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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
Mais informações
sobre o K+ Período
por Mauricio
Chiodini
Integral

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.

Agora também para o
Ensino Fundamental I
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CRÔNICA

uma interferência no meio do texto, mas não é o
fim.
Ao relacionar o seu significado à nossa vida, há
uma INCRÍVEL descoberta. A vírgula é como um
“respiro” no meio de tanto caos, como uma viagem
de férias, um descanso, o recarregamento de
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energias, o alívio
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longa pausa, que parece nunca acabar, mas não se
engane, não é um ponto.

Ponto e Vírgula
Koelle
é destaque no Enem
por Maria Eduarda Alves

Você sabe o significado do ponto e vírgula no
nosso dia a dia? Todos me perguntam por que
tenho tanta afinidade com esse sinal de pontuação,
ou por que ele é tão significativo para mim, um
sinal desvalorizado, que as pessoas evitam de
colocar no texto. Mas na verdade, ele não devia ser
desinteressante e descartável. O uso dele na língua
portuguesa talvez não seja tão importante quanto
o seu sentido em nossas vidas.
Sabemos que a vírgula é uma pequena pausa no
período para criar novas orações, e o ponto final
é sinônimo de fim: fim da frase, fim do parágrafo,
fim do texto. Mas e o ponto e vírgula, o que
exatamente ele faz? Ele é uma pausa mais longa,

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

Professores vs. Alunos

50ª Festa Junina

por Mauricio Chiodini

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.

O já famoso e tradicional jogo dos alunos contra
os professores ocorreu no dia 28 de setembro, no
período da manhã, nas quadras do Colégio Koelle.
Os ingressos foram vendidos pelos alunos como
forma de arrecadar dinheiro para a formatura dos
3ºs anos. Mais do que uma competição, o jogo é uma
confraternização entre os futuros universitários e
os professores, encerrando mais um ciclo em suas
vidas.
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O QUE MAIS ME MARCOU

Koelle é destaque no Enem
O valor do dinheiro
por Bruno Buschinelli

Há um mês, o gerente geral (General Manager)
do Houston Rockets (time de basquete da NBA) se
pronunciou em apoio aos manifestantes de Hong
Kong, para continuarem sendo uma democracia,
sem enfrentar problemas com liberdade no país,
o que aconteceria se cedessem às pressões do
governo chinês.

Isso fez com que a NBA perdesse muito valor de
mercado, fazendo o Houston ir do principal time
na televisão chinesa para o mais odiado. Perderam
muito dinheiro com uma simples mensagem de
apoio e, por isso, foi obrigado a pedir desculpa por
A partir
dos perdas
resultados
divulgados
sua declaração,
para evitar
maiores.
pelo percebemos
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fez seu
comsite,
queno
o dia
GM 18
da de
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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.

Campeonato de Xadrez Dia da Árvore
As alunas Maria Clara Fernandes de Oliveira
e Vitória Simões competiram no Campeonato
Brasileiro de Xadrez Escolar, que aconteceu entre
os dias 20 e 22 de setembro, em Caxambu - MG.
Entre 520 participantes, Vitória ficou em sétimo
lugar, na categoria 8º ano, e Maria Clara ficou
em oitavo lugar, entre os melhores do Brasil na
categoria 1º ano EM. O Colégio Koelle parabeniza
com imensa alegria nossas alunas e agradece ao
competente trabalho de supervisão do professor
Marcos Antônio Lopes.

Em comemoração ao Dia da Árvore, celebrado
no dia 21 de setembro, o Colégio Koelle promoveu
o tradicional plantio de uma muda de árvore na área
verde da pista de atletismo.
Essa tradição passa por gerações, em especial,
pelo nosso querido professor Theodoro, e será
mantida pelas próximas gerações. Nossos alunos da
Educação Infantil fizeram uma linda apresentação
com poemas e textos, enviando boas energias para
as novas plantinhas.
Cresça, arvorezinha, cresça!

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.

DICA DE LEITURA

Quem mexeu no meu queijo?
por Callel Duarte

O livro de Spencer Johnson retrata a vida humana e suas
dificuldades, na forma de ratos em busca de seu queijo. É uma
metáfora da nossa realidade, refletindo sobre as nossas reações a
mudanças no nosso cotidiano. Há pessoas que têm uma facilidade
enorme de adaptação, outras nem tanto, mas nossos sonhos
e objetivos de vida só serão alcançados se nos adaptarmos às
mudanças corriqueiras do dia a dia. Assim, como foi retratado no
livro, um rato, que vê o seu queijo acabando, tem medo de sair do
seu cotidiano, chegando ao ponto de acabar o seu queijo e ter a sua
vida ameaçada. O rato, diante dessa situação grave, toma coragem
e sai da sua zona de conforto em busca do seu queijo, que pode ser
entendido como a realização do seu sonho e também de superação
de seus antigos limites.
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Vamos falar sobre os Vestibulares?

Koelle é destaque no Enem

por Isabelli Góes

Na reta final do ano, o assunto não poderia ser outro: Vestibulares. Muita vezes, as pessoas ficam com
dúvidas e têm a curiosidade de saber como um aluno que está no último ano do Ensino Médio está se
preparando e como está se sentindo. Então, nós, do Kara do Koelle, entrevistamos alguns alunos para
A partir dos resultados divulgados
buscar diminuir um pouco essas dúvidas.

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.

ELLEN PINHEIRO - 3°A
KK: Todo mundo fica curioso, conte para nós como
você está se preparando para os Vestibulares?
Ellen: Eu venho me preparando pros vestibulares
desde o começo do ano, então tenho resumos de
todas as matérias, de todas as frentes, e estudo
constantemente pelos resumos.

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.
CAMILA METZNER - 3°B

Parabéns aos alunos, formandos de

KK: Você2018,
e seus
amigos
costumam
estudar
corpo
docente,
coordenadores
juntos para
os
Vestibulares?
Como
seus
amigos
pedagógicos e toda equipe do Colégio
influenciam na sua motivação para estudar?
Koelle, que contribuíram decisivamente
Camila: Nós estudamos juntos frequentemente. A
parana
a biblioteca
conquista do
desse
resultado.
gente se reúne
Colégio
para resolver
as questões de vestibulares anteriores. Às vezes,
procuramos estudar realizando vídeo chamadas.
fonte: https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/06/veja-o-desempenho-da-sua-escola-no-enem-2018.shtml
KK: Você usa algum método de estudo? Qual?
Sobre a minha motivação nos estudos, acho que os
Ellen: Na aula, eu anoto o que o professor fala, copio meus amigos influenciam positivamente, sendo que
a lousa e, ao mesmo tempo, leio e faço anotações eles me auxiliam quando eu preciso e demonstram
do livro no meu caderno.
apoio nas minhas escolhas acadêmicas.

50ª Festa Junina

O KK vem, por meio dessas entrevistas, desejar uma
boa prova aos nossos alunos, reforçando que todos
nós do Colégio Koelle estamos torcendo por vocês.

por Mauricio Chiodini

Toda a
entrevista
você confere
em:

VOCÊS SÃO CAPAZES!

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.

Prêmio aos vencedores da
Gincana do Fundamental II
por Mauricio Di Mase

No dia 26 de setembro, os alunos do 9ºA,
campeões da gincana dos 8º e 9º anos, que
teve como tema “Volta ao mundo em 2 dias”,
participaram de atividades no Hotel Fazenda
São João, no município de São Pedro. Estiveram
acompanhados pelos professores de educação
física Rodrigo Tijolo e Laís Romanello, de desenho
geométrico. No hotel, receberam almoço e café da
tarde e fizeram atividades dirigidas por monitores
como jogos e pescaria. O prêmio foi oferecido pela
APM - Associação de Pais e Mestres.
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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.

SEMANA DA CRIANÇA

Parabéns aos alunos, formandos de
corpo
coordenadores
No 4º 2018,
e 5º dia,
os docente,
alunos vivenciaram
pedagógicos
e
toda
equipe
Colégio
a experiência enriquecedora da do
oficina
Koelle,
que
contribuíram
decisivamente
de emoções, em ações lúdicas, podendo
para
a conquista
desseapresentadas
resultado.
“Sentir os
Sonhos”.
Foram

Este ano a APM - Associação Pais e
Mestres trouxe um projeto ousado para a
Semana das Crianças do Colégio Koelle, o
qual obteve um grande sucesso. A temática
escolhida foi SONHOS.
novas formas de despertar, para que cada
Isso porque nós somos feitos de sonhos, aluno passe a valorizar e a lidar melhor com
fonte: https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/06/veja-o-desempenho-da-sua-escola-no-enem-2018.shtml
somos frutos desse acreditar, somos as emoções, os sonhos e a imaginação.
pedaços graciosos de momentos mágicos
que movem nossas emoções.
Agradecemos à APM pela realização
No 1º dia, uma piscina gigante, com mais desse
evento,
principalmente
à
de 6 mil bolinhas, levou os alunos à atividade presidente Marli Sanção, e a todos que
denominada “Viver o Sonho”, adoçando
fizeram esse sonho se tornar realidade:
o dia com cupcakes, que mais pareciam
Crazy Crafts, Buffet Giramundo,
pedaços de sonhos.
No 2º e 3º dia, nossos alunos tiveram a Toca dos Sonhos, Psicóloga Ana Paula
poroportunidade
Mauricio Chiodini
de “Alimentar os Sonhos“, Lorenzon, Buffet Laboratoy, Fazendo a
com uma oficina deliciosa de pizza. E Festa Eventos, Madame Formiga e Vera
também puderam “Construir os Sonhos” Arte e Sonhos.
No dia 8 de junho, aconteceu
com as oficinas de brinquedos.

50ª Festa Junina

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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INTERCÂMBIO

SENSACIONALISTA

Koelle é destaque no Enem
Entrevista com
Hannah North
por Gabriela Imamura
Nesta edição, o Kara do
Koelle conversou com
Hannah Elizabeth North,
aluna da 3ª série do
Ensino Médio. Nascida
em Limeira, passou a
maior parte de sua vida na Inglaterra. O principal
motivo pela sua volta para o Brasil foi uma cirurgia
que não podia ser realizada na Inglaterra antes dos 18
anos. Ela gostou muito do país e da escola, por isso,
decidiu permanecer morando aqui. Confira abaixo a
entrevista:
KK: Quando você chegou no Brasil, qual foi o seu maior
choque cultural?
Hannah: Quando cheguei, fiquei bastante chocada
com o quão acolhedor e amigável as pessoas eram.
Meu primeiro dia na escola aqui foi longe do que
experimentei nas escolas da Inglaterra. Assim que
cheguei ao Colégio Koelle, já tinha alguém me pedindo
um abraço.

Sensacionalista é uma novidade no Kara do
Koelle. O quadro consiste na superlativação
absurda em tom humorístico de uma notícia
do Colégio, portanto, isenta de verdade,
com o intuito de agregar leveza e humor ao
nosso informativo
mensal.
A matéria
verídica
A partir dos
resultados
divulgados
poderá ser acessada por meio da leitura do QR
pelo
a abaixo
Folha da
de matéria
São Paulo
publicode,
que MEC,
seguirá
em sátira.

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 obteve a 1ª colocação em Rio Claro e região, conquistando a 224ª posição no
Brasil e a 76ª no Estado de São Paulo.

Ex-aluno quebra
recorde olímpico

Parabéns
alunos, formandos de
por Maria
Claraaos
Campos

2018, corpo docente, coordenadores

Durante o encontro de ex-alunos do dia
pedagógicos
toda equipe
Colégio
05 de
outubro dee 2019,
em umdo
momento
KK: Por que você escolheu o Colégio Koelle dentre
que contribuíram
de Koelle,
descontração,
enquanto decisivamente
os mesmos
todas as escolas do Brasil?
desfrutavam
das dependências
do Colégio
para a conquista
desse resultado.
Hannah: Me deparei com o Colégio Koelle por causa
Koelle, um ex-aluno, ao pular do trampolim
da minha tia que trabalha na Cultura Inglesa. Foida piscina semiolímpica, atingiu e quebrou o
me apresentada toda a escola e membros da equipe,
recorde olímpico de tempo na plataforma dos
fonte: https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/06/veja-o-desempenho-da-sua-escola-no-enem-2018.shtml
todos foram muito acolhedores. Eu tive uma ótima
10 metros na categoria master. Tal recorde
primeira impressão, então decidi ficar aqui.
pertencia ao atleta sueco Erik Wilhelm Adlerz,
que atingiu essa marca em 1956.
A entrevista completa
você confere em
nosso site:

A matéria original sobre o evento
da AKEA você confere aqui:

50ª Festa Junina

Colaboraram nesta edição do Kara do Koelle:
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 ediBruno Buschinelli
Callel Duarte
Gabriela Imamura
Isabella Sartori
ção, 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
Isabelli Góes
Maria Clara de Campos
Maria Eduarda Alves
Maurício Di Mase
Maurício Chiodini
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
fesRedatores: Jaime
Leitãoo
e Teodoro
Koelle.
Colaboradores:
Joel Martini e Maja Callegari. Arte final e diagramação: Luiza Petruz. Impressão: Mundo Color.
ta e à APM, que foi a responsável
pela organização do evento.

