Vem K Férias
No mês de julho, o Colégio Koelle oferecerá, pela
primeira vez, atividades recreativas de férias, voltadas
a alunos de 3 a 12 anos de idade. O “Vem K Férias”
ocorrerá de 1 a 26 de julho e a cada dia haverá uma
atividade diferente. As turmas serão divididas por faixa
etária: 3 a 5 anos, 6 a 8 anos e 9 a 12 anos.
As temáticas trabalhadas serão:
• Segundas-feiras: Dia Olímpico
• Terças-feiras: Planeta Verde
• Quartas-feiras: Pequeno Cientista
• Quintas-feiras: Master Chef Junior
• Sextas-feiras: Dia da Fantasia
O horário de entrada será flexível, das 13h às
13h30, e a saída também, das 17h às 18h. O Vem K
Férias não tem custo para alunos matriculados no K+
Período Integral. Para mais informações, acesse www.
colegiokoelle.com.br/ferias ou entre em contato pelo
telefone (19) 3522-4404.
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Crônica:
Atender ao
controle
por Maria Clara Campos

Acordo ainda meio tonta, desligo o despertador. Durmo novamente. Ele toca de
novo. Saio de casa, ponho o celular na bolsa. Chego na escola e estou com ele na
mão mais uma vez. Desligo o celular, pego
o iPad. No intervalo tem sempre uma música
muito legal ou mensagem muito importante
que eu preciso do aparelho outra vez. Na
saída pego ele de novo, e então entro no
carro. Chego em casa e o celular voa pra
minha mão quase que involuntariamente. “É
o fim”, bradam alguns analistas. Mas não é.
O fim apenas está próximo.
De uns dias pra cá, minha avó tem vindo passar mais tempo aqui em casa, o que,
confesso, acaba sendo muito engraçado. Ela
é completamente diferente da minha realidade: cozinha o tempo todo, acha graça nas
coisas da casa e sua única exigência é assistir à novela. Mas, quando nós saímos cedo,
ela fica sozinha em casa, e então todos os
aparelhos ficam à disposição dela.
Um dia desses, quando voltava da escola, vovó me surpreendeu com a seguinte
pergunta: “Como faz para atender esse negócio?”. Ri muito, pois ela apontava para o
controle remoto da televisão, enquanto me
explicava os procedimentos que seguira ao
tentar atendê-lo ao invés do telefone. Depois dessa, seguiram-se ainda outras tiradas, como: “mas tem 5 canais passando a
mesma coisa!”, ou “isso aqui fica piscando
mesmo?”.
Achei muita graça... no tempo dela, tudo
era diferente. Mas o que às vezes esquecemos é que o tempo dela continua sendo
hoje também. A tecnologia, algo cada vez
mais presente em nossas vidas, acaba nos
fazendo esquecer de algumas outras coisas:
o ar condicionado nos faz esquecer que está
calor, o corretor automático nos faz esquecer como se escrevem as palavras, a Netflix
nos faz esquecer de ler, o Google nos faz
esquecer de pensar e as redes sociais nos fazem esquecer de conversar com as pessoas;
e assim é mais confortável. Entretanto, minha avó, que quase não conhece nada dessas coisas, não se esquece de nada. E nós, o
quanto estamos nos esquecendo?
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Convite: Reunião
de Pais do Ensino
Fundamental II
Com a proximidade do término do 1º semestre letivo, promoveremos reuniões gerais
com pais de alunos do Ensino Fundamental II.
Os encontros ocorrerão no auditório do Colégio (entrada pela Rua 5, 1827) nas seguintes
datas:
• 8º e 9º anos - segunda-feira, 10 de
junho, às 19h30
• 6º e 7º anos - quinta-feira, 13 de junho, às 19h30
Contamos com a presença de todos.

Visita ao Sítio Terra
Ecológica

Os alunos dos 3ºs anos, acompanhados por
suas professoras, visitaram nos dias 2 e 9 de maio
o Sítio Terra Ecológica, em Cordeirópolis. O passeio
teve como objetivo conscientizar as crianças sobre a
importância do meio ambiente no cultivo e colheita das hortaliças orgânicas, além do não uso dos
agrotóxicos e animais criados sem antibióticos.
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Olimpíadas estudantis
por Giovana Gonzales
Durante o mês de maio tiveram início diversas olimpíadas estudantis, que contam com a participação de alunos
do Colégio Koelle. São elas: OBMEP - Olimpíada Brasileira
de Matemática das Escolas Públicas e Privadas, modalidades Alfa (Fundamental II) e Beta (Ensino Médio); OMU
- Olimpíada de Matemática da Unicamp (8º, 9º anos e
Ensino Médio); OBF - Olimpíada Brasileira de Física (8º,
9º anos e Ensino Médio); OBA - Olimpíada Brasileira de
Astronomia e Aeronáutica (Ensinos Fundamental II e Médio) e MOBFOG - Mostra Brasileira de Foguete (Ensino
Fundamental II).
Na Olimpíada Canguru de Matemática, que contou
com a participação de alunos dos Ensinos Fundamental II
e Médio, nossos alunos conquistaram 50 medalhas, sendo
3 de ouro, 11 de prata, 18 de bronze e 18 menções honrosas.
Parabenizamos a todos os participantes.

Jovem 4.0

por Mauricio Chiodini

No dia 16 de maio, integrantes
do Núcleo de Jovens Empreendedores (NJE), do CIESP de Rio Claro,
estiveram no Colégio Koelle. Eles
realizaram uma apresentação aos
alunos do Ensino Médio, abordando
temas como o empreendedorismo
nos dias atuais, capacitação, conhecimento e autoconhecimento, além
de mercado de trabalho e o que o
mercado busca nos dias atuais.
Acesse o QR
code e confira a
matéria produzida pela TV
Koelle:

Visita à UNESP
por Lívia Schio
Em conjunto com a disciplina de laboratório de biologia, os alunos dos 1º e 2º anos do Ensino Médio realizaram uma visita
ao Laboratório de Microscopia Eletrônica e Centro de Estudos de Insetos Sociais (CEIS), da UNESP de Rio Claro, no dia 22 de
maio. Acompanhados pela professora Raquel, graduandos, estagiários e doutorandos da Universidade, os alunos conheceram
o formigueiro e o apiário. Além de aprenderem um pouco mais sobre a vida dos insetos, também compreenderam o funcionamento dos equipamentos laboratoriais, que inclui o conteúdo estudado nas aulas de física.
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Dica: QUE CURSO?
por Isabelli Góes

O que mais me
marcou
por Bruno Buschinelli

Você já parou para pensar em que curso da faculdade
prestar? Ou você que está quase acabando o 3º ano do Ensino Médio não tem a mínima ideia de que curso fazer? Suas
preocupações acabam nesta edição do Kara do Koelle.
O “QUE CURSO?” é um site que oferece para os usuários um teste vocacional, para que tenham uma escolha consciente de que curso é melhor para você. O teste consiste em
perguntas de que cursos os usuários têm em mente, logo em
seguida, os usuários passam por 3 fases de perguntas que são
baseadas nos cursos escolhidos; o resultado vem com a análise de interesse em cada área e com suas “divisões” nas áreas
de conhecimento, de acordo com o interesse médio. Ao final
são exibidos os dados com os cursos sugeridos e informações
de faculdades perto de sua cidade, contendo dicas e dúvidas
que todos os estudantes têm. O teste é superinterativo e eficiente. Acesse app.quecurso.com.br

Ações do Koelle
Sustentável
por Maria Eduarda Alves

A equipe do Koelle Sustentável, nesse mês de maio, colocou lixeiras de reciclagem de diferentes cores (azul, vermelha,
amarela e marrom) indicando em qual delas os alunos devem
depositar o seu lixo. A finalidade dessas lixeiras, além de praticar a reciclagem, é ensinar aos alunos mais novos o modo
correto de descartar seus resíduos, dedicando especialmente
a atenção para o Ensino Fundamental I. O grupo também colocou à venda garrafas térmicas personalizadas com o logo do
Koelle Sustentável e o nome de seu comprador, cuja receita é
utilizada para financiar os projetos.
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Super Bowl LI (nome dado à final
do campeonato de futebol americano
nos EUA).
Era dia 5 de fevereiro de 2017. Enfrentavam-se os dois melhores times
do campeonato, um destacava-se por
sua espetacular defesa e o outro pelo
seu magnífico ataque. Esperavam um
dos melhores jogos da história, até
começar o jogo... O time de Atlanta
massacrava o time da Nova Inglaterra até o final do 3º quarto por 28-3.
Após esse período, começou a reação. Com menos de 0,05% de chance de virar aquele jogo, a história foi
feita, a partida foi para a prorrogação
e lá o time da Nova Inglaterra conquistou o tão sonhado troféu Vince
Lombardi por 34-28. E isso me marcou, me ensinando que nunca é tarde
para mudar e para recomeçar e que
nunca devemos desistir.

Gincana do
Ensino Médio
por Mauricio Chiodini
A tão esperada gincana do Ensino Médio ocorreu entre os dias 9 e
11 de maio. Nesse evento, as salas
competiram, tanto nos esportes como
em provas culturais. Os alunos arrecadaram itens, que foram doados a
instituições filantrópicas, na prova de
solidariedade. O trabalho em equipe
e o espírito esportivo também foram
levados em consideração para a pontuação final.
Acesse o QR code
e confira o vídeo
produzido pelo
aluno Leonardo
Vilalobos:
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Vila Yamaguishi
por Mauricio Di Mase
Entre os dias 17 e 19 de maio, o
grupo de teatro do Ensino Médio foi
em uma excursão à Vila Yamaguishi,
em Jaguariúna, acompanhado do
professor Miguel. Lá puderam ensaiar
a peça deste ano, além de desenvolver habilidades cênicas. A excursão
ocorre anualmente.

Congresso ICLOC
por Callel Duarte

Excursão ao
Zooparque Itatiba
por Iasmin Urze

No dia 25 de maio, o Colégio Koelle teve a participação no congresso ICLOC, que é organizado pelo
Instituto Lourenço Castanho. O congresso contou
com a participação majoritária das grandes escolas
de São Paulo, para o compartilhamento de boas práticas pedagógicas em sala de aula.
Pelas regras do ICLOC, cada professor escolhe um
projeto que utilizou em classe e produziu bons resultados; escreve um documento apresentando seus
objetivos, práticas utilizadas e resultados obtidos e o
envia para a organizadora do evento. Se selecionado, irá apresentá-lo numa sessão com outros 2 ou 3
projetos, dentro da mesma área do conhecimento/
disciplina. Este ano, o Koelle teve 31 projetos selecionados para apresentação, com 49 professores e
funcionários envolvidos.

Os alunos do 7º ano realizaram uma excursão
ao Zooparque de Itatiba, que ocorreu no dia 17
de maio. No passeio, eles observaram uma seleção dos animais mais representativos do mundo,
em amplos recintos que reproduzem seu habitat
natural: o Zooparque de Itatiba é um zoológico de
Biomas. Lá convivem mais de 1.400 animais como:
papagaio, águia, tucano, avestruz, tigre, rinoceronte, macaco, hipopótamo, antílope, lontra, lobo e jacaré, entre outros. Os alunos foram acompanhados
pelos professores de ciências Joel e Raquel, e pela
equipe da empresa Ivian.

Gincana dos 8º e 9º anos
por João Pedro Campagna
Nos dias 2 e 3 de maio, alunos dos 8º e 9º anos participaram da “Volta ao mundo em 2 dias”, nome
atribuído à gincana, a qual foi realizada nas dependências do Colégio, tendo como principal local a quadra
poliesportiva. A equipe vencedora foi revelada às 17h do dia 3. A grande campeã foi a equipe Rosa, do 9º A,
que recebeu o convite para abrir a dança da gincana do Ensino Médio, junto com a equipe Verde, do 9º B. A
gincana arrecadou, em sua prova de solidariedade, diversos itens, de alimentos a produtos de higiene pessoal,
que serão entregues a instituições beneficentes.
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Entrevista com João Paulo Miranda

por Jaime Leitão

O Festival de Cannes tem um valor além das seleções dos filmes, pois os
grandes produtores e distribuidores estão
ali negociando as produções que veremos
nos próximos anos. Devido a essas reuniões, sobra menos tempo para assistir aos
filmes, mas destacaria a grande participação brasileira neste ano, contando com
quatro filmes em diferentes mostras, dos
quais consegui ver apenas “Bacurau” e “A
vida invisível de Eurídice Gusmão“.
Ambos me surpreenderam, ficando
evidente a qualidade crescente do cinema
brasileiro.
Nesta edição, o Kara do Koelle conversou com o cineasta João Paulo Miranda
Maria, ex-aluno e ex-professor de cinema
e fotografia do Colégio Koelle, que se mudou recentemente para Paris.
KK: Qual foi a sua participação no
Festival de Cannes deste ano e quais as
suas impressões sobre esta edição do festival?
João Paulo: Neste ano participei de
encontros com meus produtores para
traçarmos detalhes sobre a realização de
meu longa-metragem, que ocorrerá agora entre os meses de junho e agosto. Nesses encontros foram definidos os detalhes
finais de elenco, investimentos, cronogramas e até estratégias de lançamento.

KK: Como está sendo para você e sua
família morar na França?
João Paulo: É uma grande mudança,
o primeiro mês foi mais burocrático para
entendermos todo o funcionamento do
país e encontrarmos nosso apartamento.
Ficamos muito surpresos com a grande
quantidade de apoios sociais e atividades
culturais/educativas. As escolas funcionam em tempo integral, e a qualidade do
ensino público também surpreende.
Estamos morando próximo de um
bosque, o Bois de Vincennes, uma área
verde enorme, em que famílias passam
os dias em piqueniques, ateliers (cursos
gratuitos), além de termos linhas de metrô para irmos a qualquer lugar. Devido à
boa qualidade do transporte público, não

vemos necessidade de comprar um carro
e há tantas atividades em volta que fica
difícil ficarmos apenas dentro de casa.
Ocorreu uma grande mudança de
costumes, temos uma vida simples e bastante inspiradora. O lugar favorito das
crianças neste momento é a biblioteca.
KK: Quando começarão as filmagens
do seu primeiro longa-metragem?
João Paulo: Irei retornar ao Brasil em
breve para iniciar a fase de pré-produção
e em meados de julho começar as filmagens. O fim das gravações está previsto
para o meio de agosto, momento que retorno à França. Aí serão meses de edição
e pós-produção para o lançamento em
2020.
KK: Fale do sucesso que tem sido a
exibição do seu curta “Meninas Formicida”, nos diversos festivais de que tem participado.
João Paulo: Foi meu último curtametragem, lançado em 2017, porém até
hoje continua sendo exibido em festivais e
na TV francesa, no canal ARTE. Foi exibido em diversos países e no mês de agosto
será exibido novamente na Itália (o lançamento em 2017 foi justamente na Competitiva de Veneza). No Brasil está sendo
exibido pela TV SESC.
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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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