Revelando Talentos 2020
As inscrições para o Revelando Talentos, programa de bolsas
de estudo para o ano letivo 2020, já estão abertas.
Todos os inscritos farão uma prova envolvendo língua portuguesa, matemática e conhecimentos gerais, e uma redação.
Aqueles que obtiverem classificação participarão de atividades
práticas, como laboratórios científicos, palestras e trabalhos de
campo.
Alunos já matriculados no Koelle, aptos a participar do programa, são aqueles que em 2020 ingressarão no 6º ano do Ensino Fundamental ou na 1ª série do Médio. Alunos de outras
escolas também podem participar, desde que em 2020 estejam
cursando o Ensino Fundamental II (6º a 9º anos) ou o Ensino
Médio (1ª a 3ª séries).
A prova do Ensino Fundamental II ocorrerá no dia 17 de agosto (sábado) às 09h; e a do Ensino Médio no dia 24 (sábado) às
09h.
Para participar, é necessário efetuar a inscrição pelo site: www.
colegiokoelle.com.br/rt, onde constam todas as informações e
dúvidas frequentes sobre o processo.
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Crônica:
Sem tempo,
irmão

Homenagem de
reconhecimento

por Maria Eduarda Alves

Caminhando pelos corredores da escola,
consigo sentir no ar o cansaço das pessoas, a cobrança dos alunos consigo mesmos
nessa fase de preparação para o vestibular,
tema que aflige muitos deles.
Você já percebeu que todos nós estamos
trabalhando para irmos além sempre? Tudo
o que fazemos é desejar um futuro próspero
e, com essa ansiedade, perdemos o nosso
presente.
Passamos tanto tempo planejando o futuro, que perdemos o caminho, o rumo, o
que terá reflexo negativo em nossas vidas.
Esquecemos de aproveitar mais essa longa
jornada, para fazer novas amizades, conhecer lugares novos e fazer o que mais amamos. Devemos ter consciência de que a vida
não é feita apenas de situações felizes. Além
disso, não podemos viver apenas os desfechos positivos, precisamos vivenciar os sentimentos negativos, as perdas e conviver com
todos os tipos de pessoas, inclusive as que
nos desmotivam, tudo para o nosso crescimento.
A nossa vida é voltada para as nossas
conquistas, e não ao caminho que percorremos nem aos sacrifícios que fizemos para alcançá-las. Quando atingimos a nossa última
meta ou, mesmo sem atingi-la, percebemos
que ficamos: “sem tempo, irmão”.
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Prestamos aqui nossa sincera homenagem,
em nome dos alunos, dos pais e da direção
do Colégio, à condutora da van escolar, Tania
Cristina Fernandes Amadio, de 51 anos, que
faleceu no último dia 3 de junho.
Tania tratava os alunos com a maior consideração e zelo, trazendo-as todas as manhãs
de Araras para estudar aqui no Koelle.
Ela foi um exemplo de profissional e de ser
humano, que não pode ser esquecido.
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Koelle é destaque no Enem
A partir dos resultados divulgados
pelo MEC, a Folha de São Paulo publicou em seu site, no dia 18 de junho de
2019, o desempenho das escolas no
ENEM 2018.
O estudo feito pela Folha levou em
conta um total de 11.212 escolas, sendo
51% privadas e 49% públicas.
Pelo 9º ano consecutivo, o Koelle obteve a 1ª colocação em Rio Claro e região, conquistando a 224ª posição no
Brasil e a 76ª no Estado de São Paulo.
Parabéns aos alunos, formandos de
2018, corpo docente, coordenadores
pedagógicos e toda equipe do Colégio
Koelle, que contribuíram decisivamente
para a conquista desse resultado.
fonte: https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/06/veja-o-desempenho-da-sua-escola-no-enem-2018.shtml

50ª Festa Junina
por Mauricio Chiodini

No dia 8 de junho, aconteceu
nas quadras do Colégio a tradicional Festa Junina, com comidas, bebidas e músicas típicas. O
arraial, este ano em sua 50ª edição, contou com a colaboração
das famílias, alunos, professores
e funcionários, que compareceram e prestigiaram esse evento.
A festa também representa uma
ocasião de reencontro de gerações, que hoje estão de novo
presentes ao lado de seus filhos
que estudam no Koelle.
Agradecemos a todos que colaboraram para o sucesso da festa e à APM, que foi a responsável
pela organização do evento, presidida pela dinâmica Marli Sanção Natal.
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Dica para as férias
por Iasmin Urze

Olimpíadas
estudantis
por Mauricio Di Mase

Esta dica é para você, que fica preocupado no trabalho
pelo fato de seu filho ou filha, neto ou neta, permanecer o
dia todo colado à tela em jogos eletrônicos quando entra em
férias escolares.
O Colégio Koelle oferece durante o mês de julho um programa de férias para que as crianças se divirtam com jogos
lúdicos e interajam com novos amigos, sempre acompanhadas de profissionais capacitados. O programa conta com diversas atividades, entre elas culinária, fantasia e esporte. A
diversão é garantida e o preço camarada. Assim você pode
aproveitar as suas férias com menos preocupações. Venha
conhecer o Vem K Férias! Acesse www.colegiokoelle.com.br/
ferias e saiba mais.

O que mais me marcou
por Isabella Duarte
O que mais me marcou ao longo de toda a minha vida foi
a minha viagem para a Disney World, onde passei 15 dias de
muita emoção e felicidade. Nessa incrível viagem, me foquei
em conhecer todos os parques e fazer inúmeras compras em
shoppings e outlets, nos quais encontrei muitas variedades
de lojas e produtos. Conheci todos os parques e para mim
os melhores foram Magic Kingdom, o famoso símbolo da
Disney, e Hollywood Studios, o mais divertido. Acredito que
qualquer pessoa deve ir à Disney, pelo menos uma vez na
vida, com 3, 15, 24, 40, 60 anos de idade, não importa. A
experiência é incrível e nenhum lugar do mundo é tão mágico como lá. Eu amei a oportunidade e espero ir novamente.

O Colégio Koelle sediou a etapa
regional (1ª fase) da Olimpíada Paulista de Física, que ocorreu no dia 8
de junho. Os alunos dos Ensinos Fundamental II e Médio, do Koelle e de
outras escolas, colocaram em prática
seus conhecimentos de física teórica e
passaram pela seleção para a 2ª fase
(teórica e experimental), que acontecerá na Unesp de Rio Claro, em 19
de outubro.
A Olimpíada de Matemática da
Unicamp também reuniu alunos do
Fundamental II e Médio, que participaram da 2ª fase, no dia 16 de junho.
A prova consistiu de cinco questões
discursivas, com algumas envolvendo demonstrações matemáticas. A
próxima fase será mais uma vez na
Unicamp, no dia 25 de agosto. Os
aprovados para essa fase serão conhecidos no dia 8 de julho.
Três equipes representaram o
Colégio na etapa regional da OBR
(Olimpíada Brasileira de Robótica),
disputada na cidade de São Carlos,
no dia 16 de junho. Dentre as 45
equipes participantes da categoria
Nível 2, a Koelle Pandas obteve o 18º
lugar e a Koelle Birds a 17ª colocação. A equipe Koelle Tubs, formada
por alunos de 6º e 7º anos, conquistou o 7º lugar do torneio na categoria Nível 1, ficando na lista de espera
para participar da etapa estadual. As
equipes foram coordenadas pelo professor Sergio Barbosa.
Parabenizamos a todos os participantes e desejamos sucesso nas próximas etapas.

Convite: Caminhada Namatadafloresta
por Isabella Duarte
O Colégio Koelle convida familiares e alunos dos Ensinos Fundamental II e Médio para a Caminhada Namatadafloresta, este ano, em sua 9ª edição, que acontecerá no dia 17 de agosto.
A Caminhada terá início às 08h30 no estacionamento do Shopping Center Rio Claro. Após um
alongamento, o grupo partirá em caminhada rumo à Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade, mais conhecida como Horto Florestal. Ao fim do trajeto, será oferecido um lanche para todos.
Para participar, faça a adesão, gratuita, na Secretaria do Colégio, a partir de 1º de agosto. Contamos com a presença de todos!
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Visita ao Colégio Porto Seguro Valinhos
No dia 28 de maio, uma equipe do
Colégio Koelle foi até Valinhos, onde
foi recebida pela sra. Christiane Ortega para uma visita no Colégio Visconde
de Porto Seguro. Christiane é orientadora educacional do Portinho, segmento da escola que atende crianças de 1
a 5 anos de idade. Visitas como essa
têm sido cada vez mais frequentes e representam excelente oportunidade de
intercâmbio de ideias e práticas pedagógicas entre escolas parceiras. Agradecemos a toda equipe do Colégio Porto Seguro pela acolhedora recepção.

Excursão à Fazenda
Monjolinho

No dia 30 de maio, os alunos dos 5ºs anos, acompanhados de suas professoras, participaram de uma
excursão à Fazenda Santa Maria do Monjolinho, em
São Carlos. Lá aprenderam sobre a importância da
produção cafeeira para o desenvolvimento regional
e nacional, destacando os meios de transporte para
escoar o café e a mão de obra utilizada.
Visitaram a senzala, o terreiro de café, a casa das
mucamas, o lavador de café, a mata toda preservada, inclusive o caminho aberto pelos escravos para
chegar ao cafezal. No Grande Sobrado, os monitores
interagiram com o grupo, através de objetos interessantes como o gramofone. Para finalizar, almoçaram
na antiga Estação do Monjolinho, saboreando uma
deliciosa comida caseira feita no fogão a lenha.

Excursão à Faber Castell

Plantio Koelle
Sustentável

por Mauricio Chiodini

Os alunos participantes do projeto Koelle Sustentável criaram em seu Instagram um desafio: a
cada 10 curtidas = 1 muda de árvore plantada.
A convite do Programa de Recuperação das Nascentes, do DAAE - Rio Claro, e do Programa Município Verde Azul (PMVA), contando com a colaboração do parceiro Spagnhol Plantas Ornamentais,
foram plantadas 150 mudas de plantas frutíferas e
nativas de nossa região, em uma área totalmente
desmatada da bacia do Rio Corumbataí, excedendo
as expectativas. Nesse dia, os alunos aprenderam
sobre o processo do plantio de uma árvore e também como o desmatamento vem impactando negativamente o Rio Corumbataí.

por Callel Duarte

Os 3ºs anos do Ensino Fundamental visitaram a
fábrica da Faber Castell, em São Carlos, no dia 11
de junho. Os alunos conheceram o processo de fabricação dos lápis que utilizamos no nosso dia a dia e
também de cosméticos. Uma das curiosidades apresentadas aos alunos é que são plantadas duas árvores para cada uma que é derrubada. As professoras
de sala acompanharam a excursão.
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Entrevista
com
Eduardo
Sanchez
por Bruno Buschinelli

Nesta edição, entrevistamos Eduardo
Sanchez, nosso aluno do 2º ano do Ensino Médio, jogador de basquete da seleção
brasileira sub-16 e do time profissional de
basquete de Rio Claro. Ele vem de três anos
consecutivos sendo convocado, possui dois
títulos sul-americanos com a seleção e neste ano participou da Copa América. Em um

deles foi considerado o segundo melhor jogador do campeonato.

não desistimos ou deixamos de dar nosso
sangue em quadra, nem por 1 segundo!

KK: Como é a sensação de representar
seu país em uma competição internacional?
Eduardo: Ah... é sempre uma honra e
orgulho muito grande representar meu país
em uma Copa América. Ter sido convocado
pela terceira vez consecutiva mostra que
todo trabalho feito por Rio Claro no basquete de base e meu esforço estão valendo
a pena, e fico muito feliz com isso.

KK: O que imagina ter de ser feito para
equiparar o nível do nosso basquete com o
de outros países de destaque no basquete,
como os EUA?
Eduardo: Bom, acredito que tudo
começa nas categorias de base. O Brasil
precisa investir mais na juventude, porque
esses jogadores é que vão fazer o futuro
do basquete brasileiro! Precisa também
criar mais campeonatos organizados para
a “molecada”, isso vai dar mais visibilidade
e também incentivará mais essas crianças.
Acho que só assim conseguiremos algum
dia nos igualarmos ao basquete de outros
países.

KK: Como analisa o desempenho do
Brasil na Copa América?
Eduardo: Nossa seleção é uma equipe
muito forte e com uma grande união entre
os jogadores, mas acho que não conseguimos desenvolver nosso melhor basquete
nesse campeonato. Dava para ter conseguido uma classificação melhor... mas é
do nosso esporte, uns ganham e os outros
perdem, faz parte do show. Mesmo assim,

Nós, do Kara do Koelle, o parabenizamos por mais uma incrível temporada, e
com esse grande desfecho, que foi representar nosso país em uma competição internacional.

Torneio no Colégio Humboldt
por Maria Eduarda Alves
No domingo, 16 de junho, alunos dos Ensinos Fundamental
II e Médio do Koelle participaram de uma competição esportiva
em São Paulo, no Colégio Humboldt. Participaram do evento colégios de origem alemã de vários países. Os alunos disputaram
os esportes: vôlei, natação, futebol e basquete, e passaram o dia
assistindo a outros jogos. A finalidade dessas atividades é promover novas experiências, conectar os alunos a novas culturas e
incentivar o espírito esportivo.

Colaboraram nesta edição do Kara do Koelle:

Callel Duarte

Maria Clara de Campos

Maria Eduarda Alves

Mauricio Di Mase

Bruno Buschinelli

Lívia Schio

Isabella Duarte

Mauricio Chiodini

Isabelli Góes

Iasmin Urze

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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