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Estão abertas as inscrições para o Revelando Talentos 2021, o programa de bolsas
de estudo do Colégio Koelle, para candidatos aos Ensinos Fundamental II e Médio.
O programa destina-se a alunos de outras escolas que em 2021 estarão cursando
o Ensino Fundamental II (6º a 9º anos) ou o Ensino Médio (1ª a 3ª séries).
Os alunos já matriculados no Colégio Koelle, aptos a participar do Revelando
Talentos, são aqueles que, em 2021, ingressarão no 6º ano do Ensino Fundamental ou
na 1ª série do Ensino Médio.
Por conta da pandemia da Covid-19, e para garantir a segurança dos candidatos
a uma bolsa, de nossos alunos e colaboradores, neste ano o Revelando Talentos terá
um processo 100% digital. Os candidatos serão avaliados com base em informações
transmitidas no ato da inscrição, por uma entrevista, e também por meio de um vídeo.
Para obter mais informações e efetuar a inscrição, acesse o site do colégio clicando
aqui -> colegiokoelle.com.br/rt

Clique aqui e
conheça o site

CRÔNICA

Uma crônica ridícula

por Maria Clara Campos
Uma coisa que eu morro de medo nessa quarentena, além do coronavírus, é claro,
é de perder a noção do ridículo. Cá entre nós, alguém que escreve sobre isso já perdeu
mesmo um pouco. É um medo iminente de, quem sabe, num movimento involuntário,
sair na rua com calça xadrez e camisa estampada, inconscientemente fantasiada de
Agostinho Carrara.
Começa com você indo despretensiosamente à padaria de chinelo Havaianas, dali
uma semana você vai à farmácia com calça de moletom, e depois surge a blusa de flanela.
Daí é só uma questão de tempo: em menos de um mês você já está usando aquela calça
com estampa de cortina que a sua avó deu no Natal, e uma camiseta branca de Ano
Novo, mas escrito: “Feliz 2005”. As pessoas, quando te veem no supermercado, pensam
em como perderam a noção do tempo: já é Halloween?
Então você vê que não é só você, e é aí que a coisa começa a complicar. Seu vizinho
da frente também está usando um poncho ao estilo capa de sofá outono inverno 1955,
a vizinha do lado cortou o cabelo em casa, e a senhora do 41 está revivendo os tempos
da juventude, e só sai de casa com roupa de ginástica neon. Logo o prefeito está fazendo
o pronunciamento oficial vestido de hippie, você vai ao médico, mas encontra no lugar
dele um sósia perfeito de John Lennon, e a secretária acha que é a volta das Spice Girls.
De repente, toda a cidade parece que está vivendo uma eterna festa do brega, como
se todos tivessem descoberto que o trabalho é tema livre, e ninguém mais consegue vestir
uma blusa de onça sem uma calça de zebra. Esse fenômeno os especialistas chamam
de Chadrezuz Bolinasis Ridiculus, mas é popularmente conhecido como falta de noção
coletiva. Chamam médicos da capital, pesquisadores da universidade, infectologistas
da gringa... Nada! Mas todos eles voltam para casa com uma gravata roxa de bolinhas
amarelas para guardar de recordação.
Rio Claro então vira um lugar turístico, e pessoas de todo o Brasil vêm para
conhecer a cidade onde todos se vestem mal. Os moradores estranham os visitantes,
e as senhoras comentam na feira: “Veja, que mau gosto!”, ou “Ora, mas essa roupa está
um desaforo!”; os garçons de restaurante e atendentes de hotel voltam para casa cada
dia com uma história diferente: “Hoje fez check-in um casal que usava calça jeans e
blusa lisa”, comenta o marido ao chegar do trabalho. Nisso a esposa emenda: “Hoje uma
mocinha foi à loja procurar por uma camiseta branca. Eu lhe disse para que procurasse
em um brechó! Ou no guarda-roupa da avó, onde certamente iria achar! É cada coisa que
a gente escuta trabalhando em loja”.
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Qual a primeira coisa que fará quando a
quarentena terminar?

Koelle é destaque no Enem
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
A partir dos
resultados
divulgados
compartilharemos algumas das respostas aqui. Quempelo
sabe
algumas
dessas
ideias
te
MEC,
a Folha
de São
Paulonão
publiinspiram a planejar o que você irá fazer também?
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.
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Thiago Christofoletti - Química Parabéns aos alunos, formandos de
Ensino Médio
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toda caminhadas
equipe do Colégio
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Gostopedagógicos
muito de efazer
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decisivamente
for possível, quero respirar livre! Tirar fins de Koelle,
tarde. que
Com
a pandemia
procurei
para a conquista
desse
resultado.
a máscara que tanto me sufoca e tanto limitar muito
as minhas
saídas
de casa.
prende nossas expressões e sorrisos! Durante esses meses, caminhei apenas
Quero
encontrar amigos do coração, perto de casa e em um tempo limitado e
fonte:
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/06/veja-o-desempenho-da-sua-escola-no-enem-2018.shtml
principalmente aqueles que fizeram a com uma frequência bem menor do que de
diferença durante o isolamento... e viajar costume (uma ou duas vezes na semana,
com minhas filhas para a cachoeira, para no máximo). Quando tudo isso acabar,
renovar as energias, lavar corpo, a alma e pretendo voltar a realizar atividade física,
recomeçar.
pois estou sentindo muita falta.

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
Flaviana Lemes, mãe da Laysa
das famílias, alunos, professores
e funcionários, que compareceConfesso que estou bem apreensiva
ram e prestigiaram esse evento.
em relação ao término da quarentena, e
A festa também representa
aouma
mesmo tempo ansiosa. Assim que tudo
ocasião de reencontro de
issogeacabar, pretendo abraçar as pessoas
rações, que hoje estão de
novo
que amo, viajar, respirar e acreditar que
presentes ao lado de seus
filhosnós tiramos uma lição de tudo isso!
todos
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

Kadê sua arte?!

por Maria Eduarda Alves
3
O Colégio Koelle convida você, aluno, familiar ou professor, para compartilhar
conosco sua arte feita durante a quarentena! Seus textos, desenhos, pinturas,
dos resultados
divulgados
receitas, fotos e vídeos, músicas, artesanatos e todasAaspartir
habilidades
que tenha
para
pelo
MEC,
Folha de São
publinos mostrar! Caso não queira ser identificado, assine
com
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ouPaulo
nos avise
couAem
seu será
site, no
dia 18no
de Kara
junho do
de
no corpo do e-mail que manteremos seu anonimato.
arte
exibida
2019, basta
o desempenho
das
escolas
no
Koelle e no Instagram do Colégio Koelle. Para participar
enviar um
e-mail
para
ENEM
2018.
karadokoelle@colegiokoelle.com.br, com o conteúdo a ser divulgado e as plataformas
de divulgação (Instagram, Facebook, YouTube, Behance, TikTok, Twitter, blogs, entre
O estudo feito pela Folha levou em
outras).
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.

DICA DE SÉRIE

Supermães / Workin’
Moms (+16)

Parabéns aos alunos, formandos de
2018, corpo docente, coordenadores
pedagógicos e toda equipe do Colégio
Koelle, que contribuíram decisivamente
para a conquista desse resultado.

por Maria Eduarda Defavari
A série da Netflix narra o dia a dia de quatro
mães, de uma forma incrível, divertida,
sensível e atraente. Com episódios curtos,
a série aborda diferentes temas como
fonte: https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/06/veja-o-desempenho-da-sua-escola-no-enem-2018.shtml
machismo,
mercado de trabalho, família e
coloca em destaque diferentes questões
do mundo materno.
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Novo Projeto do
Koelle
Sustentável
por Mauricio Chiodini

por Maria Eduarda Sereia
O Projeto Koelle Sustentável iniciou suas ações no início de 2019, participando de
dia 8 de
junho, aconteceu
umNo
desafio
organizado
pela ONU, no qual teve incrível desempenho, ficando entre os 10
nas quadras do Colégio a tradimelhores projetos do Brasil.
cional Festa Junina, com comiO projeto retomou suas atividades durante a quarentena e participará de um novo
das, bebidas e músicas típicas. O
desafio, desta vez organizado pelo grupo Maré de Ciência. Ele será realizado à distância e
arraial, este ano em sua 50ª edicontará
com
uma
estrutura digital, incluindo palestras online e webinários, com
ção, contou
com
a grande
colaboração
a
finalidade
de
ampliar
o
conhecimento
dos alunos sobre os oceanos e a nossa relação
das famílias, alunos, professores
com
eles.
e funcionários,
que comparecepode acompanhar
ram e Você
prestigiaram
esse evento. a evolução do novo projeto seguindo o instagram do
Koelle
Clique
aqui -> instagram.com/koellesustentavel
A festa Sustentável.
também representa
uma
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rações, 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 que mais me marcou” foi, durante um tempo, uma coluna fixa do Kara do Koelle.
A partir dos resultados divulgados
Nesta primeira edição online do jornal, decidimos trazê-la de volta, propondo a cada um
pelo MEC, a Folha de São Paulo publi3
da equipe redatora a escrever um pequeno parágrafo, relatando algum fato marcante
cou em seu site, no dia 18 de junho de
ou atividade que fez durante a quarentena.
2019, o desempenho das escolas no
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mais me marcou
Koelle
énadestaque
no
Enem
quarentena
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.

Isabela Horta - Ciências Sociais Ens. Fund. II
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formandos
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Maria de
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Eduarda e da Laura
pedagógicos e toda equipe do Colégio

Para mim, a resposta não seria “o que
Resposta
difícil!
coisas
marcaram
Koelle,
que Muitas
contribuíram
decisivamente
mais me marcou”, mas sim “o momento e estãoparamarcando.
Acredito
que o
a conquista desse resultado.
mais marcante”. O momento mais isolamento social - de forma genérica e
marcante na quarentena foi quando eu honesta - trouxe ganhos e incômodos e,
fonte: https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/06/veja-o-desempenho-da-sua-escola-no-enem-2018.shtml
percebi que ações antes consideradas o medo da contaminação gera constante
inofensivas e prazerosas agora são preocupação. O vírus avança e a ciência
consideradas perigosas e indesejáveis. tenta contê-lo.
Como abraçar, cumprimentar, visitar um
O capitalismo que sempre fomenta o
amigo. Foi bem marcante perceber que lucro centralizado e o consumo excessivo
não poderia fazer mais isso.
do planeta revelou-se frágil.
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O direito de ir e vir foi colocado em
igualdade para todas classes sociais. Ou
seja - stop!
A tecnologia e o mundo digital tiveram
um salto enorme em tão pouco tempo,
que tenho medo de não conseguir mais
acompanhar.
Passamos por diferentes fases ao longo
da vida e, no caminho, percorremos com
nosso livre arbítrio, sempre acreditando
na nossa evolução e razão. Entretanto,
diferentemente do curso natural, algo
microscopicamente dá um basta e então,
somos obrigados a mudar. Nesta mudança,
há mais uma marca importante, cada um
deve levantar a cabeça e o olhar que estava
na direção do umbigo e mirar para todo
entorno.

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
Denis Bianconi
- Redação e funcionários,
que comparece8ºs e 9ºs esse
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ram e prestigiaram
evento.Médio
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rações,
que hoje
estão de novovirtuais. A vida
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estritamente
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aorestringiu-se
lado de seus filhos
presencial
à convivência no
que
estudam
no
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lar, enquanto a vida profissional e, porque
Agradecemos a todos que conão dizer, social passaram a acontecer
laboraram para o sucesso da fesremotamente. Nesse cenário, os versos
ta e à APM, que foi a responsável
de Fernando Pessoa estão mais vivos do
pela organização do evento.
que nunca: “Navegar é preciso, viver não é
preciso.” Com a máxima convicção, posso
afirmar que, em 2020, a vida tornou-se
digital.
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Dicas para organização
dos estudos

por Isabelli Góes
Estudar em casa? Meu Deus!
Querendo ou não, agora os estudos
estão sendo efetuados dentro de casa,
não que antes de tudo isso, nós já não
estudássemos, né? Mas agora é algo que se
tornou uma obrigação e precisamos dar o
melhor de nós!
Digo a vocês que tudo de agora em
diante vai ser uma questão de ética, temos
que ter em mente a frase: “Eu quero, eu
consigo”, e assim podemos e conseguimos
chegar aonde queremos, alcançando o
nosso tão querido e desejado sonho!
Então aí vão dicas de como estou
estudando e me organizando em meio à
pandemia. De início foi uma tarefa muito
difícil, e depois de várias tentativas, achei
uma que foi eficaz:

sulfite, coloque em título bem grande
o tema da aula e vá fazendo anotações
rápidas e práticas (não se preocupe com a
letra, isso é só um apoio para as anotações
que serão concretas).
3 - Depois de tudo isso, descanse por um
tempinho (aconselho a fazer um descanso
de tempo em tempo; há estudos que
comprovam que estudar por horas e horas
direto não ajuda em nada).
4 - Pegue suas anotações de aula e passe
todas para seu caderno ou fichário, e ao
fazer essa passagem de escrita, tente
lembrar da matéria sem olhar para as
anotações (use-as somente como um
apoio).

1 - Separe uma agenda ou um caderninho
de anotações (pode ser online também).
Nele você anota todas as suas aulas do dia.

Bom, espero ter ajudado! Bons estudos
e lembre-se: seu sonho está pertinho de
você.

2 - Ao assistir às aulas, pegue folhas de

Concurso Canguru
de Matemática
O Concurso Canguru de Matemática foi
realizado no dia 23 de junho, pela primeira
vez de forma online, e contou com a
participação de alunos do 5º ano do Ensino
Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio.
A prova
é
dividida
por níveis,
considerando a série de cada aluno.
As notas foram anunciadas no final de Julho e o aluno pode consultá-la
diretamente no site do Concurso, com os dados de login e senha utilizados no dia
da prova.
Parabéns a todos os alunos que participaram. Trouxemos nesta edição uma
homenagem aos nossos medalhistas, esperamos poder realizar a nossa tradicional
entrega de medalhas em breve!

OURO

Pietro Burati
Gardizani

Pedro Guilherme Weslley Charles
Mauricio Garcia
Cerri Ahmad Lima da Cruz Junior
Di Mase

PRATA

Adrian Ferreira
Lau

Beatriz Pereira
Garcia

Gabriela Machado
dos Santos

Leonardo Ken
Leonardo Yukio
Luana Lotumolo
Hashimoto Frandi Andreatta Denardi
Borges

Murilo Zezza
Godoy

Heitor Marques
dos Santos

Marina Pereira
Garcia

Renato de Souza
Lecce

BRONZE

Arthur de Almeida
Savoy

Laura Caligaris
Figueira

Laura Queiroz
Prado

Luiz Gustavo
Baccan Cavamura

Rafael Joia
Guerra

Laysa Lemes
Lopes

HONRA AO MÉRITO

Henrique Zanão

VIII Bienal de Profissões

Nos dias 8 e 9 de setembro, ocorrerá a 8ª Bienal de Profissões do Colégio Koelle.
Neste ano, excepcionalmente, a Bienal será transmitida pelo aplicativo Zoom. O evento
proporciona aos alunos do Ensino Médio a oportunidade de conhecer as principais
carreiras acadêmicas e profissionais, por meio de conversas com profissionais atuantes
no mercado de trabalho. Ao todo serão mais de 30 palestrantes, em sua maioria, exalunos do Koelle, além de pais e professores universitários.
A palestra de abertura contará com a presença de Alcyr Araújo, ex-aluno do
Colégio Koelle, fundador e CEO da empresa Mosyle, uma startup que nasceu no Brasil,
focada em EdTech, hoje presente em mais de 70 países.
A Bienal de Profissões é um evento para nossos alunos e gratuito. Fique atento às
nossas redes sociais para saber o cronograma e participe!
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Qual foi
seu maior no
desafio
Koelle
é
destaque
Enem
durante a fase de adaptação?
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 anoRicco
consecutivo,
o Koelle
Ana Claudia
- Inglês
- obteve a 1ª colocação em Rio Claro e reEns. Fund. II

Emilie Mahas - Educação Física Ens. Fund. II e Médio

gião, conquistando a 224ª posição no
e adesafio
76ª no Estado
de São aceitar
Paulo.
O meuBrasil
maior
foi primeiro

Meu maior desafio foi adaptar aulas de
educação física, cujos aprendizados se a situação e depois adequar as aulas de
Parabéns aos alunos, formandos de
baseiam principalmente em vivências e uma forma
totalmente diferente da
corpo docente, coordenadores
experiências práticas. Mas como tudo na habitual.2018,
Aprender a ministrar horários,
pedagógicos
equipe do Colégio
vida tem um lado positivo, estou agendas, entregas eetoda
aplicativos
novos,
Koelle, que contribuíram decisivamente
conseguindo
aprofundar
os tudo num
curto
tempo.
Desafio
atrás de
a conquista
desse
resultado.
conhecimentos
na
área
histórica, desafio, para
mas sempre tentando deixar com
curiosidades e corpo humano, nas aulas um tom leve, suave, para que as entregas
fonte: ensino
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/06/veja-o-desempenho-da-sua-escola-no-enem-2018.shtml
de
remoto, e os alunos e alunas fossem gentis e agradáveis a todos,
estão nos dando um feedback incrível de especialmente aos alunos.
que têm gostado muito das aulas.
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Bolsas de Estudo
BeK-Ano/2021

As
bolsas
BeK-Ano
são
proporcionadas por um ano, devendo ser
formalizada nova solicitação pelos que
necessitam de uma renovação em 2021.
Para estas bolsas BeK-Ano, somente
são consideradas famílias com renda
mensal “per capita” de até três salários
mínimos (R$ 3.135,00) e que não sejam
proprietárias de mais de um imóvel além
daquele em que residem.
Neste ano, as informações serão
prestadas de forma digital, conforme será
explicado na reunião do dia 28.
Os processos serão analisados por uma
comissão técnica, que decidirá sobre as
solicitações.
É importante a presença nessa
reunião, já que somente serão analisadas
solicitações feitas dentro dos prazos e
da forma como serão informados nessa
ocasião.

Na próxima
sexta-feira, dia 28 de
por Mauricio
Chiodini
agosto, às 19h30, realizaremos nossa
reunião de esclarecimentos sobre o
No dia 8 de junho, aconteceu
programa
de bolsas BeK-Ano / 2021.
nas quadras do Colégio a tradiDesta Festa
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a reunião
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cional
com comiinternet,
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bebidasatravés
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típicas.
O
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respectivo
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arraial, este ano em sua 50ª edie-mail
que enviaremos
antes da reunião.
ção,
contou
com a colaboração
Lembramos
que,
no
caso das bolsas
das famílias, alunos, professores
defuncionários,
estudo BeK-Ciclo
(bolsas conquistadas
e
que compareceatravés
do nossoesse
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ram
e prestigiaram
evento. “Revelando
Talentos”),
a representa
renovação
A
festa também
uma em 2021 é
ocasião
de reencontro
automática
até o finalde
dogerespectivo ciclo
rações,
estão deMédio)
novo desde que
(6º. a que
9º. hoje
ou Ensino
presentes
lado 7,0
de seus
filhos
atingida aao
média
ao final
do ano letivo de
que
estudam
no
Koelle.
2020 e os pagamentos se encontrem em
Agradecemos
a dispensável
todos que co-a participação
dia.
É, portanto,
laboraram
para responsáveis
o sucesso da fesdos pais e/ou
por alunos com
ta
e
à
APM,
que
foi anesta
responsável
bolsas BeK-Ciclo
reunião.
pela organização do evento.
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Pedidos de mudança de período - Educação Infantil
e Ensino Fundamental I
Informamos que pedidos de mudança de período para o ano letivo de 2021
deverão ser solicitados para o e-mail: dak@colegiokoelle.com.br até o dia 18 de
setembro. A troca de período se efetivará desde que haja vaga no turno pretendido.

Drive-Thru de Festa Junina
Arraiá em Casa
por Lucas Domaneschi
Quem não gosta de uma festa junina,
não é mesmo? E é claro que, apesar de
todas as dificuldades dos dias atuais, o
Colégio Koelle não deixaria essa tradição
passar em branco.
Nos dias 16, 17 e 18 de julho, a APM
montou toda uma estrutura que nos fez
sentir como se estivéssemos em uma
autêntica Festa Junina sem nem precisar
descer do carro, com direito à música e às
típicas barraquinhas para a recepção.
Funcionou como um drive-thru;
em cada dia diferentes turmas foram até
o Colégio, passaram de carro por onde
estavam montadas as barracas, pegaram
suas lembrancinhas e voltaram para casa.
Esse esquema foi muito bem aceito por
todos, as crianças gostaram muito, pois
puderam estar em uma festa junina e ainda
recebiam lembrancinhas.
O Kara do Koelle fez uma entrevista
com a equipe da APM falando sobre
esse evento, e você pode conferir essa
entrevista clicando aqui.
Nós do Kara do Koelle, em nome de
todos os alunos, parabenizamos a todos
que fizeram parte desse evento de sucesso
e agradecemos por proporcionar algo tão
incrível a todos nós.

KARA DO KOELLE - JULHO DE 2019

Dicas para se fazer em casa

Koelle é destaque no Enem

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!
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 rePedro Malta
Maria Clara Franco
gião, conquistando a 224ª posição no
Eu vejo muita gente dizendo que a
NesseBrasil
momento
deEstado
isolamento
social
e a 76ª no
de São Paulo.
quarentena é uma oportunidade boa para normalmente nos sobra tempo que pode
aprender coisas novas, começar novos ser usado Parabéns
para organizar
seus
armários,
aos alunos,
formandos
de
projetos e concluir os antigos, se tornar aprender
um novo
algum
2018,
corpo idioma,
docente,praticar
coordenadores
mais produtivo, entre outras coisas desse exercício
que lhe agrade,
interagir
com a
pedagógicos
e toda equipe
do Colégio
tipo. Apesar de ser uma boa oportunidade sua família,
Koelle,
que contribuíram
cozinhar
e assistirdecisivamente
a filmes ou
para tudo isso, essa ideia põe um peso em séries, afinal,
para aos
conquista
resultado.estão
canais desse
de streaming
muita gente que tenta colocar em prática com várias séries e filmes interessantes e
e acaba
não sendo tão produtivo como divertidos.
fonte:
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/06/veja-o-desempenho-da-sua-escola-no-enem-2018.shtml
gostaria, e isso só piora as coisas. Portanto,
minha dica é: aproveite os tempos livres
pra relaxar, deixe as obrigações um pouco
de lado sempre que puder e tente se
cobrar um pouco menos. Encontre uma
atividade leve, algo que faça com que
você se esqueça de tudo que o aflige. Pra
uns pode ser a escrita, para outros pode
por acompanhar
Mauricio Chiodini
ser
uma série ou cozinhar; o
importante é achar algo que lhe faça bem.
No dia 8 de junho, aconteceu
nas quadras do Colégio a tradicional Festa Junina, com comiRECEITA KARA DO KOELLE
das, 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
por Maria Eduarda Sereia e Pedro Malta
ocasião de reencontro de gerações, que hoje estão de novo
MASSA ao lado de seus filhos
RECHEIO
presentes
• 2estudam
xícarasno
deKoelle.
trigo
• 1 caixa de leite condensado 1 caixa
que
a todos que co• Agradecemos
2 ovos
de creme de leite
laboraram
para
sucesso da fes• 1 xícara
deomanteiga
• suco de 1 limão grande
ta
e
à
APM,
que
foi
a
responsável
• 4 colheres de açúcar refinado
pela organização do evento.
• 1 pitada de sal
MODO DE PREPARO

50ª Festa Junina

Torta de limão
simples

• 5 gotas de essência de baunilha

Misture os ingredientes e leve à
3
geladeira.Espere a massa esfriar e
MODO DE PREPARO
então espalhe o recheio. Para finalizar,
Misture os ingredientes até a massa ficar acrescente raspas de limão por cima.
homogênea. Em seguida, espalhe pela Leve à geladeira por 30 min. e estará
forma e leve ao forno pré aquecido por 15 pronta.
minutos à 180ºC.

VOCÊ PODE VER O VÍDEO DA RECEITA CLICANDO AQUI

Colaboraram nesta edição do Kara do Koelle:

Anna Luiza Lopes

Anne Cerri

Gabriela Imamura

Isabella Sartori

Isabelli Góes

Lívia Teciano

Lucas Domaneschi

Maria Clara Franco

Maria Clara de Campos

Maria Eduarda Alves

Maria Eduarda Sereia

Maria Eduarda Defavari

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.

