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O Kara do Koelle é feito por alunos e para os alunos, portanto, 
achamos importante que esses diferentes pontos de vista sejam 
expostos a fim de que haja uma identificação por parte deles. 
Sendo assim, queremos propor que você, aluno e leitor, exponha 
sua própria visão sobre a situação que estamos vivenciando.  
 
Abaixo, teremos um link onde será possível se cadastrar para 
ser entrevistado aqui no Kara do Koelle, e estendemos o convite 
à todos os alunos que desejarem colaborar falando um pouco 
sobre como está passando por esse período. No formulário 
também haverá um campo onde você poderá preencher contando 
sobre suas experiências nesse período. A ideia é que haja uma 
comunicação entre os alunos, que possuem uma linguagem e um 
pensamento parecido em alguns aspectos, ao mesmo tempo que 
divergem em outros, criando assim um meio de identificação e 
conhecimento de novas ideias para que possamos passar por esse 
momento juntos. por Pedro Malta

Envie sua sugestão!

Novo formato do Kara do Koelle

ENTREVISTA

CADASTRE-SE 
CLICANDO AQUI!

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.
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Os alunos integrantes do Kara do Koelle foram convidados a responder à pergunta 
“Qual é a primeira coisa que você fará ao término da quarentena?” e ao longo das edições 
compartilharemos algumas das respostas aqui. Quem sabe algumas dessas ideias não te 
inspiram a planejar o que você irá fazer também? 

 A primeira coisa que farei quando 
a quarentena acabar é reunir os meus 
amigos, com muita música, comida 
gostosa e abraços para comemorarmos 
todos os aniversários que a quarentena 
“atrapalhou”.

Quando houver a finalização da 
quarentena, antes de ver qualquer 
familiar, ou amigos, eu quero parar um 
pouco para recordar todas as coisas 
que eu posso ter aprendido durante o 
período de isolamento, e quais cuidados 
eu posso levar como aprendizado para 
a vida toda. Porque durante todo esse 
processo as pessoas passaram por 
problemas, tanto emocionais, como 
materiais, e tiveram que procurar 
resolvê-los da melhor maneira possível, 
mesmo as vezes falhando devido ao 
estresse ou tristeza.

A primeira coisa que eu vou fazer 
quando a pandemia acabar é ver meus 
amigos, meus avós, todos os meus 
familiares e todas as pessoas que eu 
não estou vendo (que por acaso é todo 
mundo que eu conheço). Além disso, 
tem algumas coisas simples, cotidianas, 
que eu fazia antes e que a pandemia 
interrompeu, coisas que eu quero muito 
voltar a fazer: primeiro, ir a pé até a 
sorveteria, padaria, ou qualquer lugar, 
mesmo que eu nem tome sorvete ou 
compre pão, vou só pela satisfação de 
ir a pé, e sem necessidade. Conversar, 
comentar, falar e rir, é algo que também 
sinto muita falta.

A primeira coisa que farei quando a 
quarentena acabar é sair com meus amigos. 
Sinto falta de comer um lanche, tomar 
um sorvete, ir ao cinema e até mesmo de 
encontrá-los na escola. A pandemia me 
mostrou que somos dependentes dos 
outros, e é o que mais estou sentindo falta: 
PESSOAS. Então, pretendo me encontrar 
com eles e falar o quanto são importantes 
para mim, assim que for possível.

Qual a primeira coisa que fará quando a 
quarentena terminar?

Maria Eduarda Defavari

Anne Cerri

Maria Clara

Maria Eduarda Alves

VESTIBULAR ITA
Inscrições: 01 de agosto de 2020 a 15 de 
setembro 2020.
1ª Fase: 
20 de novembro de 2020
2ª Fase: 
08 e 09 de dezembro de 2020

Devido ao COVID-19 e a ordem da OMS 
de não ter aglomerações, vestibulares 
e olimpíadas escolares não poderão 
acontecer de forma presencial. Com isso, 
grandes exames estão sendo adiados 
ou até mesmo sendo feitos de forma 
digital. A seguir, temos o calendário das 
avaliações com os prazos e informações: 

FUVEST
Pedido de isenção da taxa de inscrição: até 
24 de julho de 2020
Divulgação do Manual do Candidato: 24 de 
agosto de 2020
Inscrição: 31 de agosto a 23 de outubro de 
2020
1ª Fase: 10 de janeiro de 2021
2ª Fase: 21 e 22 de fevereiro 
de 2021
1ª lista de aprovados: 15 de 
março de 2021

VESTIBULAR DA UNICAMP
Inscrições e pagamento da taxa de 
inscrição: 31 de julho de 2020 a 08 de 
setembro de 2020.
1ª Fase: 
22 de novembro de 2020
2ª Fase: 
10 e 11 de janeiro de 2021

Enem-Unicamp:  
Inscrições: 15 de outubro a 16 de 
novembro de 2020 
 
As vagas oferecidas pelo Enem-
Unicamp são 20% do total e são 
distribuídas da seguinte forma:  
- 10% para estudantes que tenham 
cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas; 
- 5% para estudantes que tenham 
cursado integralmente o ensino 
médio em escolas públicas e sejam 
autodeclarados pretos, pardos ou 
indígenas; 
- 5% para estudantes que sejam 
autodeclarados pretos e pardos.  
A seleção via Enem é definida por meio 
de um edital específico.

VESTIBULAR DA UNESP
A Unesp, em conjunto com a 
Fundação Vunesp estuda medidas 
para a adequação da realização do seu 
vestibular à nova realidade em que 
vivemos, entre as quais o seu possível 
adiamento.
Neste caso, uma nova data será 
marcada em comum acordo com a 
USP e a Unicamp, para não prejudicar 
nenhum candidato na concorrência de 
uma vaga nas universidades públicas 
estaduais paulistas.
Além disso, a nova data será
estabelecida somente após
a definição da nova data
do ENEM.

ENEM
Inscrição: já finalizado
Enem impresso: 17 e 24 de 
janeiro de 2021  
Enem Digital: 31 de janeiro e 
7 de fevereiro de 2021

Algumas universidades que utilizam a 
nota do Enem:
- Universidades Federais: UFPA, UFSCAR, 
UFACB, UFMG e outras 
- Universidades Estaduais: UEPB, UEMS
- Universidade de Brasília 

Algumas Universidades que usam a 
nota do ENEM como complemento do 
vestibular:
- Unesp 
- UFSC - Univ. Fed. de Santa Catarina
- UFJF - Univ. Fed. de Juiz de Fora
- UPE - Univ. de Pernambuco
- Unicamp
- UFRGS - Univ. Fed. do Rio Grande do Sul
- UFES - Univ. Fed. do Espírito Santo 

por Gabriela Imamura
Como ficam na pandemia?

CLIQUE AQUI 
PARA SABER 

MAIS

CLIQUE AQUI 
PARA SABER 

MAIS

CLIQUE AQUI 
PARA SABER 

MAIS

CLIQUE AQUI 
PARA SABER 

MAIS

CLIQUE AQUI 
PARA SABER 

MAIS
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pelo MEC, a Folha de São Paulo publi-
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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.
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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 que mais me marcou” foi, durante um tempo, uma coluna fixa do Kara do Koelle. 
Nesta primeira edição online do jornal, decidimos trazê-la de volta, propondo a cada um 
da equipe redatora a escrever um pequeno parágrafo, relatando algum fato marcante 
ou atividade que fez durante a quarentena.

Pra mim o mais marcante na 
quarentena foi descobrir quantas coisas 
nós conseguimos sentir quando a única 
companhia garantida somos nós mesmos. 
Creio que muita gente esteja passando 
por essa auto-descoberta e, apesar de 
não achar boa a forma com que está 
acontecendo, acredito que seja muito 
necessário que ocorra de alguma maneira 
durante a vida, porque nos ensina muito 
sobre nós mesmos, e ironicamente, sobre 
os outros também.

O que mais me marcou nessa quarentena 
foi dar mais valor às coisas, como poder 
sair de casa. Refleti muito também sobre a 
importância dos acontecimentos passados 
e seus valores no presente.

Muitas pessoas dizem que 2020 foi 
um ano ruim, pra mim foi um ano de 
aprendizado. Consegui tirar muitos 
conhecimentos dessa pandemia, 
aprendi a me cuidar, a dar mais valor as 
coisas bobas do dia a dia, que antes eu 
conseguia fazer e hoje já não consigo 
mais. É claro que toda essa situação 
preocupa muito, espero que as 
pessoas possam finalmente aprender 
que as vezes, uma pequena ação nossa 
pode salvar vidas, e ao ficarmos em 
nossa casa, não estamos protegendo 
apenas a nós e a nossa família, mas 
sim aos outros também. 

A quarentena, em si, já foi um evento 
muito marcante. Jamais pensei 
que passaríamos por uma situação 
tão grave como a que estamos 
vivendo agora. Então, é necessário 
que todos se conscientizem e 
respeitem o isolamento social, para 
que a quantidade de casos reduza 
e possamos viver normalmente 
novamente. Não se trata de números, 
mas sim, de vidas!

O que mais me marcou
na quarentena

Pedro Malta

Maria Clara Franco

Anna Luiza

Lívia Teciano

 O nosso dia a dia durante a 
normalidade é muito “corrido”. Temos 
muita coisa para fazer, pensar, entregar. 
Sempre estamos muito atarefados, sem 
tempo de fazer coisas novas, atividades 
diferentes, viajar e até ficar em casa. Na 
quarentena, que não estamos atarefados 
e temos tempo de sobra, mesmo com 
muitas atividades disponíveis, ficamos 
entediados.
 Nós somos seres que gostamos da 
sensação de ter o que fazer, ter propósitos 
e objetivos para a vida. Estar com os dias 
cheios traz um sentimento de dever 
cumprido, que estamos no caminho certo, 
avançando e melhorando. Nos sentimos 
inúteis por estarmos sem sair de casa, 
sem ter horários, sem rotina definida, sem 

      A olimpíada de matemática Canguru 
foi realizada no dia 23 de junho, pela 
primeira vez de forma online, e contou 
com a participação de alunos do 5º ano 
ao 3º ano do EM. A prova é dividida por 
níveis, considerando a série de cada aluno. 

As provas dos níveis P e E possuem 24 questões cada e as provas dos níveis B, C, J e S 
possuem 30 questões cada, divididas em fáceis, médias e difíceis. 

No dia 9 de junho, o professor de biologia 
do Ensino Médio, João Carlos Pires Briant, 
realizou uma palestra rica em conteúdo 
sobre o novo coronavírus e a COVID-19. 
A palestra, realizada ao vivo por meio do 

Olimpíada Canguru 
de Matemática

Palestra do professor João 
Carlos sobre Covid-19

por Gabriela Imamura

por Pedro Malta

pressa e sem estarmos sobrecarregados. 
Somos acostumados com o sobrepeso do 
trabalho, escola e das atividades extras, 
que quando essa pressão não existe, nos 
entediamos.
 Atualmente, estamos vivendo algo 
que nunca imaginamos passar e a novidade 
é complexa, assustadora. A nossa função 
nesse momento crítico é ficar em casa e 
isso nos apavora. A ideia de não fazer “nada” 
nos incomoda. Por sermos seres sociáveis, 
precisamos de comunicação e contato 
com outras pessoas. Sentimos carência de 
“movimento” - das ruas e da nossa rotina. 
Sentimos falta das pessoas, dos amigos, 
dos parentes. Às vezes não é saudade das 
pessoas, é apenas o desejo de não estar 
isolado e sozinho.
 Por isso, devemos nos distrair o 
máximo possível, e logo voltaremos a 
encontrar as pessoas que amamos. Leia 
um bom livro, cozinhe, ouça músicas 
diferentes, desenhe, tire fotos, estabeleça 
uma rotina, marque seus horários, aprenda 
algo inédito, encontre um hobbie novo e 
seja feliz. A sua única tarefa hoje é respirar 
fundo, ficar em casa, manter a sanidade 
mental e, principalmente, não se entediar.

Tédio
CRÔNICA

por Maria 
Eduarda 
Alves

aplicativo Zoom, trouxe  informações 
importantes  sobre tanto o contágio e 
infecção como também sobre a estrutura 
do vírus, sendo um material muito 
proveitoso aos interessados nesse  assunto 
que se faz tão atual. 

Por conta da pandemia, a tradicional Festa Junina do Colégio Koelle, esse ano em sua 
51ª edição, infelizmente não ocorreu. Porém, a APM não deixará essa data passar em 
branco e está preparando uma surpresa para que os alunos, familiares e funcionários 
não deixem essa ocasião passar em branco. Em breve mais informações serão divulgadas 
por e-mail. 
Todos os anos, as crianças do Ensino Fundamental I (2º a 5º anos) fazem desenhos para 
estampar os convites da Festa Junina. Seguindo a tradição, esse ano as equipes do Kara 
do Koelle e da APM selecionaram os desenhos abaixo. Parabéns a todos!

por Gabriela Imamura

Valentina Buterri 2ºA Eduardo Lamega Buttros 2ºB

Felipe Golfieri Tavares 5ºA

Arthur Duarte 4ºA Anitha Vilela Dias 4ºB

Joaquim Silva de Barros Santos Vale 2ºT

Sophia Campagnone Surpili 5ºB

Laura Dona dos Anjos 4ºT

51ª Festa Junina

Polêmica no Enem 2019

Preocupados com a saúde física e mental de nossa comunidade escolar, nós do Kara 
do Koelle trouxemos algumas dicas de hobbies, receitas, séries e filmes, para tornar a 
quarentena um pouco mais leve. Esperamos que vocês gostem! 

Para a quarentena eu recomendo 
sempre experimentar coisas novas, 
como por exemplo, aprender receitas, 
pois assim desenvolvemos novas 
experiências que podem ficar para a 
vida.

Em tempos de isolamento social, nos 
tornamos sujeitos a ficar horas do dia 
dentro de nossas casas, tentando ao 
máximo trazer nossa antiga rotina para os 
dias de hoje. Mas que tal mudar um pouco 
e colocar em prática aquela atividade que 
você dizia não ter tempo para começar? 
Seja ela cozinhar, se exercitar, ler um livro, 
desenhar, escrever, meditar, aprender um 
novo idioma, fotografar, ou até mesmo ir 
atualizar sua antiga playlist, a única regra é 
fazer você se sentir melhor!

Apesar de estarmos passando por 
tempos difíceis, precisamos nos manter 
saudáveis, fisicamente e psicologicamente 
e ao ocupar o tempo com atividades 
diferentes.

O que se fazer durante a 
quarentena?

Colégio Koelle lidera o 
ranking do Enem 2019

Lucas Domaneschi

Maria Eduarda Sereia

Em junho a Netflix lançou a segunda 
temporada da série brasileira Coisa Mais 
Linda. A série se passa no centro do Rio de 
Janeiro na década de 1950 e conta a história 
da paulistana Malu, que ao ser roubada e 
abandonada pelo marido, junto com suas 
novas amigas decide recomeçar sua vida e 
abrir um clube de Bossa nova. A Produção 
de época aborda temas como machismo e 
racismo presentes no Brasil.

Coisa mais linda (+16)
DICA DE SÉRIE

No dia 2 de julho de 2020, a Folha de S.Paulo publicou em seu site uma ferramenta que 
tabula os microdados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) para determinar a 
média dos colégios no Enem. Dentre as escolas de Rio Claro e região, o Colégio Koelle 
lidera o ranking do Enem 2019.

A metodologia segue o mesmo critério que o MEC já usou em anos anteriores, e 
considera apenas escolas com mais de dez alunos participantes e/ou aquelas em que ao 
menos 50% dos estudantes fizeram a prova.

De acordo com a Folha, o Colégio Koelle ocupa a 53ª posição do Estado de São Paulo, 
e a 202ª do Brasil no ranking do Enem 2019. Trata-se da melhor colocação dentre as 
escolas de Rio Claro e região.

Os microdados do Enem 2019, divulgados 
pelo MEC, geraram polêmica entre as 
escolas. Muitas instituições alegam que 
tiveram números superiores de alunos 
prestando o exame em relação ao que o 
MEC informou.

Com o Colégio Koelle não foi diferente. 
Dos 91 alunos que concluíram o Ensino 
Médio em 2019, apenas 59 (segundo 
o MEC) prestaram o Enem, conforme 
ilustramos abaixo. Na realidade, quase 
todos os alunos dos 3º.s anos participaram 
do exame em novembro de 2019. Logo, 

Considerando as notas dos 30 melhores de cada uma das instituições privadas de Rio 
Claro, fica ainda mais patente o destaque dos alunos do Colégio Koelle, conforme ilustra 
a tabela abaixo.

Fonte: https://www.zbs.com.br/enem 

Anne Cerri

Maria Clara Franco

Anna Luiza Lopes

Maria Eduarda Sereia Maria Eduarda DefavariLucas Domaneschi

Lívia TecianoIsabelli GóesGabriela Imamura Isabella Sartori

Maria Eduarda AlvesMaria Clara de Campos

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.

Colaboraram nesta edição do Kara do Koelle:

INGREDIENTES
• 1 lata de leite condensado
• 1 lata e 1/2 de leite
• 1 colher e 1/2 de amido de milho
• 3 gemas
• 1 colher de manteiga
• 3 claras
• 3 colheres de açúcar
• 1 barra de chocolate meio amargo
• 1 caixa de creme de leite sem soro
• 2 caixas de bis

2º PASSO: CREME DE CHOCOLATE
• 3 claras
• 3 colheres de açúcar
• 1 barra de chocolate meio amargo
• 1 caixa de creme de leite sem soro

MODO DE PREPARO
Em uma batedeira bata as claras em neve. 
Quando estiver pronta, adicione o açúcar e 
bata novamente. Derreta o chocolate meio 
amargo em um recipiente e misture com o 
creme de leite, até formar uma ganache. 
Misture a ganache com o glacê de clara 
em neve, até formar uma mousse. Jogue 
em cima do creme branco com bis. Decore 
com bis picado novamente. Coloque para 
gelar e sirva.

1º PASSO: CREME BRANCO
• 1 lata de leite condensado
• 1 lata e 1/2 de leite
• 1 colher e 1/2 de amido de milho
• 3 gemas
• 1 colher de manteiga

MODO DE PREPARO
Em uma panela coloque o leite condensado, 
o leite, o amido de milho, as 3 gemas e 
a manteiga. Mexa em fogo médio até 
engrossar. Reserve em um refratário. 
Jogue os bis picados em cima.

por Isabelli Góes e Isabela Sartori
Pavê de Bis 
RECEITA KARA DO KOELLE
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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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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.
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fica evidente a ausência de dados mais 
precisos, o que também foi relatado por 
outras instituições de ensino.

Contudo, entendemos que amostras 
superiores a 30 alunos, estatisticamente, 
tendem a refletir números próximos do 
que seriam as médias reais, caso fossem 
computados os resultados de todos os 
alunos que realizaram o exame. Assim 
sendo, concluímos que o resultado obtido 
pelos alunos do Colégio Koelle, bem como 
das demais instituições que figuram a 
tabela abaixo, são confiáveis.

A educação é um processo em constante transformação. Por isso, a cada ano o Colégio 
Koelle promove inovações em sua proposta pedagógica, desde a Educação Infantil até 
o Ensino Médio. Mais do que resultados, o foco é a educação de excelência, aliada às 
melhores práticas e metodologias de ensino, preparando os alunos para enfrentar os 
desafios que encontrarão ao longo da vida.

O destaque no Enem ocorre há 10 anos consecutivos. Essa sequência de bons 
resultados evidencia a qualidade e a seriedade desse trabalho. Parabéns aos alunos, 
corpo docente e toda a equipe do Colégio Koelle por mais essa conquista.
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CLIQUE AQUI 
PARA VER

NO SITE

Daphne Pezzotti Casarin 3ºA

Beatriz Boteon 5ºT

Isabella Pensado 4ºC

Maria Olivia de Lima Ghiselli 3ºTLara Linhares Schio 3ºB

 O Kara do Koelle tem como missão informar os alunos, pais, familiares e 
colaboradores sobre o que acontece no Colégio Koelle. Com periodicidade mensal, o 
informativo cumpre esse importante papel há mais de 22 anos. Em 2012, o Kara do Koelle 
passou a fazer parte da matriz curricular de Disciplinas Optativas do Ensino Médio. Essa 
iniciativa teve como propósito torná-lo um veículo que, além de levar a informação, 
incentiva o protagonismo do aluno, para que possa expressar suas opiniões, entrevistar 
pessoas sobre os mais diversos temas e redigir as matérias. Desde então, os trabalhos 
estão sob responsabilidade de Teodoro Koelle, Jaime Leitão e, mais recentemente, 
passaram a contar também com a colaboração de Luiza Petruz, assistente de marketing 
do Colégio Koelle.

 As Disciplinas Optativas do Colégio Koelle têm duração de um semestre. Por esse 
motivo, embora muitos alunos permaneçam na equipe durante todo o Ensino Médio, a 
cada semestre o time se renova. Neste momento, integram o Kara do Koelle as alunas e 
alunos: Anna Luiza Lopes de Mello, Anne Ribeiro Cerri, Gabriela Tiemi Imamura, Isabella 
Sartori Duarte, Isabelli Paula de Goes, Lucas Nary Domaneschi, Livia Teciano Henrique, 
Maria Clara Ferreira Franco, Maria Clara Machado de Campos, Maria Eduarda Alves, Maria 
Eduarda Defavari, Maria Eduarda Silva Sereia e Pedro Malta Costa.

 Com a pandemia da Covid-19, as atividades do Colégio Koelle, assim como as de 
todas as escolas do Brasil, foram subitamente interrompidas. Do dia para a noite, alunos 
e professores tiveram que se adaptar a uma nova rotina, com aulas a distância. No campo 
administrativo, todos os funcionários passaram a trabalhar em sistema home-office, o 
que também demandou grande esforço de adaptação.

 Devido a todas essas mudanças, pela primeira vez em sua história, o Kara do Koelle 
deixou de ser publicado. Esperávamos que a pandemia fosse breve, mas como ela vem se 
arrastando há meses, a escola retomou grande parte de suas atividades, anteriormente 
presenciais, via EAD. Assim sendo, apresentamos aqui a nossa primeira versão 100% 
digital do Kara do Koelle. Nesta edição, procuramos trazer à tona como tem sido a 
vida dos alunos na pandemia. Para nós, é muito importante saber a opinião dos nossos 
leitores. Por isso, estamos abertos a críticas e sugestões por meio do endereço: 
karadokoelle@colegiokoelle.com.br.

Esperamos que apreciem a leitura!
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https://forms.gle/oiTz1hkW2SDGPp3V8
https://www.fuvest.br/vestibular-da-usp
https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2020/04/07/unicamp-divulga-calendario-do-vestibular-2021
http://www.vestibular.ita.br
https://enem.inep.gov.br
https://www.vunesp.com.br/VNSP2006
https://www.zbs.com.br/enem
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/07/veja-o-desempenho-da-sua-escola-no-enem-2019.shtml
https://odontologiahm.com.br/

