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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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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 reuniu 32 equipes de escolas 
privadas e públicas de todo o Estado de São Paulo. Nossa equipe 
obteve a premiação Champion’s Award – 1º lugar, incluindo a 1ª 
colocação na categoria “Desafio do Robô”. Sergio Barbosa, treinador 
dos Pandas, foi premiado como o melhor técnico do torneio. Com 
o resultado, os Koelle Pandas garantiram vaga na Etapa Nacional 
de robótica, que será disputada em São Paulo (capital), no mês de 
março.

Além do desafio do robô, as equipes devem apresentar um 
projeto de pesquisa. O tema da temporada 2020, City Shaper, 
desafia os estudantes a melhorar a vida e a construir cidades que 
cada vez mais atendam às necessidades da população.

Os alunos do Koelle desenvolveram um aplicativo, chamado 
SIGMAP, que tem como objetivo estimular as pessoas a frequentar 
mais os espaços públicos, tornando-os mais seguros, segundo a 
teoria da urbanista Jane Jacobs. Ele contém uma aba de pesquisa, 

onde as pessoas podem pesquisar o que desejam fazer no dia, clicando no local para onde desejam ir.
O App traz algumas informações sobre o local e, para estimulá-las a frequentar esses espaços, de 

acordo com o tempo que elas passam no local, é fornecida uma certa quantia de moedas virtuais, que 
podem ser trocadas por descontos em restaurantes de Rio Claro.

Sigma é uma letra grega que significa soma. O objetivo do aplicativo é somar pessoas em um mesmo 
espaço. A letra “P” foi adicionada à letra Sigma para formar a palavra “map”, que, traduzindo para o 
português, significa “mapa”, como referência ao mapa presente no App.

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 
técnicos Sergio Barbosa e Paula Rodrigues (ex-aluna), e pelo mentor mirim e ex-aluno, Leonardo Vilalobos.

Equipe Koelle Pandas é 
campeã na robótica

A AKEA - Associação Koelle de Ex-Alunos é 
uma das entidades de ex-alunos mais antigas em 
funcionamento no Brasil. Em 2020 completa 69 
anos de sua fundação. Anualmente, a AKEA promove 
encontros que visam à integração dos milhares de 
alunos que estudaram no Colégio Koelle.

Neste ano, o encontro ocorrerá no sábado, dia 
18 de abril de 2020, a partir das 9h, nas quadras 
esportivas do Colégio Koelle.

Todos os ex-alunos do Colégio 
Koelle e seus familiares são muito 
bem-vindos!

Acesse o QRCODE para adquirir 
as adesões e conferir a programação 
completa do evento. 

Festa dos Ex-Alunos 2020
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Nossos professores e coordenadores avaliam 
uma série de livros didáticos antes de escolher 
aqueles que serão adotados e adquiridos pelas 
famílias. Esse trabalho foi realizado ao longo de 
2019, e no mês de dezembro, a escola realizou as 
encomendas junto às editoras.

Nos primeiros dias de aula, eles finalmente 
foram entregues aos alunos, já com etiquetas 
personalizadas, dentro de uma sacola reciclável. Nas 
séries em que cada aluno tem o seu iPad, os livros 
vêm apenas em formato digital, disponibilizados no 
dispositivo.

O pagamento dos livros ocorrerá a partir de 15 
de março, parcelado automaticamente em três 
vezes, para dar às famílias um fôlego após todas as 
despesas do início do ano.

No mês de fevereiro, foram iniciados os trabalhos 
dos grupos de Comissão de Formatura dos 9ºs anos 
do Ensino Fundamental e do 3ºs do Ensino Médio. 
Além da organização da festa, a comissão promove 
uma série de eventos, entre eles, rifas, churrascos e 
atividades esportivas, com o objetivo de arrecadar 
fundos para as festas.

A formatura do Ensino Fundamental está a 
cargo de um grupo de pais: Lucia Gonzalez, Luciana 
Matteoni, Luciana Gallo, Ana Claudia Nogueira Maia 
e Jane Tozo Marques. No Ensino Médio, a comissão 
conta com a participação dos alunos Callel 
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.

Livros e materiais 
didáticos

Comissão de Formatura

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.

Um caminho para a liberdade
DICA DE LEITURA

por João Koelle

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 
que quando Laura está por Rio Claro ela participa 
dos treinos.

A equipe hoje é orientada pelo técnico Renan 
Bernardo da Silva.

A equipe Master Koelle recebeu a equipe Fênix, 
dia 19 de fevereiro, em jogo amistoso. A partida 
terminou em 2 x 1 para as visitantes, com parciais 
de 25 x 23, 26 x 24 e 22 x 25.

Equipe Master Koelle 
de Vôlei
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A partir do mês de março, os alunos da Educação 
Infantil e do Ensino Fundamental I terão aulas 
na disciplina de artes com a professora Isabela 
Whitaker, que também leciona no nosso Ensino 
Fundamental II e Ensino Médio. A professora Ana 
Carolina Borges Monzon está deixando o Colégio 
Koelle para iniciar uma nova etapa profissional no 
ensino superior. Agradecemos à professora Ana por 
todo trabalho desenvolvido no Colégio nos últimos 
anos.

Desejamos sucesso às professoras Ana e Isabela 
em seus novos desafios.

Mudança na disciplina 
de artes

Yoga é uma disciplina muito antiga que 
propicia bem-estar e saúde através da 
consciência corporal, da respiração, do 
equilíbrio, da força e da flexibilidade tanto do 
corpo quanto da mente.

O yoga para crianças serve para que todas 
essas habilidades sejam amplamente aplicadas, 
reconhecidas e jamais esquecidas. Para isso, 
o ambiente escolar é um local muito propício, 
já que é onde muitas crianças passam a maior 
parte do dia, possibilitando a convivência com 
os coleguinhas e facilitando o relacionamento 
interpessoal. 

Cada vez mais cedo, as crianças têm 
mais responsabilidades e menos tempo, 
tranquilidade e espaço para brincar, correr, 
realizar movimentos amplos que lhes permitam 
reconhecer os limites e as possibilidades 
do próprio corpo. Com isso, as habilidades 
colaborativas, de empatia e resiliência vão 
ficando em segundo plano, e muitas vezes 
elas não sabem lidar com seus sentimentos 
e emoções. O yoga para crianças vem para 
resgatar essas e outras habilidades.

Na educação, o yoga é apresentado em 
atividades específicas para as fases motoras 
de cada ano escolar, em aulas lúdicas, que 
exploram movimentos, sons, músicas, histórias 
e muita respiração. As práticas ajudam os  
alunos no desenvolvimento psicomotor e 
de suas habilidades sócio-emocionais, tão 
prezadas nos dias de hoje. Eles aprendem 
brincando, rindo, se divertindo bastante e 
levam esse aprendizado para fora da sala de 
aula, muitas vezes ensinando pais e irmãos em 
casa!

Ao trabalharmos o yoga para crianças, na 
Educação Infantil e Ensino Fundamental I do 
K+ Período Integral, estimulamos os alunos a 
aprender, a conhecer, a ser e a conviver. Assim a 
caminhada fica mais leve, saudável e tranquila 
no presente e na construção de um futuro 
brilhante que eles terão pela frente.

O Departamento Acadêmico do Koelle (DAK) 
promoveu oficinas voltadas a pais de alunos 
que utilizam o iPad. A intenção dessas oficinas é  
capacitar os pais, levando-os a conhecer as 
ferramentas tecnológicas digitais utilizadas pela 
escola, para que acompanhem os estudos dos  
filhos de forma efetiva. Os encontros ocorreram 
nos dias 10 e 11 de fevereiro e reuniram cerca de 40 
pessoas.

Novas oficinas ocorrerão no decorrer do ano 
e serão divulgadas nos canais de comunicação da 
escola.

Logo após o início das aulas, os professores de 
educação física ministraram aos alunos do Ensino 
Fundamental II aulas experimentais dos esportes 
que a escola proporciona. As modalidades são 
oferecidas nas optativas de atividades físicas: 
futebol, basquete, vôlei e natação.

Essas atividades possibilitam que os alunos 
conheçam e escolham as atividades que farão ao 
longo do semestre.

Yoga: saúde e bem-estar Oficina de tecnologia 
para pais

Atividades esportivas 
para experimentação 

por Marina Godoy
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Na sexta-feira de carnaval, a APM proporcionou 
um momento de descontração para os alunos do 
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.

CARNAVAL DO KOELLE
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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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KARA DO KOELLE - MARÇO DE 2020

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. Impressão: Mundo Color.

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.

Nova equipe do Kara do Koelle

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:

Entrevista com Enzo Ebert 

Toda a entrevista 
você pode ler em 
nosso site: 

KK: O que o motivou a fazer intercâmbio no 
Canadá?

Enzo: Além do intuito de aprimorar meu inglês, 
pesou o meu interesse de conhecer um país com um 
sistema educacional mais flexível e com diversas 
oportunidades fora e dentro da sala de aula. Isso 
possibilita aos alunos desenvolver suas habilidades 
a fundo e conhecer novos lugares, novas pessoas 
e novas culturas. Acabei me interessando pelo 
Canadá por isso e porque queria um lugar que 
fosse bem receptivo aos alunos internacionais. Os 
canadenses têm fama de serem muito educados e 
esse é um fato que eu presenciei estando lá.


