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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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 O Colégio Koelle promoveu, no dia 28 de 
novembro, uma cerimônia que homenageou os 
alunos e professores que conquistaram premiações 
em competições estudantis ao longo do 2º  
semestre de 2019, bem como aqueles que 
colaboraram com a escola, seja participando de 
eventos, realizando monitorias de estudos e até 
ministrando palestras. Confira abaixo os destaques.

• Campeonato Brasileiro de Xadrez Escolar 
2019: a aluna Maria Clara Fernandes de Oliveira 
conquistou o 1º lugar na categoria Ensino Médio 
e Vitória Borin Simões o 8º lugar na categoria 
Ensino Fundamental.

• 13ª Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG): 5 
alunos dos 8ºs anos conquistaram medalhas de 
bronze, orientados pelo professor Joel Vieira.

• 22ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e 
Astronáutica (OBA): 11 alunos dos Ensinos 
Fundamental e Médio conquistaram medalhas, 
sendo 7 de bronze, 3 de prata e 1 de ouro, 
orientados pelos professores Joel Vieira e Renan 
de Andrade.

• 1ª FENADANTE (Feira Nacional de Ciência e 
Tecnologia Dante Alighieri): o aluno Heraldo 
Mauch, orientado pelas professoras Caroline 

No dia 11 de dezembro, funcionários, professores, diretores, estagiários e prestadores de serviços 
celebraram juntos, em uma confraternização, o término de mais um ano letivo. Durante a festa houve 
sorteio de brindes em meio a um clima de muita descontração. A escola promove essa confraternização 
todos os anos, com a intenção de promover uma integração entre a equipe, desde os setores 
administrativos, manutenção, limpeza até o corpo docente.

Agradecemos pelo empenho e dedicação de todos que colaboraram para a concretização do ano letivo 
de 2019.

Confraternização dos Funcionários

Florindo e Daniela Tura, conquistou o 2º lugar no 
torneio.

• Projeto Koelle Sustentável 2019: o grupo, 
composto por 28 alunos dos Ensinos 
Fundamental II e Médio, orientado pelos 
professores Caroline Florindo, Daniela Tura e 
Rodolfo Biazotto, figurou entre os 10 finalistas 
do Desafio Volta às Aulas Mares Limpos (ONU). 

 A escola também prestou homenagem aos 
embaixadores do Koelle, Catarina Dantas Spagnul, 
Leonardo Henrique Scaglia e Maria Eduarda Silva 
Sereia, que atuaram na recepção de visitantes 
ao Colégio. Aos alunos Bruno Mezzarano Faria 
Buschinelli, Enzo Kaneko Ebert e Leonardo Matos 
Vilalobos, que colaboraram com as disciplinas 
optativas e ministraram palestras. Houve também 
o reconhecimento aos monitores, que auxiliam 
nos estudos alunos de séries anteriores, e aos mais 
40 alunos, que auxiliaram a escola em diversos  
eventos, entre eles o Revelando Talentos e reuniões 
com pais para apresentação das plataformas 
digitais.

 Parabéns aos alunos, pelo excelente 
desempenho e colaboração; aos professores e 
funcionários, pela orientação e acompanhamento, 
e aos pais, pelo incentivo e apoio.

Homenagem aos alunos e professores 
premiados em competições
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Aluno Giuliano 
Epiphanio 
Venturoli lança 
seu primeiro 
livro infantil

No dia 2 de dezembro, ocorreu o lançamento 
do livro infantil “Por Que os Peixes Nadam”, de 
Giuliano Epiphanio Venturolli, aluno do 6º ano do 
Colégio Koelle. O evento ocorreu na biblioteca do  
Koelle e contou com uma sessão de autógrafos.

Luigi é irmão gêmeo de Giuliano, também aluno 
do Koelle. Aos dois anos e meio, ambos foram 
diagnosticados com Transtorno do Espectro 
Autista (TEA). Os meninos surpreenderam quando 
se alfabetizaram espontaneamente, Luigi aos 3 
anos e 6 meses e Giuliano aos 4 anos.

Lançado exatamente 1 ano após o livro do 
irmão, “O relógio que perdeu as horas”, a obra 
foi desenvolvida em parceria com a produtora 
“ALUZAZUL”, que traz conteúdos criativos e 
educativos para estimular a autonomia, socialização 
e comunicação nas crianças da geração TEA ou com 
alteração no neurodesenvolvimento.

Giuliano desenvolveu essa história a partir de 
uma atividade desenvolvida em sala de aula, no 5º 
ano do Ensino Fundamental. A proposta da atividade 
era, em grupo, escrever um texto a partir de frases 
colocadas na lousa pela professora; entretanto, 
Giuliano preferiu fazer sozinho, e a história escrita 
por ele transformou-se em um lindo livro.

por Maria Clara Campos

Uma leitura voltada para pais e filhos, “Por 
que os peixes nadam?” traz  para todos, através 
das palavras, um momento de contato familiar 
e apreciação da literatura, compartilhando com 
os leitores a experiência de algo que foi muito 
importante para Giuliano e seu irmão Luigi desde 
pequenos: a leitura. Dessa forma, o livro busca 
fazer com que o hábito da leitura entre as famílias 
não se perca, da mesma forma que busca inspirar a 
imaginação de todas as crianças.

Entre os dias 4 e 6 de dezembro, os alunos do 
Ensino Fundamental II, encerraram o ano letivo de 
2019 apresentando os projetos que desenvolveram 
ao longo do 2º semestre.

A avaliação através de projetos contribui 
para o desenvolvimento de habilidades como 
o trabalho em grupo e a oratória. Os projetos 
são interdisciplinares e abrangem os conteúdos 
trabalhados durante os bimestres.

Apresentação dos 
Projetos Ens. Fund. II
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Foram meses e meses de ensaio, muito tempo 
dedicado por cada um que colaborou com essas 
artes. O grupo do Ensino Fundamental II, da Optativa 
Teatro, ministrada pelo professor Miguel Atênsia, 
apresentou a peça “Autêntico”, uma adaptação da 
série “Atypical” (Atípico). A obra conta a história 
de Sam, um garoto do espectro autista que tem 
o incrível dom de só dizer a verdade. Prestes a se 
formar, ele decide embarcar na jornada de encontrar 
uma namorada. A peça mostra os dilemas de Sam e 
de sua família por um viés empático.

Já a peça do Ensino Médio, “Momo e a senhora 
do tempo”, é uma adaptação do livro de Michael 
Ende, “Momo e o senhor do tempo”. O espetáculo 

Apresentações dos 
grupos de teatro
por Bruno Buschinelli

Galeria de fotos 
da apresentação 
“Autêntico”

Galeria de fotos da 
apresentação “Momo e 
a Senhra do Tempo”

mostrou uma menina órfã, que é acolhida por 
uma pequena vila afastada da cidade e que possui 
o talento especial de ouvir as pessoas. Todos 
adoravam conversar e brincar com ela. Porém, um 
certo dia, a população da vila para de conversar 
com a Momo e ela, inconformada, vai atrás de quem 
estava “roubando” o tempo deles. A obra mostra um 
mundo cada vez mais acelerado e relações cada vez 
mais superficiais. Essa falta de tempo gera um mal 
estar em todos, e ninguém sabe explicar o motivo. 
A moral da história é que as pessoas necessitam de 
mais tempo junto aos que amam, para que passem 
a ter maior qualidade de vida.

A ficha já caiu? A minha ainda não.  Entramos 
na órbita de 2020.  Ficção ou realidade? Ambas. O 
mundo real se misturou de tal forma com o virtual 
que temos dificuldade de distinguir um do outro.

Se é assim, vamos aprender a nos mover cada 
vez mais nesse mundo que se transforma a todo 
momento. Se não acompanharmos esse ritmo, 
ficaremos para trás, perdidos no espaço e no tempo,  
em meio a tanta mudança.

Nesses anos 20 que estão começando, 
conviveremos com drones cada vez mais 
sofisticados; robôs farão cirurgias precisas a partir 
de comandos dos médicos de carne e osso; órgãos 
provavelmente serão criados em impressoras 3D 
e funcionarão tão bem quanto os órgãos originais. 
Vêm aí a computação quântica e a Internet 5G.

Estamos em 2020
CRÔNICA

por Jaime Leitão

Vamos com calma para não nos perdermos 
nessas inúmeras vias que se abrirão. As exposições 
de arte imersiva, que significa entrar nelas, interagir 
com criações geniais de artistas  como Leonardo Da 
Vinci e Van Gogh, acontecerão em número cada vez 
maior.

Realidade aumentada e internet das coisas 
estarão cada vez mais presentes em nossas vidas. 
Também os veículos autônomos. E os carros 
voadores?

Novas galáxias estão sendo descobertas. Buracos 
negros gigantescos aparecem nos telescópios de 
última geração.

Precisamos focar nesse tempo ultraveloz, sem 
deixarmos de lado a nossa essência e sensibilidade 
porque somos humanos e nunca deveremos 
esquecer que é nessa condição humana que 
percebemos e sentimos o mundo imenso que se 
transforma diante dos nossos olhos fascinados 
com tantas imagens, vídeos, canais.

Feliz 2020.
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Alunos novos - Educação infantil e 1ºs 
anos do Ensino Fundamental:

27 de janeiro (segunda-feira): 1º dia 
de aula para alunos novos, da Educação 
Infantil e 1ºs anos do Fundamental. 
Mais informações sobre a adaptação 
para alunos novos dessas séries serão 
passadas em reunião no dia 23 de 
janeiro, às 19h30, no prédio situado na 
Av. 16, 416.

28 de janeiro - 1º dia de aula da Educação 
Infantil, Ensinos Fundamental I, II e 
Médio:

Nesse primeiro dia, os alunos dos 
diversos níveis se encontrarão em locais 
específicos, onde receberão instruções 
iniciais, sendo posteriormente 
encaminhados para suas salas de aula:

• Educação Infantil e Fundamental 
I (período da manhã) - 07h40, no 
prédio da Av. 16, 416.

• Educação Infantil e Fundamental 
I (período da tarde) - 13h20, no 
prédio da Av. 16, 416.

• Ensino Fundamental II (6º e 7º anos) 
- 07h00, nas quadras esportivas.

• Ensino Fundamental II (8º e 9º anos) 
- 07h15, nas quadras esportivas.

• Ensino Médio - 07h15, no auditório 
(entrada pela Rua 5, 1827).

DESEJAMOS A TODOS UM ÓTIMO 2020!

ATENÇÃO! 
Informações importantes 
de Volta às Aulas
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Para encerrar o ano letivo, os alunos da Educação 
Infantil e do Ensino Fundamental presentearam 
seus familiares com emocionantes apresentações. 
Acesse o QR Code e confira as galerias de fotos!

Apresentações de 
final de ano
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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. Colaboradores: Joel Martini e Maja Callegari. Arte final e diagramação: Luiza Petruz. Impressão: Mundo Color.

Os livros de Agatha Christie prendem o leitor 
do começo ao fim. Os finais são particularmente 
surpreendentes, e muitas vezes, com incríveis 
reviravoltas. Gosto especialmente do detetive 
belga Hercule Poirot, com seus enormes bigodes 
e sua cabeça em formato de ovo. Poirot é 
extremamente inteligente e nada modesto.

Outra detetive do universo de Agatha Christie é 
Miss Marple, tão arguta quanto Poirot.

Algumas das obras que recomendo são: Os 
Crimes ABC; Morte no Nilo; Seguindo a Correnteza; 
Os Elefantes não Esquecem; Assassinato no 
Expresso do Oriente e Cai o Pano.

Livros de Suspense - 
Agatha Christie

DICA DE LEITURA

por João Koelle

O Colégio Koelle realizou, no dia 22 de novembro, mais uma edição 
do já tradicional Torneio de Trincas. O evento é voltado àqueles que 
gostam de basquete! Os times são formados pelos próprios alunos, 
de 6º ano do Fundamental ao 3º ano do Médio, tendo a participação 
inclusive dos professores.

O torneio contou com a presença do time de Basquete de Rio Claro, 
representado pelo ex-técnico e ex-professor de educação física do 
Koelle, Marcelo Tamião, o atual técnico Fernando Penna, os jogadores 
Lucão e Pastor e os jogadores da base do basquete da Secretaria de 
Esportes, responsáveis pela arbitragem dos jogos.

E, no dia 6 de dezembro, ocorreu o 1º Torneio de Trincas para os 
alunos do Ensino Fundamental I, tendo como árbitros alunos do 
Ensino Médio. 

Além de promover o estímulo ao esporte, os jogos incentivam o 
trabalho em equipe!

Torneio de Trincas
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