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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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Nesta seção damos as boas-vindas aos professores que a partir de 2020 passam a integrar o corpo docente 
do Colégio Koelle. Apresentamos também a equipe da Secretaria, que conta agora com os integrantes: 
Rosângela Velasco, Décio William, Nathália Noventa, Julia Souza, João Koelle e Rita Silva.

Isabela Palanch 
Moreira Da Silva
Professora de História
6º ano 

Bem-vindos ao Colégio Koelle

Equipe Pedagógica

Klauber José Marcelli
Professor de português 
(Redação)
3ª séries EM

Nilton Silveira 
Domingues
Professor de matemática
1ª série EM

Luis Felipe 
Christofoletti 
Estevam
Professor de matemática
2ª e 3ª séries EM

Mônica Baldiotti 
Campolina Ferreira 
Pinheiro
Professora
5º ano T 

Rebeca Martins 
Moreira
Professora auxiliar
G4 T 

Beatriz Colpani 
Madeira
Professora auxiliar
Fundamental I

Lucas Caetano de 
Jesus
Professor Educação 
Especial Fundamental II

Ana Claudia Ricco
Professora de Inglês
Fundamental I e II

Carolina Teodoro 
Garcia
Professora Educação 
Infantil

Tatiana Castanho
Professora 2º ano 

Jonathan Samler
Professor de Português 
Ensino Médio 



3

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.

3

KARA DO KOELLE - FEVEREIRO DE 2020

3

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.

3

KARA DO KOELLE - FEVEREIRO DE 2020

Para esta edição, o Kara do Koelle 
entrevistou o ex-aluno Leonardo Matos 
Vilalobos, formando de 2019. Durante o 
período em que estudou no Koelle, Leonardo 
participou ativamente de muitas atividades 
extraclasse. Destacou-se na equipe de 
robótica Koelle Pandas, sendo o aluno que, 
em todo o Brasil, mais participou de torneios 
da FLL - First Lego League.

KK: Fale um pouco sobre a sua experiência 
com a robótica e de que maneira contribuiu 
para expandir seu universo de oportunidades.

Leo: Entrei para o time da robótica muito 
cedo, no 6° ano, em 2013, com apenas 10 anos, 
graças à percepção dos meus professores e 
do representante da Lego Zoom, que viram 
em mim potencial para a robótica. Eu me 
apliquei muito e participei de 6 temporadas 
como competidor. Em todas, vencemos a 
etapa regional, chegando ao nacional e por 
duas vezes conseguimos ingressar em dois 
mundiais, sendo um em Tenerife, na Espanha, 
e outro em Arkansas, nos Estados Unidos, 
onde conquistamos o 2° lugar na competição 
de melhor design de robô . Trouxemos nesses 
anos diversos troféus para o Koelle. Eu 
gostaria de registrar meu imenso carinho por 
esta instituição e, em especial, pelo professor 
Sérgio, ou melhor, o nosso “Sergião”, pois uma 
vez Panda, sempre Panda! Digo tudo isso, pois 
estou em fase de vestibular e descobri minha 
profissão dentro da robótica; serei um futuro 
engenheiro mecânico. 

A entrevista completa 
você encontra em 

nosso site:

Ex-Aluno 
Leonardo Vilalobos

ENTREVISTA

Nos últimos anos, o Colégio vem realizando 
mudanças na sua proposta pedagógica e na equipe 
de profissionais que atuam na área educacional, 
sempre com o objetivo de aperfeiçoar o trabalho 
com os alunos e o atendimento às famílias. Em 
2020, dando sequência a este processo, o Colégio 
efetivou alterações na equipe de coordenadores 
pedagógicos: Ana Carolina Gazana Martins 
assume a coordenação pedagógica do Ensino 
Fundamental I, Adriana Maria Pizirani irá se 
concentrar nos 6º e 7º anos do Ensino Fundamental 
II e o professor Miguel Angelo Gonçalves Atensia 
assume a coordenação pedagógica dos 8º e 
9º anos. A nova equipe de coordenadores irá 
intensificar o trabalho de acompanhamento e 
orientação dos professores no cumprimento da 
proposta pedagógica do Colégio e na realização 
das atividades em sala de aula.

Na orientação pedagógica, Giovana Rita Fioreli 
Leonardi irá atender os alunos e famílias da 
Educação Infantil e Ensino Fundamental I e Maria 
Beatriz D’Onofrio Padoveze continuará atendendo 
as famílias dos alunos com necessidades 
educacionais especiais. Para trabalhar com os 
alunos e famílias dos Ensinos Fundamental II e 
Médio, o Colégio contratou Ana Paula da Silva 
Franco Machado de Campos, que irá focar a sua 
atuação nas questões comportamentais e no 
relacionamento com os profissionais externos 
que atendem nossos alunos com dificuldades de 
aprendizagem. Todas as orientadoras pedagógicas 
são graduadas em psicologia.

Os coordenadores e as orientadoras 
pedagógicas continuarão trabalhando sob 
a liderança do diretor educacional, Rui 
Christofoletti, e do diretor geral, Gunar Koelle, 
contando com o apoio dos profissionais do 
departamento acadêmico. Desejamos um ótimo 
ano letivo a todos!

Mudanças na Gestão 
Educacional
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No segundo semestre de 2019, o setor de 
alimentação do Colégio Koelle passou a ser de 
responsabilidade da Narizinho Cantinas, empresa de 
propriedade de Alex Luiz, que tem vasta experiência 
no ramo em Rio Claro. Desde então, a escola tem 
observado um retorno muito positivo por parte 
de alunos, pais, professores e funcionários, que se 
reflete no elevado movimento no restaurante, que 
tem atendido em média 150 pessoas por dia.

A partir de fevereiro, o restaurante oferecerá, 
além do vasto cardápio de alimentos e saladas, 
diversas opções de carnes assadas na hora em 
churrasqueira. O restaurante funciona de segunda a 
sexta-feira, das 11h30 às 13h30, ao lado das quadras 
esportivas, e também é aberto aos pais.

A partir de 17 de fevereiro, terão início as 
atividades da Escola de Basquete Garra, no Colégio 
Koelle. O trabalho estará sob a responsabilidade de 
Álvaro Pacheco, proprietário da escola e treinador 
com vasta experiência na modalidade do basquete, 
que já lançou atletas que integraram a seleção 
brasileira, com atuação de destaque internacional.

O basquete do Garra será oferecido como 
atividade opcional para alunos do 2º ano do Ensino 
Fundamental ao 3º do Ensino Médio. Eles estarão 
agrupados em turmas mistas, de acordo com a faixa 
etária e período (manhã/tarde), com dois encontros 
semanais, de 75 minutos, e aos sábados (opcional), 
quinzenalmente.

Para mais informações, acesse o site www.
colegiokoelle.com.br/garra ou entre em contato 
pelo telefone 19 3522-4400.

Restaurante e 
Cantinas Narizinho

Escola de Basquete Garra

O K+ Período Integral iniciou as suas atividades 
no ano passado com uma proposta inovadora, para 
as turmas da Educação Infantil, e foi um sucesso. 
Em 2020, o programa foi estendido, passando a 
atender alunos do G3 (Maternal III) ao 5º ano do 
Ensino Fundamental.

No K+, os alunos almoçam na escola e contam, 
no período da tarde, com diversas atividades que 
visam a estimular a criatividade, a consciência 
corporal e o desenvolvimento físico. Entre elas: 
culinária e jardinagem, ministradas em inglês, 
yoga, empreendedorismo e educação financeira, 
capoeira, além de aulas de inglês que seguem 
a metodologia da Cultura Inglesa. Os alunos do 
Ensino Fundamental (2º a 5º anos) contam também 
com momentos em que podem realizar as tarefas 
de casa, solicitadas pelas professoras de sala.

Para aber mais, acesse www.colegiokoelle.com.
br/integral ou entre em contato pelo telefone 19 
3522-4400.

K+ Período Integral

O Kara do Koelle e a TV Koelle são optativas 
abertas aos alunos do Ensino Médio, que gostam 
de se expressar escrevendo matérias, crônicas, 
poemas, resenhas de livros e realizando filmes. As 
inscrições serão feitas do dia 10 a 14 de fevereiro.
Venha participar!

Optativas Kara do 
Koelle e TV Koelle

As férias escolares, momento em que alunos 
e professores têm seu merecido descanso, são 
períodos de intenso trabalho para as equipes 
administrativas e de serviços gerais. Durante o 
mês de janeiro, a escola concentrou os esforços no 
prédio da Educação Infantil e Ensino Fundamental 
I, na Av. 16. A tubulação da rede hidráulica foi 
renovada, e três banheiros foram totalmente 
reformados, sendo um deles adaptado para atender 
pessoas com deficiência. Todos os prédios e salas de 
aula passaram por pintura e dedetização. A escola 
também promoveu manutenção preventiva em 
todos os projetores, aparelhos de ar condicionado 
e microscópios.

Agradecemos a todos que se empenharam para 
garantir a execução dessas melhorias em nossa 
escola.

Reformas e manutenções

No sábado, 25 de janeiro, nossa equipe Koelle 
Pandas recepcionou o encontro de outras 
três equipes de robótica nas dependências do 
Colégio Koelle: Robô Tigre (Colégio Batista Leme), 
Thunderboticos (SESI Rio Claro) e Insabots (Colégio 
INSA Araras).

O evento contou com a participação de 40 
integrantes e teve como objetivo a troca de 
experiências e a preparação para a Etapa Regional 
da FLL, que ocorrerá em Indaiatuba nos dias 7 e 
8 de fevereiro de 2020. Desenvolveu também a 
Coopertition (competição cooperativa), um dos 
valores disseminados dentro do torneio de robótica, 
baseado no conceito e na filosofia de que os times 
podem e devem ajudar e cooperar com o próximo, 
mesmo se tratando de competidores.

Foi um dia muito produtivo para todos os alunos 
envolvidos, com muito aprendizado, interação e 
amizade.

Minitorneio de Robótica
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Entre os dias 20 e 24 de janeiro, aconteceu a 
Semana de Planejamento, evento já tradicional 
em nossa escola, que tem como objetivo integrar 
as equipes administrativas e pedagógicas, além de 
completar os preparativos iniciados e desenvolvidos 
ao longo do ano anterior.

Entre as reuniões, que visaram ao planejamento 
dos diversos níveis de ensino e à elaboração 

dos Manuais do Aluno, reuniram-se os grupos 
para Atendimento individualizado a alunos com 
deficiência. Trabalho esse coordenado pela 
psicóloga Maria Beatriz Padoveze,  especialista em 
inclusão, que conta com uma equipe de auxiliares, 
que trabalham em sintonia com os professores do 
Ensino Fundamental I e II.

No dia 22, pela manhã, o ex-aluno, formando em 

Semana de Planejamento

2019, Enzo Kaneko Ebert ministrou uma palestra 
voltada aos professores do Ensino Fundamental 
II sobre as perspectivas educacionais de um aluno 
intercambista.

No encerramento da Semana de Planejamento, 
o professor de física do Ensino Médio, Nelson 
Bretanha, ministrou uma palestra, voltada a 
todos os professores, sobre relações humanas, 

convivência e autorrealização. Nelson tem 
formação em psicologia pela USP e bacharelado 
em física pela UNESP. Após a palestra, ocorreu a 
entrega de troféus àqueles que se destacaram em 
competições e congressos educacionais durante o 
ano de 2019, seguida da tradicional foto com todo o 
corpo docente e de um coquetel.
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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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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. Arte final e diagramação: Luiza Petruz. Impressão: Mundo Color.

Sabemos que a melhor forma de manter a saúde 
em dia é com a prevenção. O monitoramento 
da saúde bucal é importante não apenas para o 
bebê, mas também para a gestante. Por isso, é 
fundamental que os cuidados com a saúde bucal 
sejam iniciados durante a gestação.

Vale ressaltar que a gestação é um período em 
que os pais estão mais receptivos e estimulados para 
a introdução de bons hábitos. Durante o pré-natal 
odontológico, são estabelecidas linhas de conduta 
para guiar o futuro desenvolvimento do bebê e da 
sua saúde bucal. Além disso, são direcionadas ações 
que visam à preservação da saúde da gestante e 
prevenção de eventuais complicações, como o 
parto prematuro.

A consulta inicial do bebê deve ser realizada nos 
primeiros meses de vida. O odontopediatra é o 
profissional capacitado para avaliar a saúde bucal 
e fazer as primeiras orientações sobre os cuidados 
que devem ser implementados, logo cedo, na rotina 
da criança.

Além disso, na consulta odontopediátrica, os pais 
e cuidadores são instruídos sobre a importância da 
amamentação para o desenvolvimento orofacial, 
cuidados com a higiene bucal e controle da dieta, 
bem como sobre os malefícios que alguns hábitos 
podem ocasionar, quando realizados de maneira 
indiscriminada, como o uso da chupeta, por 
exemplo.

Dessa forma, ações preventivas e monitoramento 
constante podem impactar positivamente na 
qualidade de vida da criança e da família.

Odontologia para 
gestantes e bebês: 
A importância da 
prevenção

Nora Roberts, desde o começo de sua carreira como escritora, 
sempre foi um fenômeno de vendas de seus livros. Vários deles 
figuraram nos primeiros lugares na lista do New York Times.

Mentiras Genuínas narra a história de Evie Benedict, uma famosa 
atriz já em fim de carreira. Ela contrata os serviços de Julia Summers, 
uma jovem e competente escritora, para escrever a sua biografia. 
Contudo, o que parecia ser um tranquilo texto revela ser uma 
verdadeira “caixa de Pandora”.

Nora Roberts mistura romance e suspense na medida certa. O 
tamanho do livro assusta um pouco, mas vale a diversão.

Mentiras Genuínas
DICA DE LEITURA

por João Koelle

Todos queremos ser bem-vindos, aceitos, 
acolhidos da melhor maneira nos mais diversos 
lugares.

Se entramos em uma loja e não percebemos 
disposição e boa vontade dos balconistas em 
atender-nos, temos a sensação de que não 
nos querem ali e nem estão preocupados se 
compraremos ou não aquilo que procuramos.

O mesmo acontece nos aviões. Se os comissários 
de bordo nos dão boas-vindas e nos desejam boa 
viagem, já nos tornamos mais confiantes de que 
tudo correrá bem durante o voo. Já se formos 
recebidos friamente, com aquela cara amarrada, 
entramos na aeronave inseguros e até um pouco 
arrependidos de não termos escolhido outra 
companhia aérea mais solícita.

Aqui, tenha certeza, você será sempre bem-
vindo, acolhido, e encontrará funcionários prontos 
a tirar as suas dúvidas e a tornar a sua permanência 
no Colégio este ano e nos próximos a mais agradável 
possível.

E afirmo isso por experiência própria, pelos 
muitos anos em que lecionei aqui, me sentindo 
em casa, entre colegas, diretores e coordenadores 
que se tornaram amigos, também entre alunos 
que mereceram de mim e dos outros professores a 
maior atenção.

Boas-vindas!! Que 2020 propicie a você 
experiências novas, surpreendentes, aprendizados 
que acrescentem muito à sua vida, tanto no 
presente quanto no futuro. Venha com força 
total, para marcar presença, para estar presente, 
compartilhando com os colegas e professores 
ideias que representem avanço, tempo de mudança, 
acreditando que você pode fazer o melhor.

É bom ser bem-vindo
CRÔNICA

por Jaime Leitão


