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Koelle é destaque no Enem
Assista
ao vídeo:

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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Novidades nos
Vestibulares

impedindo um provável futuro médico de encontrar
a cura de uma doença só porque ele não foi aprovado
em matérias nas quais tinha dificuldade.
De olho nessa realidade, algumas universidades
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Koelle é destaque no Enem
por
Isabelli Góes

Será que temos que ser avaliados ou aprovados
apenas por nosso desempenho nas provas? No
mundo, a diversidade é imensa. Todo dia alguém
se torna candidato a ser no futuro um grande
matemático ou um reconhecido historiador. Para
esse sonho virar realidade, é preciso ser aprovado
em dificílimos vestibulares que testam seu
conhecimento. Mas você já parou para pensar que
ser bom nas matérias é diferente de ser bom na
prática? Pessoas que passam em vestibulares com
notas altíssimas são boas na prática? E o aspecto
emocional, tão importante, é considerado? O
rígido sistema de vestibulares e seu formato, que
engloba todas as matérias, muitas vezes pode estar

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.

Olimpíadas Estudantis Contribuição anual
por Callel Duarte
da APM
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50ª Festa Junina

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 disponível
fesA revista
Vida
Simples, está
impressa
Confira aqui:
ta e à APM,
quee digital.
foi a responsável
pela organização do evento.

DICA

Revista Vida Simples
por Isabelli Góes

Já parou para ler a revista Vida Simples?
Criada em 2002, como suplemento da revista
Superinteressante, a revista Vida Simples começou
a ser apreciada pela população e se tornou uma
publicação independente. Seu propósito é inspirar
cada vez mais as pessoas na busca por algo que
faça sentido, e assim, passem a ser melhores para si
mesmas e na relação com o outro. As suas matérias
trazem temas que apontam caminhos de como
conviver de forma mais leve, mesmo em momentos
difíceis, e nos ensinam a TRANSFORMAR o mundo
ao nosso redor de forma harmoniosa.
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Famun

Koelle é destaque no Enem
por Maria Eduarda Alves

Os alunos do Ensino Médio: Ana Barducco, Ellen
Pinheiro, Sarah Francisco, João Pedro Ramiro, Clara Jarl,
Maurício Chiodini, Heraldo Mauch e Bruno Buschinelli
participaram da dinâmica em grupo da Famun (FACAMP
Model United Nations). O evento ocorreu na FACAMP,
entre os dias 5 e 9 de setembro, e consistiu em simulações
do funcionamento de organizações internacionais, como
a ONU (Organização das Nações Unidas).
Nas atividades, cada aluno representava o diplomata
de um determinado país e discutia temas de grande
relevância mundial, com o intuito de buscar um consenso
entre os participantes. O preparo para o torneio foi feito
na optativa ministrada pelo professor Rodolfo Biazotto,
que incentivava e auxiliava os alunos em seus argumentos.
Rodolfo também acompanhou os alunos na FACAMP.

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

Olimpíada Brasileira
de Robótica

50ª Festa Junina

Koelle na FENADANTE
Nos dias 11 a 14 de setembro, nosso aluno
Heraldo Mauch, do Ensino Médio, participou
por Mauricio Chiodini
da FENADANTE (Feira Nacional de Ciência e
Tecnologia Dante Alighieri). Ele apresentou seu
projeto de Iniciação Científica sobre o impacto
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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 copor
Maria Eduarda Alves
laboraram para o sucesso da festa e à APM, que foi a responsável
pela organização do evento.

Visita à escola
Music Hall

No dia 31 de agosto, em São Bernardo
do Campo, a Equipe de Robótica Koelle
Tubs participou da etapa Estadual da OBR
(Olimpíada Brasileira de Robótica), na categoria
nível 1, com mais 60 equipes participantes. A
equipe, formada pelos alunos João Guilherme
Beretta Zeni, Murilo Macena de Carvalho,
Naomi Gromoni Shimizu e Marina Pereira
Garcia, conquistou a 23ª colocação. A Koelle
Tubs conta com o apoio de Sergio Barbosa,
professor e técnico, e de José Victor Cagini,
nosso aluno do Ensino Médio que atua como
Mentor Mirim do grupo. Parabenizamos a
todos pela conquista!

Os alunos do Ensino Fundamental II, que participam da optativa
“Prática de Banda”, comandada pela professora Amanda, fizeram
uma visita à Escola de Música Music Hall. O passeio foi realizado
no dia 12 de setembro, com a finalidade de ensaiar as músicas que
apresentaram na Casa Aberta 2020. A Music Hall conta com uma
ótima estrutura para o ensaio de bandas, principalmente por ter
muitos instrumentos e diversas salas.
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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.

Concurso EPTV
na Escola

por Maria Clara de Campos

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.

No dia 11 de setembro, as alunas do 9º ano, Carina
Leite Machado, Manuela Bandeira Casagrande,
Maria Fiorelli e Isabela Rinaldi fizeram uma excursão
a São Carlos, em mérito pelos seus textos terem
chegado à 2ª fase do concurso EPTV na Escola, que
Parabéns aos alunos, formandos de
selecionou os 30 melhores textos de cada cidade
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litorâneas. Todos nós estamos envolvidos
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por
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Parabéns às meninas e boa sorte nas próximas
aos oceanos e à sua preservação.
fases!

Programa Cultura
Oceânica

50ª Festa Junina
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O Colégio Koelle foi convidado a
participar de um evento promovido no
Campus Baixada Santista da Unifesp,
no dia 5 de setembro, para falar sobre
o Projeto Koelle Sustentável, que ficou
entre os 10 finalistas do Desafio Mares
Limpos da ONU. A professora Daniela Tura,
representando o grupo, integrou a mesa
redonda, compartilhando algumas das
abordagens utilizadas no projeto Koelle
Sustentável, para promover a Cultura
Oceânica a 200km do mar, na cidade de
Rio Claro. O Projeto tem sido um caso
de sucesso sobre a conscientização do
problema da poluição nos rios e oceanos,
proporcionando aos alunos discussões
acerca da importância da preservação
dos oceanos e o aprofundamento em
temáticas de educação ambiental.
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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.

Casa Aberta 2020
por Bruno Buschinelli

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 da
a conquista
resultado.
No prédio
Educaçãodesse
Infantil,
o tema foi

No dia 21 de setembro os alunos de todas as
séries se reuniram para apresentar a amigos, pais e Guardiões da Natureza. Cada série ficou responsável
familiares
os projetos que são feitos durante todo por experiências e estudos sobre cada elemento:
fonte:
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/06/veja-o-desempenho-da-sua-escola-no-enem-2018.shtml
o ano na escola.
terra, fogo, água e ar.
Foram exibidos projetos como o Koelle
Nossos alunos, sempre protagonizando essa
Sustentável, que tem como pilar a sustentabilidade história, apresentaram projetos de robótica,
e a conscientização da comunidade escolar; no geografia, botânica, história, português, inglês,
laboratório de química, foi apresentada a reação conscientização ambiental, química, biologia,
entre permanganato de potássio e glicose, e mais educação corporal, matemática, xilogravura,
experimentos como a criação de amoeba, sabonetes música, artes, saúde e muito mais!
líquidos, álcool em gel e picolés com gelo seco.
Projetos que mostraram que podemos aprender
Houve também projetos como o movimento de forma lúdica e que tecnologia e educação podem
das placas tectônicas e a formação de vulcões e caminhar juntas.
por Mauricio Chiodini
criação de robôs que produzem movimentos para
No
encerramento,
ocorreu
a
incrível
tocar instrumentos. O laboratório de microscopia apresentação da banda dos alunos e da banda
estava
aberto
proporcionou
No dia
8 de ejunho,
aconteceuaos visitantes a formada por professores: The Koellers.
oportunidade de vivenciarem a experiência de ver
Agradecemos a presença de todos e até o ano
nas quadras do Colégio a tradium mundo em macro.
que vem!

50ª Festa Junina

cional 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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Ex-aluno é prata nos
Jogos Pan-Americanos

Koelle é destaque no Enem
por Gabriela Imamura
e Maurício Chiodini

O ex-aluno Rafael Losano, hoje
mora na Inglaterra para se dedicar
ao hipismo. Rafael conquistou a
medalha de prata com sua equipe,
nos Jogos Pan-Americanos em
Lima-Peru, e sexto lugar no
individual no hipismo CCE.
Mesmo entre horas de viagem e
treinos, topou dar uma entrevista
para o Jornal Kara do Koelle.
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em Rio Claro e refazer duas aulas experimentais Completo de Equitação), lá fora KK: Como é o sentimento
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dos jogos
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representando
a 76ª no Estado
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no Horto Florestal, em Rio Claro. composta por adestramento,Brasil
salto e Americanos
Experimentei, gostei e não parei e cross, algo similar a um triátlon, Brasil?
RL: A maior emoção que já senti
mais.
para facilitar a informação.
Parabéns
aos alunos, formandos de
Hoje o esporte é minha profissão. Já tive convites para mudar para o na minha vida. Uma enorme
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de representar
o Brasil e
Sou
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ema conquista
para
desse
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cumprido, de que tudo é possível
dou aula de hipismo e sou atleta de relação ao esporte?
alto rendimento.
RL: O primeiro é encontrar um quando se busca com trabalho e
cavalo que seja capaz de fazer as correção.
fonte: https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/06/veja-o-desempenho-da-sua-escola-no-enem-2018.shtml
KK: Como o hipismo poderia ser provas de CCE 4* (maiores provas
mais valorizado no Brasil?
deste esporte). O esforço realizado A entrevista
RL: O esporte traz saúde, paz de durante as provas é gigante, e é completa você
espírito, tira os jovens das ruas. Mas muito difícil encontrar um animal confere em
sabemos das limitações financeiras que consiga chegar nesse nível do nosso site:
existentes e não reclamamos, esporte sem lesão. E depois disso,

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
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