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Koelle é destaque no Enem

50ª Festa Junina
por Mauricio Chiodini

A partir dos resultados divulgados 
pelo MEC, a Folha de São Paulo publi-
cou 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 ob-
teve a 1ª colocação em Rio Claro e re-
gião, 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 

No dia 8 de junho, aconteceu 
nas quadras do Colégio a tradi-
cional Festa Junina, com comi-
das, bebidas e músicas típicas. O 
arraial, este ano em sua 50ª edi-
ção, contou com a colaboração 
das famílias, alunos, professores 
e funcionários, que comparece-
ram e prestigiaram esse evento. 
A festa também representa uma 
ocasião de reencontro de ge-
rações, que hoje estão de novo 
presentes ao lado de seus filhos 
que estudam no Koelle.

Agradecemos a todos que co-
laboraram para o sucesso da fes-
ta e à APM, que foi a responsável 
pela organização do evento.
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O clima de Natal! O cheirinho de comida saindo do forno, 
a árvore montada e toda decorada, os muitos presentes 
em volta dela, a família inteirinha reunida e a atmosfera 
mágica são as coisas que me fazem recordar essa época. 
Decidi ir ao cinema assistir a um filme de Natal. Iniciam-
se os comerciais e eu começo a entrar no clima natalino, 
minhas expectativas são elevadas, esperando o mesmo 
retrato do Natal que tenho em mente. O filme começa, 
tudo ao meu redor passa a ficar embaçado e, de repente, 
vejo-me num mundo diferente do nosso. Fiquei em choque 
por alguns momentos, tudo era triste e o dia natalino era 
cinzento, sem decorações, cada um em sua casa sozinho. 
Por um instante, achei que era apenas um pesadelo, mas 
eu me sentia real e tudo ao meu redor parecia real.

 Nesse mundo, havia muitas pessoas morando na rua e 
muito rancor em seus olhares. De repente, ouvi aplausos, 
voltei para a realidade e percebi que acabei caindo no sono. 
Refleti muito depois de sair e percebi que o meu sonho, 
ou melhor, pesadelo, era a realidade futura da nossa 
sociedade se não começarmos a mudar as nossas atitudes 
hoje. O ódio, a ganância, a ignorância serão os sentimentos 
que nos levarão para o mundo que vi no sonho. Por isso, 
devemos substituí-los por amor, bondade e caridade, pois 
esses são os que nos levarão a um futuro melhor.

O futuro do Natal
CRÔNICA

por Gabriela Imamura
Decorreram 365 dias 
Mais uma vez 
Nos encontramos 
Ao final de um ano 
 
Um ano de alegria
Um ano de paixão
Um ano de emoção 
Mas também de decepção 
 
O novo ano 
Se aproxima 
Novas oportunidades 
Novas chances 
Novos alcances 
 
Aproveite as festas 
Deseje o bem 
Datas assim 
Comemoram-se ao ano 
Apenas um vez
 
É hora de nascer 
De florescer 
De viver de novo. 
 
Feliz Natal e Feliz Ano Novo!

Recomeçar
por Isabella Duarte

por Isabelli Góes
  Os professores do Colégio Koelle marcaram presença 

nas portas das escolas onde ocorreram o ENEM, 
transmitindo confiança e desejando uma boa prova para 
seus alunos, com o coração cheio de orgulho!

Presença nos vestibulares 
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VSCO é um aplicativo de fotografias, 
disponível para iOS e Android. O aplicativo 
permite que você tire fotos e use filtros 
predefinidos de primeiríssima qualidade e 
ferramentas para editá-las. Suas fotos ficam 
elegantes e com uma aparência incrível. Não 
perca a oportunidade de instalar o editor, é uma 
experiência ótima! 

DICA
App VSCO para fotos
por Isabella Duarte

Premiação da temporada 
2019 do Xadrez

A palestra realizada pelo professor Demétrio 
Magnoli, no dia 12 de novembro, no auditório do 
Koelle, abordou um dos temas mais presentes 
na atualidade, a guerra comercial entre China e 
Estados Unidos, a maior rivalidade entre nações 
nessas duas primeiras décadas do século XXI.

No decorrer da palestra, foram abordados 
aspectos como a ascensão da China, com o seu 
vertiginoso crescimento, e a corrida pela tecnologia 
do 5G, que representa atualmente a maior guerra 
entre as potências, tanto do lado da China, que 
está mais perto de lançar essa tecnologia, como 
dos Estados Unidos, que realizam campanhas para 
que ninguém compre a tecnologia chinesa quando 
lançada. 

Essa guerra busca o pioneirismo e a liderança 

A temporada do Campeonato Estudantil de 
Xadrez 2019, promovida pela Prefeitura de Rio 
Claro, através da Secretaria Municipal de Esportes 
e Turismo (Setur), contou com 122 alunos, das redes 
municipal e particular.

O encerramento das atividades foi realizado na 
noite do dia 6 de novembro, no teatro do Centro 
Cultural Roberto Palmari, ocasião em que todos os 
participantes receberam diplomas conferidos pela 
Câmara Municipal.

Diversos alunos do Colégio Koelle, preparados 
por nosso professor Marcos Antônio Lopes, também 
organizador do torneio, foram premiados. Na 
cerimônia estiveram presentes ainda autoridades, 
entre elas o prefeito João Teixeira Júnior e Gunar 
Koelle, diretor do Colégio Koelle.

por Callel Duarte

Startup Weekend
A 1ª edição da Rio Claro Startup Weekend 

aconteceu dos dias 22 a 24 de novembro, nas 
dependências do Colégio Koelle. A Startup 
Weekend é um dos maiores movimentos de 
empreendedorismo e inovação do mundo. Durante 
as 54 horas de evento, 10 equipes foram desafiadas 
a criar uma empresa do zero. Para isso, os mais de 
60 participantes assistiram a palestras e contaram 
com mentorias de profissionais com experiência 
em diferentes áreas.

No final do evento, foram escolhidos os três 
melhores projetos. Em primeiro lugar ficou o 
Match Club, plataforma que proporciona segurança 
e diversão para pessoas que gostam de jogar 
futebol; em segundo lugar, a equipe Siga Seguro, 
que desenvolveu aplicativo de Segurança Pessoal, 
onde você contrata um policial ou segurança e, em 
terceiro lugar, Meu Café Delivery, suporte de venda 
de café da manhã através de aplicativo.

por Maurício Chiodini e Adriana Joaquim

O destaque ficou por conta da equipe Your 
Vision, que foi aplaudida de pé e recebeu Menção 
Honrosa. Formada pela jornalista Adriana Oliveira 
Joaquim, o estudante Callel Duarte, Dener Silva 
– designer do projeto, José Henrique Ramiro – 
empresário, Luciano Andrade – programador/
designer e Reginaldo Rodrigues – idealizador, a 
equipe desenvolveu um dispositivo eletrônico para 
auxiliar deficientes visuais.

Acesse o QR code e confira 
mais detalhes sobre a solução 
apresentada pela Your Vision.

nesse modelo padrão de tecnologia, já que a 
potência que lançar essa tecnologia primeiro 
estabelecerá o modelo padrão a ser utilizado em 
escala global.

Palestra com Demétrio Magnoli
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por Callel Duarte
  Os alunos dos 9ºs anos tiveram sua 

viagem de formatura para o acampamento 
Rep. Lago, em Leme, no fim de semana 
dos dias 8 a 11 de novembro. Eles foram 
acompanhados pelos professores Rodrigo 

Rep. Lago - 9ºs anos

CONFIRA AS ÚLTIMAS EXCURSÕES

KARA DO KOELLE - DEZEMBRO DE 2019
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Sales (Tijolo), Wellington Ribeiro, Emilie 
Mahas e Laís Romanello. “Essa viagem 
é indescritível, não tem como explicar 
o que a gente vive lá, só quem vai sabe 
como é…”, palavras ditas pelo aluno Mateo 
Bortolozzi.

Rep. Lago - 3º EF I Carroção - 5º EF I

Ecologic Park - 2º EF I Carroção - 4º EF I

Fotos disponíveis a partir do 

dia 10 de dezembroConfira

as fotos

Confira

as fotosFotos disponíveis no site da Rep. Lago.
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por Maria Eduarda Alves
 No ano de 2019, o Colégio Koelle completou 136 anos de sua fundação. A data é celebrada no dia 3 de 

dezembro. A perpetuação da escola por todos esses anos é fruto de um trabalho incrível da família Koelle, 
que é a mantenedora da instituição desde 1883, quando Theodor Kölle, um alemão que veio ao Brasil com 
a missão de educar os filhos dos imigrantes alemães e suíços, que haviam se alocado no interior, criou 
um internato. Mais tarde, a escola passou a ser um ginásio, e hoje é um dos colégios mais renomados da 
região, atendendo alunos de 1 ano de idade até o Ensino Médio, enfatizando a importância da interação 
entre tecnologia, conteúdos e desenvolvimento pessoal.

As formaturas, que acontecerão neste mês de 
dezembro, têm um grande significado para os alunos, 
que terminam uma etapa importante em suas 
vidas e passam a trilhar novos caminhos e etapas. É 
importante ressaltar o papel de suas famílias, que 
deram toda a retaguarda para que chegassem a esse 
momento tão especial, felizes e realizados

A formatura do Ensino Médio acontecerá no dia 
13 de dezembro. A sessão solene será nas quadras do 
Colégio, às 21h, e logo em seguida haverá a festa, no 
Grêmio Recreativo da Cia Paulista. Os alunos elegeram 
os professores Rodolfo Biazotto (geografia) como 
paraninfo, e Francisco Nishiyama - Chico (história) 
como homenageado. No dia 14 de dezembro, será a formatura dos 9ºs 
anos, que terá início às 19h, com um Culto Ecumênico na Igreja Luterana. 
Em seguida, às 20h, haverá a sessão solene, nas quadras cobertas, 
seguida de um coquetel de confraternização, também nas dependências 
da escola. Os alunos elegeram o professor Rodrigo Sales - Tijolo, de 
educação física, como paraninfo da turma.

Que a emoção desse momento seja eternizada em vocês, estimulando-
os a ir além sempre, com dignidade e os melhores propósitos.

Aniversário do Colégio Koelle

Formaturas 2019
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PARANINFO E.M.
Rodolfo Biazotto

PARANINFO 9º ANO
Rodrigo Sales
Tijolo

HOMENAGEADO E.M.
Francisco Nishiyama
Chico
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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 ao colégio, 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. 
Redatores: Jaime Leitão e Teodoro Koelle. Colaboradores: Joel Martini e Maja Callegari. Arte final e diagramação: Luiza Petruz. Impressão: Mundo Color.

Callel Duarte

Maurício Di Mase

Bruno Buschinelli

Maurício ChiodiniIsabelli Góes

Gabriela Imamura Isabella Sartori

Maria Eduarda AlvesMaria Clara de Campos

Colaboraram nesta edição do Kara do Koelle:

SENSACIONALISTA
O quadro consiste na 

superlativação absurda, em tom 
humorístico, de uma notícia 
do Colégio, portanto, isenta 
de verdade, com o intuito de 
agregar leveza e humor ao nosso 
informativo mensal. 
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KARA DO KOELLE - JULHO DE 2019

Koelle é destaque no Enem

50ª Festa Junina
por Mauricio Chiodini

A partir dos resultados divulgados 
pelo MEC, a Folha de São Paulo publi-
cou 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 ob-
teve a 1ª colocação em Rio Claro e re-
gião, 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 

No dia 8 de junho, aconteceu 
nas quadras do Colégio a tradi-
cional Festa Junina, com comi-
das, bebidas e músicas típicas. O 
arraial, este ano em sua 50ª edi-
ção, contou com a colaboração 
das famílias, alunos, professores 
e funcionários, que comparece-
ram e prestigiaram esse evento. 
A festa também representa uma 
ocasião de reencontro de ge-
rações, que hoje estão de novo 
presentes ao lado de seus filhos 
que estudam no Koelle.

Agradecemos a todos que co-
laboraram para o sucesso da fes-
ta e à APM, que foi a responsável 
pela organização do evento.
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No meio do primeiro semestre 
deste ano, a empresa Brascabos 
Ltda. abriu vagas para quatro 
estudantes do Ensino Médio, 
no departamento de pesquisa 
e desenvolvimento, como 
estagiários. Quatro alunos 
do Colégio Koelle foram 
selecionados: Gabriel dos 
Santos, Mauricio Garcia, Giovana 
Rizzi e Leonardo Vilalobos. No 
estágio, eles se incumbem de 
conduzir projetos de inovação 
dentro da empresa. Abaixo, 
entrevista com Glauber Marçal, 
CEO da empresa, que criou o 
programa de Estagiários Teen.

Glauber Marçal 
Rizzi fala sobre 
Estágio Teen

ENTREVISTA

Entrevista
completa:

por Maurício Di Mase

KK: O que você tem achado do 
desempenho e evolução dos 
estagiários?
GM: Tem sido uma surpresa, 
não só para mim, mas para 
todos que têm convivido com 
eles. No começo, o Everton, 
do departamento de pesquisa 
e desenvolvimento, auxiliou 
bastante os jovens, mas 
decidimos lançar um desafio 
para que eles resolvessem 
sozinhos. 
E ao ter o retorno do pessoal da 
equipe, foram só elogios!
Tem sido algo extremamente 
positivo, tão positivo que a 
nossa ideia é continuar com 4 
estagiários em 2020. Pessoas 
com o perfil que buscamos. 
Inicialmente, confesso que não 
tínhamos expectativas, pois 
era algo novo na empresa, mas 
o que nós temos recebido em 
troca é algo absurdo! Eles sabem 
melhor do que eu! Não foi dado 
nenhum desafio que não fosse 
real. Eles não foram colocados 
“de canto, de escanteio”, para 
ficar passando o tempo, muito 
pelo contrário, fizeram coisas 
que nós precisávamos. Então, 
tem sido extremamente 
gratificante.

por Maria Eduarda Alves
Durante a Noite do Pijama, 

dos 1ºs anos do Ensino 
Fundamental, as 56 crianças 
que estavam participando da 
atividade foram encontradas 
por suas professoras brincando 
no parquinho do Colégio Koelle, 
por volta das 2h da manhã do 
dia 9 de novembro (sábado). 
Segundo as professoras, as 
crianças teriam escapado por 
uma janela semiaberta no 
primeiro andar, ao amarrarem 
lençóis enquanto as professoras 
estavam dormindo.

Crianças são 
encontradas brincando 
durante a madrugada

Matéria
real:


