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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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 Na palestra “Perigo da história 
única”, a oradora Chimamanda Adichie 
retrata como - em toda a sua vida - criou 
estereótipos (chamados de histórias únicas) 
para pessoas e lugares, e os malefícios 
desses para a humanidade. No discurso, 
ela relata que, mesmo sem perceber, 
julgou tudo e todos ao seu redor por muito 
tempo. Muitas vezes, isso é comum na 
cultura do cancelamento: milhares de 
pessoas excluindo, normalmente através 
das redes sociais, estranhos e famosos que 
cometeram erros, sem ao menos ouvi-
los. Nesse cenário, em todas as ocasiões, o 
cancelamento é merecido?
 Na contemporaneidade, o 
cancelamento está cada vez mais comum, 
sendo um fenômeno mundialmente 
conhecido, que consiste em bloquear 
e ignorar pessoas que não concordam 
com o senso comum ou que foram 
preconceituosas. Na maioria das vezes, 
a exclusão é feita devido a insultos 
realizados pelos condenados sobre outras 
pessoas. Os “canceladores” avaliam 
os dados fornecidos e excluem de seu 
cotidiano os responsáveis por tal injustiça, 
de maneira oportuna, ocasionando o 
desaparecimento de seres humanos 
deploráveis e desrespeitosos da mídia, e, 
consequentemente, de seus apoiadores.

Entretanto, as censuras que ferem a 
liberdade de expressão - prevista pelos 
direitos humanos -, ou seja, quando 
o omitido não tem a possibilidade de 
explicar seus atos e/ou se desculpar, não 
representam uma ação democrática. 
Excluir alguém com provas irrelevantes 
e alegações falsas, mesmo sendo 
totalmente incorreto, são ações 
pertinentes e eficientes no mundo digital. 
Existem muitos preconceitos fantasiados 
de cancelamento. Isto é, pessoas que 
fogem dos padrões sociais são grande 
parte do público alvo, seja pela cor de pele, 
nacionalidade, beleza, etc.
 Nesse novo vício, em poucas horas, 
anos de carreira são jogados no lixo, sem 
distinção. Alguns com provas muito 
consistentes e de maneira benéfica, 
outros com denúncias mentirosas e 
injustas. Mas, em todas as ocasiões 
podemos ver xingamentos, desrespeito 
e, principalmente, JULGAMENTOS. 
Infelizmente, segundo o senso comum, 
um erro já é o suficiente para acabar com 
a vida social de uma pessoa, sem ao menos 
ouvi-la. Por fim, é preciso maneirar o ódio 
na internet, para que os estereótipos 
criados por você pela história única nunca 
sejam colocados acima da realidade.

Cultura dos estereótipos
por Maria Eduarda Alves

 O mês de setembro é popularmente conhecido por ser o mês da prevenção ao 
suicídio, além de ser uma oportunidade de falar sobre saúde mental, já que ambos 
os temas são muito relacionados. Por esse motivo, decidimos trazer um pouco de 
informação a respeito disso. 
 Infelizmente, durante o período de pandemia pelo qual estamos passando, a saúde 
mental de grande parte da população é afetada de diversas maneiras, por consequência 
do isolamento e até mesmo da própria pandemia, que tem causado tantas perdas 
e males a todos. Segundo pesquisas, a taxa de suicídio aumentou durante o período 
de quarentena, e isso infelizmente não parece estar sendo divulgado, o que acaba 
prejudicando a nossa sociedade, já que esse problema deveria ser evidenciado a fim de 
que haja uma preocupação maior com as pessoas afetadas. 
 Inegavelmente, todos nós somos afetados em algum nível, porém existem 
casos onde é realmente necessário procurar uma ajuda psicológica e clínica, e isso é 
completamente normal e comum, ao contrário do que muitos pensam. 
 Apesar do mês de setembro ser a época onde enfatizamos esse tipo de pauta, é 
extremamente necessário que esse debate não se limite somente a esse período, mas sim 
que seja um tema constante, para que cada vez mais todos nós estejamos conscientes 
dos problemas causados por essas condições às quais todos estamos sujeitos. 
 É importante enfatizar que saúde mental é um assunto sério e que na maioria 
das vezes necessita de tratamento clínico. Então, tome cuidado ao oferecer ajuda por 
meio de conversas ou estar aberto a “desabafos”, pois, dependendo dos casos, isso 
pode ocasionar situações piores. Incentive pessoas ao seu redor que passam por esse 
tipo de problema a procurar psicólogos, psiquiatras e terapeutas, pois são profissionais 
qualificados e que estudaram para isso. Além disso, esse tipo de ajuda profissional 
muitas vezes está disponível gratuitamente, principalmente em universidades. Basta 
pesquisar as instituições em sua região que oferecem esse tipo de serviço.
 Outro meio extremamente útil e de extrema importância é o CVV (Centro de 
Valorização da Vida), uma organização sem fins lucrativos disponível a receber ligações 
a qualquer momento (o número do telefone é 188), onde você pode conversar com 
pessoas qualificadas que oferecem apoio emocional e prevenção ao suicídio. Cuide 
da sua saúde mental, não tenha medo de falar sobre isso, e lembre-se: você não está 
sozinho.

 Na quarta-feira, dia 9 de setembro de 2020, o prefeito Juninho promulgou o 
Decreto nº 11.930, determinando que as aulas presenciais não sejam retomadas nos 
estabelecimentos escolares de educação básica municipais, estatais e privados , em 
funcionamento no Município de Rio Claro, até o final de 2020.
 Essa foi uma decisão tomada sem que fossem ouvidas as escolas privadas, 
que já estavam preparadas para o retorno presencial, seguindo os protocolos do 
Plano São Paulo.
 Entre as famílias que integram a comunidade escolar do Colégio Koelle, 60% 
são favoráveis à retomada de atividades presenciais. Assim sendo, entendemos que 
caberia às famílias decidir entre essas atividades presenciais ou o ensino a distância, 
que também continuaria a ser oferecido pela escola.
 Na cidade de São Paulo, o prefeito Bruno Covas também vetou o retorno 
presencial em setembro. Com isso, o SIEEESP (Sindicato dos Estabelecimentos de 
Ensino do Estado de São Paulo) entrou com pedido de habeas corpus junto ao Poder 
Judiciário, questionando a decisão. Caso o SIEEESP tenha êxito, a decisão deverá 
ser aplicada às demais cidades do Estado.
 O Colégio Koelle reafirma aqui a sua posição, favorável ao retorno presencial de 
forma responsável. Está empenhado em buscar um diálogo com o Poder Executivo 
Municipal, a fim de sensibilizá-lo sobre a importância do retorno presencial em 
2020, ainda que de forma parcial.

 Chadwick Boseman, mais conhecido como 
Pantera Negra, faleceu recentemente, no dia 28 
de agosto. O ator veio a óbito aos 43 anos, devido 
a um câncer no cólon, com o qual lutava desde 
2016.
 Chadwick conquistou muitos seguidores e 
admiradores ao longo da carreira, sobretudo 
depois do papel icônico em Pantera Negra. Mais 
do que a interpretação do personagem, o ator 
amava encarar com responsabilidade a imagem 
do herói.
 Sendo o primeiro protagonista super-herói 
negro, Chadwick fez história, quebrando os 
recordes de bilheteria, logo se tornando símbolo 
da luta negra após o lançamento do filme. 
Com um elenco de atores negros e referências 

africanas, o filme foi o único da Marvel a concorrer ao Oscar de “Melhor Filme”, e saiu 
como vencedor no SAG Awards, na categoria “Melhor Elenco”. A morte do ator norte-
americano ocorreu em um dia em que os protestos antirracistas nos Estados Unidos 
tomaram uma proporção enorme, e fizeram história com uma marcha em Washington 
contra a violência policial e o preconceito racial.
 Em 2018, enquanto lutava secretamente contra um câncer de cólon, o ator fez 
um discurso na Universidade Howard, renomada instituição em Washington, que é 
frequentada por alunos negros. E como diz o ator em Wakanda: “Na minha cultura, a 
morte não é o fim. É mais um ponto de partida”.
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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.

Colaboraram nesta edição do Kara do Koelle:

 Durante essa época que estamos vivendo, 
procuramos formas de nos entreter e nos conectar 
com outras pessoas. Sem dúvida, a internet tem 
grande papel nisso tudo.
 Com o aumento do seu uso, aumentou 
também o número dos chamados golpes 
cibernéticos, aplicados por pessoas mal 

por Maria Eduarda Sereia
Golpes Online
MATÉRIA JORNALÍSTICA

ENTREVISTA

 A equipe de robótica, Koelle Pandas, está 
participando de um desafio nacional organizado 
pelo CESVI, voltado para jovens de 9 a 18 anos, 
com o tema coronavírus. As equipes precisam 
desenvolver um projeto de pesquisa e uma 
solução inovadora que seja capaz de atuar em 
alguma área da pandemia (prevenção, combate 
ou diagnóstico). Dentre 407 equipes, apenas 39 
classificaram-se para a próxima fase, e o Colégio 
Koelle foi uma delas.
 O projeto produzido pelos alunos chama-se 
KPE e consiste em uma caixa para a esterilização 

Nesta edição, o Kara do Koelle entrevista Alcyr Araújo, 
palestrante de abertura da nossa VIII Bienal de Profissões. 
Ex-aluno do Colégio Koelle, Alcyr Araújo é fundador e CEO 
da empresa Mosyle, uma startup focada em tecnologia da 
educação, presente no Colégio desde o início do uso do iPad 
em sala de aula. A empresa, que surgiu no Brasil, tem sua 
sede hoje nos Estados Unidos e atua em mais de 100 países.

KK: O que você considera a coisa mais 
legal, interessante, marcante de 
trabalhar com tecnologia educacional?
 
Alcyr: Gosto muito do sentimento de que 
nosso trabalho ajuda a amplificar a atuação 
da mais importante das profissões: 
professor. Saber que ajudamos escolas 
e professores a formar o futuro traz um 
propósito muito bacana para o dia a dia 
da Mosyle. Hoje a Mosyle opera em ambos 
os mercados (educação e corporativo) e 
é muito legal também ver empresas que 
todos nós conhecemos e saber que somos 
parte do processo deles. Mas, sem dúvida 
alguma, a conquista dos nossos clientes 
educacionais é o que mais nos orgulha.

Nos dias 8 e 9 de setembro, o Colégio Koelle teve sua 8ª 
Bienal de Profissões, desta vez no modelo 100% online. 
Foram mais de 40 palestrantes e todas as palestras 
você pode assistir em nosso canal do YouTube.

 O Prof. Theodoro Paulo Koelle há 
exatamente um ano nos deixou, mas 
permanece como uma luz viva: luz do 
conhecimento, luz da sensibilidade, luz 
da educação, no seu sentido mais amplo e 
verdadeiro.
 Dedicou mais de sessenta anos à 
escola que ele tanto amou. Foi mestre 
de várias gerações, foi amigo dos alunos, 
professores, funcionários, familiares. A 
falta que ele faz é imensurável, mas a 
melhor maneira de preencher esse vazio é 
nos recordando da sua presença nas salas 

de aula, nas décadas em que lecionou, nos corredores, nas salas dos professores nos 
intervalos. A sua presença era sempre bem-vinda, agradável, trazia a todos um alento. 
Conversava com propriedade sobre os mais variados temas, possuía uma sapiência sem 
afetação, verdadeira, tocante.
 Após se aposentar, continuou ativo, amigo das crianças; percorria todo o entorno 
da escola e os prédios, do Maternal ao Ensino Médio, com a ternura que era a sua marca. 
A sua vida foi rica em atividades: no ensino, no esporte, na sociedade, como presidente e 
governador do Rotary. E a sua paixão maior, dona Carmen, torna a sua história completa.

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! 

Dicas para se fazer em casa

por Maria Clara Franco

por Pedro Malta

por Pedro Malta

por Isabelli Góes

por Anna Luiza, Anne Ribeiro e Pedro Malta

Quase uma Rockstar / All 
Together Now (+10)

Formação Fireball

O menino do dedo verde

O filme da Netflix conta a história de uma 
adolescente chamada Amber. Ela ajuda na 
organização de festas para colaborar com 
os clubes de sua escola. Tem dois empregos 
e recebe uma proposta de entrevista para 
estudar em outro estado, na faculdade dos 
seus sonhos. Porém, ela se afasta de sua 
mãe e uma tragédia acontece. No meio 
dessa situação, quer desistir de tudo, mas 
todos seus amigos estarão lá para ajudá-la.

 A dica de canal do YouTube de hoje não 
é só uma dica de canal, mas também de um 
jogo que você pode jogar com a sua família 
e amigos, e que vem se popularizando em 
tempos de quarentena. O canal Formação 
Fireball, existe desde 2013 e seus integrantes são Pedro Coimbra, conhecido como 
Mestre PedroK e Bruno Rocha, conhecido como Roxo. Os dois amigos falam sobre RPG, 
a sigla para Role-Playing-Game, que nada mais é do que um jogo de interpretação de 
papéis. Algo como um teatro misturado com os clássicos jogos de tabuleiro. 
 Além de vídeos sobre os mais diferentes tópicos relacionados ao RPG, há a série 
de vídeos “Basic Attack”, que inaugurou o canal, onde ambos ensinam do zero a como 
jogar RPG de fato, e que é altamente recomendada se você quer entrar nesse mundo. 
Há também gravações dessas sessões de jogatina onde você pode ver na prática como 
funciona o jogo e talvez aumentar seu interesse na prática. 
 Atualmente, o canal não está com a sua programação normal, devido à pandemia, 
porém ambos os integrantes estão ativos na plataforma Twitch, fazendo lives 
relacionadas a diversos jogos, inclusive muitas sessões de jogos de RPG no canal do 
Mestre PedroK. 

 Um clássico da literatura para 
crianças e jovens em todo o mundo. No 
livro, escrito por Maurice Druon, temos 
a história de um menino que tinha uma 
vidinha inteiramente sua. O pequeno 
de olhos azuis e cabelos loiros, deixava 
impressões digitais que suscitaram o 
reverdecimento e a alegria.
 As proezas de seu dedo verde eram 
originais e um segredo entre ele e o velho 
jardineiro, Bigode, para quem o seu polegar 
era invisível e seu talento oculto, um dom 
do céu.

DICA DE FILME

DICA DE YOUTUBE

DICA DE LEITURA

Canal Formação 
Fireball

Playlist da temporada 
mais recente da série 

“Basic Attack”

Canal de lives “Dragão
Do Espaço” de Bruno 

“Roxo” Rocha

Canal de lives
“Mestre PedroK” de

Pedro Coimbra

do dinheiro em centros comerciais, utilizando a luz ultravioleta. 
Durante o processo, a equipe conversou com diversos profissionais 
para validar algumas ideias e entender como poderiam aprimorá-lo. É 
um projeto inovador, pois no Brasil não existe nenhum protocolo em 
relação à limpeza do dinheiro.

Clique para ver
o vídeo do projeto

intencionadas. Entre os mais comuns, o chamado “phishing” atinge as pessoas 
mais vulneráveis. Os fraudadores basicamente induzem as pessoas a compartilhar 
informações confidenciais, como senhas e dados bancários, passando-se por grandes 
empresas. 
 A informação é a melhor arma para se proteger contra esse tipo de golpe, por isso, 
aqui vão algumas dicas:
 Desconfie: notícias sensacionalistas e ofertas tentadoras são um grande sinal de 
golpe, verifique as fontes e a empresa que oferece nesses casos. 
 Tome cuidado com links: grande parte dos golpes virtuais começam com um 
simples clique em um link suspeito. Coloque mais atenção, principalmente naqueles 
recebidos por SMS, e-mail ou enviados por desconhecidos.
 Tome cuidado com informações pessoais: apesar dos sites terem as políticas de 
privacidade, tome cuidado com o que expõe na internet, tenha consciência que muitas 
pessoas podem ter acesso. Atenção redobrada quando for usar ou enviar seus dados 
bancários e senhas, até mesmo em mensagens privadas.
 Habilite a verificação de duas etapas: diversos aplicativos e sites têm essa função, 
na qual é adicionado uma outra “camada” de segurança; em caso de roubo de senhas ou 
invasão cibernética, é pedida uma segunda senha.
 Verifique as permissões de seus aplicativos: quando você permite que um 
aplicativo tenha acesso à sua câmera, por exemplo, isso não garante que ele usará sua 
câmera somente quando você quiser, mas a todo momento. Verifique se você permite 
que aplicativos utilizem seu número de telefone, histórico de chamadas, microfone, 
entre outros.
 Saiba de onde vêm seus downloads: muitos golpes vêm através de arquivos que 
parecem ser o que não são, por isso é importante não executá-los sem saber suas fontes 
antes. 

Artes de Setembro

 Continue enviando sua arte! 
Caso não queira ser identificado, 
assine com um codinome ou nos avise 
no corpo do e-mail que manteremos 
seu anonimato. Para participar, basta 
enviar um e-mail para karadokoelle@
colegiokoelle.com.br, com o conteúdo 
a ser divulgado e as plataformas de 
divulgação (Instagram, Facebook, 
YouTube, Behance, TikTok, Twitter, 
blogs, entre outras).

Diogo Pagotto 7º C

Marina Martins Silva 2º C EM

Pinturas em telas, 

roupas, releituras 

e acessórios 

personalizados.

@rabiscossuaves

Desenho feito 

com caneta, lápis 

e esfuminho.

Desenho digital 

feito com mesa 

digitalizadora.

Vaso de cerâmica 

e cachepô de 

madeira.

 O Colégio Koelle convida você, aluno da Educação Infantil e Ensino 
Fundamental I, para compartilhar conosco sua arte feita durante a quarentena! 
Seus textos, desenhos, pinturas, receitas, fotos e vídeos, músicas, artesanato e 
todas as habilidades que tenha para nos mostrar! 
 A arte será exibida no Kara do Koelle, edição de outubro, em homenagem 
ao Dia das Crianças! Para participar basta enviar um e-mail para karadokoelle@
colegiokoelle.com.br, com o conteúdo a ser divulgado e suas informações. 
Poste também nas redes sociais com a hashtag #KadeSuaArte e incentive seus 
amigos a divulgar suas artes.

Julia toca Bohemian 

Rhapsody - Queen

no piano.

Clique aqui para
ver o vídeo

Clique aqui e assista 
as palestras

Julia Spiller de Oliveira Bueno 4º B

Maria Eduarda Alves 2º B EM

Duda toca R U Mine? - 

Arctic Monkeys

na guitarra.

Clique aqui para
ver o vídeo

Laura Tonetti Sbardelini 2º C EM
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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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KK: Qual foi o maior desafio que você 
encontrou na criação e empreendimento 
da Mosyle?
 
Alcyr: Desafios acontecem diariamente, e 
estou certo de que o meu maior desafio à 
frente da Mosyle ainda está por vir, mas até 
agora, sem dúvida, foi a decisão de mudar 
e começar tudo novamente nos Estados 
Unidos e lutar para colocar a Mosyle em 
uma posição de destaque em nível global. 
Esses foram desafios extremamente 
interessantes e intensos. Sou muito grato 
ao aprendizado que esses desafios me 
proporcionaram.

Clique aqui e leia a 
entrevista completa

https://odontologiahm.com.br/
https://www.youtube.com/c/formacaofireball/featured
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBUHZABfdSE7YWveKpq4dfA75CMYtw2pP
http://twitch.tv/dragaodoespaco
http://twitch.tv/mestrepedrok
https://www.youtube.com/watch?v=drE8wty59Xc
https://www.instagram.com/rabiscossuaves/
https://drive.google.com/file/d/1T7u5l_i2ShMGbT_6NvEJHh6vLzlD6NW-/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1bmsWpbwRcJnVFARDEHg9gKbu9P-HjbE
https://drive.google.com/file/d/1T8TA20UK6hKdMZ1LbbVi75fr8ncQSW_j/view?usp=sharing
https://www.colegiokoelle.com.br/blog/entrevista-com-alcyr-araujo/

