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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.
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Bem-vindos
ao
Colégio
Koelle
Koelle é destaque no Enem

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.

Equipe Pedagógica

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.
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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.
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O estudo feito pela Folha levou em
conta um total de 11.212 escolas, sendo
51% privadas e 49% públicas.
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K+ Período Integral

Koelle é destaque no Enem
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.

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.
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pela organização do evento.
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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.

Semana de Planejamento
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
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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
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2019, Enzo Kaneko Ebert ministrou uma palestra
voltada aos professores do Ensino Fundamental
II sobre
as perspectivas
por
Mauricio
Chiodinieducacionais de um aluno
intercambista.
No encerramento da Semana de Planejamento,
o No
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palestra, voltada a
nas
quadrasministrou
do Colégio
a traditodos
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das, 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.

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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CRÔNICA

Odontologia para
gestantes e bebês:
A importância da
A partir dos resultados divulgados
prevenção

É bom ser bem-vindo
Koelle
é destaque no Enem
por Jaime Leitão

Todos queremos ser bem-vindos, aceitos,
acolhidos da melhor maneira nos mais diversos
lugares.
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a Folha
dede
São
Pauloa saúde
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queMEC,
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forma
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nos querem ali e nem estão preocupados se bebê, masENEM
2018.
fundamental que os cuidados com a saúde bucal
compraremos ou não aquilo que procuramos.
O mesmo acontece nos aviões. Se os comissários sejam iniciados durante a gestação.
O estudo feito pela Folha levou em
Vale ressaltar que a gestação é um período em
de bordo nos dão boas-vindas e nos desejam boa
total
de 11.212
escolas, sendo
estãoum
mais
receptivos
e estimulados
para
viagem, já nos tornamos mais confiantes de que que os paisconta
51%
privadas
e
49%
públicas.
tudo correrá bem durante o voo. Já se formos a introdução de bons hábitos. Durante o pré-natal
recebidos friamente, com aquela cara amarrada, odontológico, são estabelecidas linhas de conduta
bebê eobda
entramos na aeronave inseguros e até um pouco para guiar o futuro
Pelo 9ºdesenvolvimento
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bucal.
disso, sãoem
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a Além
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Rio Claroações
e reque visamgião,
à preservação
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gestanteno
e
companhia aérea mais solícita.
conquistando
a 224ª
Aqui, tenha certeza, você será sempre bem- prevenção de eventuais complicações, como o
Brasil e a 76ª no Estado de São Paulo.
vindo, acolhido, e encontrará funcionários prontos parto prematuro.
A consulta inicial do bebê deve ser realizada nos
a tirar as suas dúvidas e a tornar a sua permanência
Parabéns
aos O
alunos,
formandoséde
de vida.
odontopediatra
o
no Colégio este ano e nos próximos a mais agradável primeiros meses
2018,
corpo para
docente,
profissional
capacitado
avaliarcoordenadores
a saúde bucal
possível.
primeiras orientações
sobre os
E afirmo isso por experiência própria, pelos e fazer as pedagógicos
e toda equipe
docuidados
Colégio
ser implementados,
logo cedo,
na rotina
muitos anos em que lecionei aqui, me sentindo que devemKoelle,
que contribuíram
decisivamente
em casa, entre colegas, diretores e coordenadores da criança.para a conquista desse resultado.
Além disso, na consulta odontopediátrica, os pais
que se tornaram amigos, também entre alunos
que mereceram de mim e dos outros professores a e cuidadores são instruídos sobre a importância da
amamentação para o desenvolvimento orofacial,
maior
atenção.
fonte: https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/06/veja-o-desempenho-da-sua-escola-no-enem-2018.shtml
Boas-vindas!! Que 2020 propicie a você cuidados com a higiene bucal e controle da dieta,
experiências novas, surpreendentes, aprendizados bem como sobre os malefícios que alguns hábitos
que acrescentem muito à sua vida, tanto no podem ocasionar, quando realizados de maneira
presente quanto no futuro. Venha com força indiscriminada, como o uso da chupeta, por
total, para marcar presença, para estar presente, exemplo.
Dessa forma, ações preventivas e monitoramento
compartilhando com os colegas e professores
ideias que representem avanço, tempo de mudança, constante podem impactar positivamente na
qualidade de vida da criança e da família.
acreditando que você pode fazer o melhor.

50ª Festa Junina
por Mauricio Chiodini

DICA DE LEITURA

Mentiras Genuínas

No dia 8 de junho, aconteceu
nas quadras do Colégio a tradi- por João Koelle
cional Festa Junina, com comiNora Roberts, desde o começo de sua carreira como escritora,
das, bebidas e músicas típicas. O sempre foi um fenômeno de vendas de seus livros. Vários deles
arraial, este ano em sua 50ª edi- figuraram nos primeiros lugares na lista do New York Times.
Mentiras Genuínas narra a história de Evie Benedict, uma famosa
ção, contou com a colaboração
atriz
já em fim de carreira. Ela contrata os serviços de Julia Summers,
das famílias, alunos, professores
uma jovem e competente escritora, para escrever a sua biografia.
e funcionários, que comparece- Contudo, o que parecia ser um tranquilo texto revela ser uma
ram e prestigiaram esse evento. verdadeira “caixa de Pandora”.
A festa também representa uma
Nora Roberts mistura romance e suspense na medida certa. O
ocasião de reencontro de ge- tamanho do livro assusta um pouco, mas vale a diversão.
rações, que hoje estão de novo
presentes ao lado de seus filhos
que
estudam no Koelle.
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
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