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No dia 05 de abril, a equipe Rosa “Rios”, grande ven-
cedora da gincana dos 6º e 7º anos, foi premiada com 
um passeio ao Jump-Mania, no Shopping Iguatemi Cam-
pinas, e um almoço no restaurante do Colégio, patroci-
nados pela APM.

A prova social arrecadou um total de 182 latas de leite 
em pó, 401 pacotes de macarrão, 77 latas de achocola-
tado, 515 molhos de tomate, e 329 pacotes de bolacha. 
Os donativos foram destinados a 3 instituições diferentes: 
ADERC, Vicentinos Novo Wenzel e Bonsucesso e Lar Be-
thel, entregues no dia 29 de março.

A ADERC - Associação dos Deficientes de Rio Claro - é 
uma entidade não governamental que atende um total 

Prêmio e entrega dos donativos 
da Gincana Vapt-Vupt 
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de 36 pessoas com necessidades especiais. Os Vicentinos 
Novo Wenzel e Bonsucesso são um grupo de senhores 
da Igreja Católica que prestam assistência humanitária e 
espiritual para 18 famílias carentes. Por fim, o Lar Bethel 
é uma instituição que dedica-se ao abrigo e cuidado de 
idosos, e atende um total de 50 pessoas.

Alguns alunos que participaram da gincana, acompa-
nhados de seus professores, da coordenadora Adriana 
Pizirani e de algumas mães, foram até a ADERC realizar 
a entrega dos produtos arrecadados e puderam vivenciar 
um pouco da rotina de pessoas com necessidades espe-
ciais e interagir com elas, o que foi uma experiência muito 
enriquecedora e um aprendizado de grande valia.

por Maria Clara de Campos



2

KARA DO KOELLE - MAIO DE 2019

Há um mês estava navegando pela inter-

net e me deparei com uma notícia sobre uma 

jogadora transexual que joga na Superliga 

feminina de vôlei. Após um ataque certeiro 

da jogadora, o técnico do time adversário, 

Bernardinho, exclamou com todas as letras: 

“um homem, é f0d@!”. Essa notícia gerou 

muita repercussão e eu, já surpreso com a 

participação de uma transexual em um es-

porte feminino antes mesmo do acontecido, 

resolvi escrever esta crônica após ter virali-

zado nas redes sociais.

Este fato me atentou para a questão: até 

que ponto é justo uma transexual jogar con-

tra mulheres biológicas? Tifanny está den-

tro das regras hormonais do COI (Comitê 

Internacional Olímpico) que são as mesmas 

seguidas pela CBV (Confederação Brasilei-

ra de Voleibol). Porém, mesmo que se en-

quadre nas regras, ela se formou como um 

homem, treinou na infância como homem e 

teve formação óssea de um homem. Esses 

são fatores que não aparecem em um exa-

me hormonal.

Não considero justo que ela seja aceita a 

jogar vôlei profissionalmente com mulheres, 

sendo que teve formação diferente e domi-

na o jogo por essas vantagens. Trata-se de 

uma questão complicada que exige mais es-

tudos para que se chegue a uma solução, 

evitando discriminar a atleta.

Crônica:
O Jogo da 
Discussão
por Bruno Buschinelli

Dia das Mães

Convite: Jovem 4.0

Mãe
És um ser superior
Tua existência significa amor
Teu colo apazigua a dor
És tão bela como uma flor

Coração de mãe é abismo
Nele cabem infinitos
Encontram-se razão
Paixão
Perdão

Mãe é luz que não se apaga
Tem um abraço que acalma
Preparada para sorrir
E para sofrer
Ensinando-nos que amar
É o caminho para vencer

Mulher que tem o dom da eternidade
O teu carinho não possui fim
Permanecerá para sempre em nós
E eternamente em mim. 
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No dia 16 de maio, às 16h, no anfiteatro do 
Cursinho, o Colégio Koelle irá promover um encon-
tro com integrantes do Núcleo do Jovem Empre-
endedor (NJE), do CIESP de Rio Claro. A ideia do 
evento, voltado aos alunos do Ensino Médio, é pro-
mover um bate-papo descontraído para falar sobre 
o jovem dos dias de hoje, quais os principais pro-
blemas, medos e o que o mercado está buscando.

O NJE é um grupo que tem como princípio gerar 
jovens lideranças e fomentar o empreendedorismo.

por Isabella Duarte

por Mauricio Chiodini
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Apresentação Teatro Jovem

Dia da Família

O Colégio Koelle recebeu, 
pelo 24º ano consecutivo, o 
grupo Teatro Jovem. O proje-
to, coordenado pelos atores 
e diretores Eduardo Bakr e 
Tadeu Aguiar, sempre traz te-
máticas relevantes ao público 
jovem, estimulando a refle-
xão e promovendo o debate.

A peça POEIRA DE ESTRE-
LAS, apresentada no dia 12 
de abril, aos alunos dos En-
sinos Fundamental II e Mé-
dio, contou a história de dois 

Cerca de 700 pessoas partici-
param do Dia da Família, no dia 
27 de abril, que teve como obje-
tivo a integração entre as crianças 
e seus familiares, e como tema o 
Projeto “Guardiões da Natureza”, 
que vem sendo desenvolvido com 
as turmas do Infantil. A atividade 
começou com uma linda apresen-
tação musical e depois as famílias 
foram convidadas a participar das 
oficinas e vivências envolvendo os 
quatro elementos (água, ar, terra 
e fogo) e a consciência ecológi-
ca, além de aproveitar o café da 
manhã que foi servido durante o 
evento.

Show de Química
O Show de Química é uma iniciativa de alunos e docentes do Instituto de Biociências da Unesp Rio Claro. Seu principal ob-

jetivo é divulgar e estimular o interesse científico por esta área da ciência. No dia 26 de abril, alunos do 9º ano, acompanhados 
pelas professoras de ciências, Daniela e Raquel, participaram do Show de Química, onde vivenciaram diversos experimentos.

jovens: Gabriel e Valquíria, 
surpreendidos pelo destino 
quando precisam dividir o 
mesmo quarto de hospital.

Integraram o elenco os 
atores Raphael Montagner e 
Fernanda Misailidis.

Acesse o QR 
code e confira a 
entrevista que 
eles concede-
ram à TV Koelle.
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por Maria Eduarda Alves
por Isabelli Góes

Dica de leitura: O que mais me
marcou 

Páscoa na Educação 
Infantil

Today at Apple

A dica de leitura do momento 
são livros de romance e suspense, 
justamente os que mais agradam 
aos jovens. Minha sugestão são as 
obras da Paula Hawkins, “A Garota 
no Trem” e “Em Águas Sombrias”, 
romances e suspenses psicológicos. 
Em ambos, o contexto gira em tor-
no de mortes, delegados suspeitos, 
investigações, com muitas persona-
gens! Em seus livros, Paula Hawkins 
desenrola os acontecimentos em 
datas diferentes, obrigando o leitor 
a prestar mais atenção na história, 
levando-o a ler rapidamente as 
mais de 300 páginas.

O que mais me marcou no Colégio Koel-
le? Com certeza foi entrar para a Equipe de 
robótica Koelle Pandas e com ela participar de 
3 campeonatos sendo eles, regional (Indaia-
tuba), nacional (Brasília) e mundial (Arkansas 
EUA). No dia 16 de maio de 2017, eu estava 
pegando o meu primeiro voo internacional 
para os Estados Unidos. Ansiedade, curiosida-
de e felicidade eram as sensações mais fortes 
dentro de mim, dava para ver o brilho nos 
meus olhos ao saber que estava indo em dire-
ção a território internacional para participar de 
um campeonato.

Ao sair do avião e pisar em solo americano 
com o uniforme da equipe e representando 
o Brasil, meu coração bateu mais forte e eu 
tinha certeza que aqueles 8 dias seriam má-
gicos. A experiência de viver em uma universi-
dade americana é única, nos hospedamos na 
University Of Arkansas, convivemos com uni-
versitários e pessoas de variados países.

Vivenciar costumes, aprender novas pa-
lavras e aprimorar o meu inglês foram mo-
mentos maravilhosos que levarei para a vida 
inteira.

A equipe Koelle Pandas, no campeonato 
Razorback, conquistou para o Brasil 2 prê-
mios, sendo eles: 2º lugar no design do robô 
e 3º lugar na performance do robô. Agradeço 
a todos que me proporcionaram essa alegria, 
e que transformaram um pequeno nome na 
lista de “você está participando” para uma 
enorme paixão por robótica.

Para comemorar a Páscoa, os alunos da Educação Infan-
til receberam no dia 16 de abril a visita da coelhinha Ma-
ria Cristina. Foram momentos muito divertidos! As crianças 
confeccionaram seus ninhos e se prepararam para a tão 
aguardada surpresa: a entrega dos ovos de chocolate.

Alunos dos Ensinos Fundamental II e Médio, acom-
panhados pelos professores Rafaela, Tatiana, Miguel, 
Joseano e Amanda, foram até a loja da Apple, no 
Shopping Morumbi, no dia 25 de abril. Lá eles parti-
ciparam de oficinas, ministradas por profissionais da 
Apple, que demonstraram a funcionalidade dos mais 
variados aplicativos do iPad.
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por Isabella Duarte

por Maria Clara de Campos

por Mauricio Chiodini

Koelle Sustentável

Passeios ao Sítio 

Excursão para a 
Fazenda Tozan

50ª Festa Junina

O Koelle Sustentável é um projeto desenvolvido 
no Colégio com o objetivo principal de reduzir a emis-
são de plástico em nosso ambiente escolar, promo-
vendo a educação ambiental e realizando práticas de 
sustentabilidade. Dele participam alunos do 8º ano 
ao 2º do Ensino Médio, orientados pelos professores, 
Caroline Wenzel Florindo, Daniela Tura de Almeida 
e Rodolfo Ferreira Biazotto. O projeto divide-se em 4 
principais grupos: financeiro, marketing, educacional 
e científico, cada um voltado para uma área de atu-
ação.

O projeto apoia-se em uma iniciativa da ONU: 
Desafio Volta às Aulas Mares Limpos, que visa a atin-
gir escolas ao redor do mundo para que realizem 
práticas sustentáveis. Dentre as ações já realizadas 
pelo mesmo incluem-se o mapeamento dos resí-
duos produzidos pela escola, as aulas de educação 
ambiental voltadas para Educação Infantil e Ensino 
Fundamental e a exposição de uma escultura feita a 
partir dos resíduos plásticos.

Os alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental I realizaram passeios ao sítio do Colégio, localizado no 
distrito de Ajapi. As excursões, que ocorreram no final de abril/início de maio, proporcionaram muita diversão 
aos alunos, além de proximidade com a natureza.

Um grupo de alunos do 2º ano do Ensino Mé-
dio esteve na Fazenda Tozan, em Campinas, no dia 
11 de abril. Acompanhados pelos professores João 
Carlos (biologia) e Chico (história) e pela equipe da 
empresa Ivian, os alunos vivenciaram um pouco 
mais o período colonial no Brasil, ciclo do café e so-
bre os escravos e imigrantes japoneses que mora-
ram na fazenda na primeira metade do século 20. 
Lá conheceram onde os escravos viviam e depois, 
com a chegada dos imigrantes, as residências fa-
miliares. Estiveram ainda nos terreiros de café, na 
plantação, mirante e no museu da história do café. 
Hoje a fazenda pertence a um dos proprietários do 
Grupo Mitsubishi, e é voltada à produção de café de 
alta qualidade para exportação.

Junho está chegando e é com muita satisfação 
que o Colégio Koelle e a APM convidam alunos, fa-
miliares e amigos para mais uma tradicional Festa 
Junina, este ano em sua 50ª edição. O evento ocor-
rerá no dia 08 de junho de 2019, das 10h às 20h, 
nas quadras esportivas do Colégio.

Em comemoração aos 50 anos da festa, a APM 
promoverá atrações especiais, além de divertimen-
to e entretenimento para todos e deliciosas comidas 
típicas juninas. Os convites serão vendidos na se-
cretaria do Colégio a partir de 03 de junho:

Convites gratuitos para contribuintes da APM:
 01 pulseira para cada aluno/filho + 04 pul-

seiras para a família.

Convites adicionais:
 R$ 10,00 até as 09h do dia 07/06.
 R$ 20,00 na hora do evento.

Não perca o arraiá mais esperado do ano. Prepa-
re-se para dançar muita quadrilha e venha comemo-
rar com todos nós!

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

Nesta edição, o Kara do Koelle con-
versou com Maja Callegari. No Koelle há 
32 anos, Maja atuou como professora na 
área da informática. Em 2018 desligou-se 
da sala de aula para assumir um novo de-
safio dentro da escola, de apoiar a utiliza-
ção da tecnologia, trazendo novos recur-
sos para a sala de aula

 
KK: Como foi a sua trajetória para 

chegar ao Koelle e agora para assumir a 
sua nova atividade?

Maja: Trabalho no Colégio Koelle há 
mais de trinta anos e, nos últimos vinte, 
especializei-me em educação e tecnolo-
gia. Ministrei aulas para alunos desde a 
Educação Infantil até o Ensino Fundamen-
tal I, utilizando os recursos tecnológicos 
como uma ferramenta de ensino diferen-
ciada e dinâmica.

Em 2017, fui convidada para traba-
lhar no DAK - Departamento Acadêmico 

do Colégio Koelle - como assessora de 
tecnologia educacional, prestando asses-
soria, suporte e treinamento nesta área 
para professores, coordenadores, pais e 
alunos desde a Educação Infantil até o 
Ensino Médio. Além disso, ministro pales-
tras, oficinas, workshops, webnars. Realizo 
também consultorias online sobre utiliza-
ção da tecnologia digital em sala de aula 
como ferramenta de ensino personaliza-
do, como tornar a educação híbrida uma 
história de sucesso, como desenvolver 
aplicativos educacionais de qualidade e 
também sobre Educação 4.0.

KK: O que significa para você assumir 
esta nova atividade aqui na escola?

Maja: Sair da sala de aula e come-
çar a trabalhar na área de assessoria em 
tecnologia educacional foi um grande de-
safio. Para assumi-lo, busquei novas for-
mações, visitei muitas escolas e empresas 
que trabalham com educação, participei 
de inúmeros congressos, fóruns e tor-
nei-me especialista no assunto. No meu 
trabalho sempre levanto questionamentos 
e ajudo nossa comunidade escolar a pro-
curar soluções para os desafios da Escola 
4.0.

 
KK: Como funciona sua consultoria 

no Colégio?
Maja: Como especialista na área e 

apaixonada por educação, estou sempre 
em busca de novas ferramentas, desa-

fios e dinâmicas para que nossos alunos 
tenham acesso a um ensino personaliza-
do e de qualidade. Vivemos em tempos 
de crescimento tecnológico exponencial. 
Precisamos preparar nossas crianças para 
profissões que ainda surgirão nas grades 
das universidades, pois muitos dos traba-
lhos que nossos alunos terão no futuro 
ainda não existem e neles serão usadas 
tecnologias que não foram inventadas. 
Assim, temos que educá-los de forma 
diferenciada, pois, em breve, terão de 
encontrar soluções para problemas que 
ainda nem surgiram.

A Pedagogia Positiva, a Inteligência 
Emocional, o estímulo à pesquisa científi-
ca através de projetos, o Ensino Persona-
lizado (através do uso de práticas ativas 
em sala de aula) e a tecnologia digital são 
grandes aliados na construção das mu-
danças necessárias na educação.

A Educação 4.0 chegou para nos pos-
sibilitar meios de tornar a aprendizagem 
mais dinâmica e personalizada e, verda-
deiramente, preparar cidadãos para o 
futuro.

Para podermos alcançar nossos objeti-
vos de formação futura para nossos alunos, 
precisamos oferecer um novo modelo de 
aula, formando jovens autônomos e criati-
vos, capazes de trabalhar de forma colabo-
rativa e de encontrar soluções aos desafios 
a que serão apresentados. Este é o modelo 
de educação que eu acredito e estou aju-
dando a construir em nossa escola.

Colaboraram nesta edição do Kara do Koelle:

Callel Duarte Bruno BuschinelliJoão Pedro Campagna

Isabella Duarte

Maria Clara de Campos Maria Eduarda Alves

Mauricio Chiodini

Mauricio Di Mase

Iasmin Urze

por Callel Duarte


