Rio Claro.

Agradecemos a todos os presentes, pelo apoio à ADERC, e também a 
Rosângela Velasco, que auxiliou na organização do evento.

A Olimpíada Paulista de Matemática (OPM) reúne alunos dos Ensinos 
Fundamental II e Médio de todo o Estado. Participaram da 1ª etapa, no dia 
11 de agosto, 24 alunos de nossa escola. A OPM é organizada com apoio 
da Sociedade Brasileira de Matemática, do Governo do Estado de São Paulo 
e da organização Student Travel. A etapa final do torneio ocorrerá no dia 
29 de setembro.

No dia 18 de agosto aconteceu a 2ª etapa da Olimpíada Brasileira de 
Física, que conta com a participação de 10 alunos do Koelle.

Desejamos sucesso a todos os participantes.

A 23ª Semana da Água ocorreu entre os dias 13 e 17 de agosto, proporcionando aos 
alunos dos 4ºs anos uma série de atividades. Durante uma aula no laboratório de micros-
copia, aprenderam a diferença entre água poluída e contaminada, observando também a 
presença de microrganismos. Na palestra ministrada por pais de alunos do 4º ano T, Márcio 
Frandi (pai da Luisa Frandi) e Adriana Lotumolo (mãe da Luana Borges), conheceram o 
funcionamento de uma Estação de Tratamento de Água. Em Piracicaba, visitaram o Museu 
da Água e o Aquário Municipal. Conheceram também a empresa BRK Ambiental, em Rio 
Claro, e viram o processo de tratamento do esgoto em nosso município. Para finalizar as 
atividades, passaram o dia no Sítio Boa Vista onde visitaram uma nascente protegida com a 
mata ciliar e observaram uma área de reflorestamento. Essas atividades de campo têm por 
objetivo conscientizar os alunos de forma mais concreta sobre a importância da conexão 
com o meio em que vivem e da preservação dos recursos naturais.
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Dica de leitura 

Koelle visita a 25ª Bienal Internacional 
do Livro de São Paulo

Excursão a Barra Bonita

Para esta dica de leitura, recomen-
do o livro “O Casamento”, de Vic-
tor Bonini. O autor tem se destacado 
como um dos melhores do gênero de 

por João Koelle

suspense no Brasil. Sua obra anterior, 
“Colega de Quarto”, também prende 
a atenção do começo ao fim.

O já famoso detetive Conrado 
Bardelli, que aparece em “Colega de 
Quarto”, volta à ativa, mas desta vez 
como convidado ao casamento de Plí-
nio e Diana. O casamento se realizará 
em um hotel fazenda, onde os convi-
dados devem estar hospedados dias 
antes da cerimônia, por conta da famí-
lia dos noivos.

Um clima de pânico começa a se 
instalar quando ocorre uma série de 
assassinatos, que põem à prova a pró-

Os alunos dos 9ºs anos e do Ensino Médio visita-
ram, no dia 04 de agosto, a 25ª Bienal Internacional do 
Livro de São Paulo, realizada no Pavilhão de Exposições 
do Anhembi, na capital paulista. O evento apresentou 
espaços multiculturais, com debates, contação de his-
tórias, workshops, lançamentos dos mais variados tipos 
de livros e tardes de autógrafos, enfim, uma verdadeira 
celebração da literatura e do conhecimento.

Na ocasião, os alunos também tiveram contato 
com autores, blogueiros e youtubers, o que enriqueceu 
ainda mais a experiência. Os alunos estiveram acom-
panhados pelo professor Denis Bianconi (português - 
8ºs e 9ºs anos) e pela funcionária Aline Franco.

No dia 16 de agosto, os alunos dos 
7ºs anos realizaram uma excursão à 
cidade de Barra Bonita, para comple-
mentar os seus estudos de geografia e 
observar, na prática, os aspectos físicos 
e econômicos da Região Sudeste estu-
dados em sala de aula. Durante o tra-
jeto, a professora de geografia, Rafaela 
Locali, foi chamando a atenção para as 
formas de relevo encontradas na pai-
sagem, como a saída da Depressão 
Periférica Paulista (onde se localiza Rio 
Claro), a passagem pelas Cuestas até 
a chegada na transição para o Planalto 
Ocidental Paulista.

Os alunos tomaram notas e tiraram 
fotos durante o percurso, quando pu-
deram observar também os diferentes 

pria capacidade profissional de Con-
rado Bardelli, o detetive barbudo, de 
meia-idade, asmático, e talentoso.

É melhor não me alongar para evi-
tar spoilers indesejados. Pode-se dizer 
ainda que o leitor se surpreenderá com 
a solução dos crimes cometidos e se di-
vertirá muito com a leitura deste livro. 
Caso estejam dispostos, recomendo a 
leitura prévia de “Colega de Quarto”, 
do mesmo autor.

usos do solo (plantações de eucalipto, 
cana-de-açúcar, laranja, banana e 
pastagens). Em Barra Bonita, nave-
garam sobre o Rio Tietê, conheceram 
por fora a hidrelétrica e entraram na 
eclusa, percebendo a importância da 
navegação e do transporte de cargas 
na Hidrovia Tietê-Paraná. O passeio 
terminou com uma visita ao Museu do 
Rio Tietê, onde os monitores passaram 
informações importantes acerca do 
percurso, processo de depuração, rotas 
e fauna que envolvem esse importante 
rio paulista. Tudo regado a muita ani-
mação e a um almoço delicioso, com 
os alunos desfrutando de um dia cheio 
de aprendizagem e conhecimentos 
geográficos!
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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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Aluna do Koelle na 
Universidade de Yale

Amanda Müller Guadiz, aluna da 
2ª série do Ensino Médio, participou 
no mês de julho último, durante duas 
semanas, de cursos intensivos de fé-
rias com os melhores professores da 
Universidade de Yale, em New Ha-
ven, Connecticut, EUA. Amanda pas-
sou por uma rigorosa seleção, que 
incluía redações na língua inglesa, 
um resumé (currículo com suas rea-
lizações acadêmicas) e um histórico 
escolar dos últimos anos.

Confira abaixo a entrevista que 
Amanda concedeu ao Kara do Koelle.

KK: Como foi a sua experiência 
de participar do programa Yale Young 
Global Scholars, nos Estados Unidos?

Amanda: Foi algo extremamente 
novo e empolgante. Apesar de nun-
ca ter viajado com meus pais, essa 
foi minha primeira vez sem adulto 
algum. Foi uma experiência que au-

mentou minha autoconfiança e me 
fez sentir adulta, livre e independente

 
KK: E quanto ao curso?
Amanda: Foi extremamente ma-

ravilhoso poder ter aulas com pro-
fessores e alunos da universidade, o 
que enriqueceu meu repertório de co-

nhecimentos e me trouxe um prazer 
enorme de poder aprender somente 
coisas pelas quais eu sou realmente 
apaixonada.

 
KK: Dê mais detalhes.
Amanda: O curso foi dividido 

em aulas com professores da facul-
dade no período da manhã, onde os 
mesmos falavam sobre suas áreas 
de expertise. No período da tarde, 
ocorreram seminários sobre os mais 
diversos temas relacionados ao foco 
principal (política, direito e economia) 
com alunos de faculdade, mestrado e 
doutorado da universidade. Além dis-
so, à noite desenvolvíamos projetos 
de pesquisa sobre temas específicos, 
sendo o meu sobre o sistema de Wel-
fare de Hong Kong, ou seja, o siste-
ma de políticas públicas para o bem 
estar social, e como ele foi afetado 
pela colonização britânica, que trazia 
um modelo de capitalismo não inter-
vencionista. Eles foram apresentados 
para professores e outros participan-
tes ao fim do curso. Fazíamos tam-
bém atividades extras, como reuni-
ões em família (núcleos com 9 jovens 
para relaxar em meio à vida acadê-
mica), passeios por museus e prédios 
históricos, um show de talentos e uma 
série de palestras feitas pelos próprios 
alunos participantes do programa.

Colaboraram nesta edição do Kara do Koelle:

Bruno Buschinelli
EM 1ºC

Laura Inacio 
EM 3ºB


