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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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Equipe Koelle Pandas é
campeã na robótica

Koelle é destaque no Enem

A equipe de robótica Koelle Pandas participou e brilhou na etapa
estadual da First Lego League, que aconteceu em Indaiatuba, nos
dias 7 e 8 de fevereiro. O torneio
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o resultado, os Koelle Pandas garantiram vaga na Etapa Nacional
de robótica, que será disputada em São Paulo (capital), no mês de
março.
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da
temporada
2020,
City
Shaper,
51% privadas e 49% públicas.
desafia os estudantes a melhorar a vida e a construir cidades que
cada vez mais atendam às necessidades da população.
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de
Parabéns
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Parabenizamos os alunos Henrique Zanão, Naomi Shimizu, João Guilherme Zeni, Marina Garcia, João
Paulo Jacomini, Murilo de Carvalho, José Victor Cagini, Caio Gasbarro e Giulia Matteoni, orientados pelos
fonte: https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/06/veja-o-desempenho-da-sua-escola-no-enem-2018.shtml
técnicos Sergio Barbosa e Paula Rodrigues (ex-aluna), e pelo mentor mirim e ex-aluno, Leonardo Vilalobos.
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Equipe Master Koelle
de Vôlei

Livros e materiais
didáticos

Koelle é destaque no Enem
A equipe de vôlei feminino Master do Colégio
Koelle retomou as atividades dia 28 de janeiro. Os
treinos acontecem às segundas e quartas-feiras nas
quadras esportivas do Colégio, das 19h às 20h30.
Todas as mães, ex-alunas e alunas estão convidadas
a participar dos treinos.
Segundo Elisabete Masteguim Muller, que
integra a equipe há 15 anos, o Colégio sempre foi
diferenciado.

“Aproveito a oportunidade que o Koelle
oferece aos pais de alunos e ex-alunos de
realizar atividade física em local seguro e
de qualidade. Eu não sei de outra escola que
proporciona isto”, comenta Beth Muller. Mãe de
Bruno, formado em 2005, e de Laura, formada na
Turma de 2007, Beth ressalta que desta maneira ela
pode manter o vínculo com a escola.

“Fazer atividade física me faz bem e fico
saudosista treinando no Colégio Koelle. Meus
filhos são bem formados. Trabalham em outros
estados e eu posso vivenciar o Koelle com
muitas lembranças”, enfatiza. Lembrando ainda
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uma série de livros didáticos antes de escolher
aqueles queAserão
e adquiridos
pelas
partiradotados
dos resultados
divulgados
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fonte: https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/06/veja-o-desempenho-da-sua-escola-no-enem-2018.shtml
cargo
de um grupo de pais: Lucia Gonzalez, Luciana
A equipe Master Koelle recebeu a equipe Fênix,
Matteoni,
Luciana Gallo, Ana Claudia Nogueira Maia
dia 19 de fevereiro, em jogo amistoso. A partida
e
Jane
Tozo
Marques. No Ensino Médio, a comissão
terminou em 2 x 1 para as visitantes, com parciais
conta
com
a participação dos alunos Callel
de 25 x 23, 26 x 24 e 22 x 25.
Bortolozzi Duarte, Eduardo Braga Branco, Heraldo
Mauch, Julia Zelene, Lívia Maria Schio e Luiza de
Oliveira.
Ambas as comissões contam com o apoio de
funcionários e diretores da escola.

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.

DICA DE LEITURA

Um caminho para a liberdade
por João Koelle

Jojo Moyes escreveu, entre outros, o livro “Como eu era antes de
você”, seu maior sucesso, que chegou a ser adaptado para o cinema.
Em “Um caminho para a liberdade”, cinco destemidas mulheres, na
década de 1930, vivem em uma pequena cidade no interior dos EUA.
Assumem o compromisso de trabalhar numa biblioteca itinerante,
enfrentando longas distâncias, chuva, sol, frio, neve e, muitas vezes,
indiferença e preconceito.
Quando postas à prova, teriam coragem de continuar seguindo
em frente nessa empreitada? E o que é interessante notar, também,
é que este livro é baseado em uma história real.
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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.

Yoga: saúde e bem-estar
por Marina Godoy
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50ª Festa Junina

Mudança na disciplina
de artes

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.
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.

CARNAVAL DO KOELLE

Na sexta-feira de carnaval, a APM proporcionou
um momento de descontração para os alunos do
fonte: https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/06/veja-o-desempenho-da-sua-escola-no-enem-2018.shtml
Koelle. Com confete, serpentina, fantasia e muita
música, os alunos, desde a Educação Infantil até o
Ensino Médio, curtiram um baile de carnaval nas
quadras esportivas, com a supervisão dos nossos
professores e auxiliares pedagógicos, que também
aproveitaram essa festa.

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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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.

Entrevista com Enzo Ebert
O ex-aluno Enzo Kaneko Ebert, que se formou
no Ensino Médio após estudar no Colégio desde
o Ensino Fundamental l, ministrou uma palestra
para os professores do Ensino Fundamental II
sobre as perspectivas educacionais de um aluno
intercambista. Enzo fez intercâmbio no Canadá em
2018 e relata a sua experiência na entrevista abaixo:
Toda a entrevista
você pode ler em
nosso site:
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fonte: https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/06/veja-o-desempenho-da-sua-escola-no-enem-2018.shtml

Nova equipe do Kara do Koelle
O Kara do Koelle faz parte da matriz curricular de Disciplinas Optativas do Ensino Médio. A cada
semestre, a equipe do Kara do Koelle se renova com a entrada de novos alunos, responsáveis por escrever
as matérias, artigos e realizar entrevistas.
No 1º semestre de 2020, a nova equipe que irá participar da optativa conta com a participação dos
alunos: Anna Luiza Lopes de Mello, Anne Ribeiro Cerri, Gabriela Tiemi Imamura, Isabella Sartori Duarte,
Isabelli Paula de Goes, Lívia Teciano Henrique, Lucas Nary Domaneschi, Maria Clara Ferreira Franco, Maria
Clara Machado de Campos, Maria Eduarda Alves, Maria Eduarda Defavari e Maria Eduarda Silva Sereia.

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 50ªAnne
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e funcionários, que compareceram e prestigiaram esse evento.
A festa também representa uma
ocasião de reencontro de geMaria Clara Franco
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Maria Eduarda Alves
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Domaneschi
rações, que Lucas
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
Agradecemos
a todos
que
co- sobre os eventos relacionados ao colégio, escrever as matérias e realizar entrevistas. O Colégio Koelle e
próprios
alunos responsáveis
por colher
as informações
os responsáveis pela diagramação, impressão e distribuição deste informativo não respondem pelo conteúdo dos anúncios publicados. Diretor: Gunar W. Koelle.
laboraram
para
sucesso
da
Redatores: Jaime
Leitãoo
e Teodoro
Koelle.
Artefesfinal e diagramação: Luiza Petruz. Impressão: Mundo Color.
ta e à APM, que foi a responsável
pela organização do evento.

