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Agora é hora de homenagear todas as crianças, tanto as que ainda são quanto
as que já foram! Ser criança é ter mil sonhos no coração e acreditar que todos
possam se tornar possíveis. Ser criança é rir, brincar, chorar sem se preocupar
com o amanhã. É fazer do imaginário a sua realidade, brincar com heróis e bonecas
imaginando terem vida. Ser criança é tudo isso e muito mais, é nos fazer entender
que a vida. Apesar de difícil, pode se tornar fácil com apenas um sorriso verdadeiro
e sincero. Um feliz Dia das Crianças a todas e parabéns àqueles que, através do
tempo, conseguiram manter a sua criança viva interior e também a criança que
todos nós fomos um dia!
por Isabella Duarte

Drive-Thru das
Crianças

por Isabella Duarte
Outubro é o mês das crianças,
e nos dias 2 e 3 foi realizado o DriveThru das Crianças, organizado
pela Associação de Pais e Mestres
(APM) do Colégio Koelle. Todos
os nossos alunos puderam fazer
uma visita ao Colégio e receber
seus
presentes,
que
foram
selecionados com muito carinho.
As famílias foram contagiadas
com muita emoção e acolhimento
dos professores, coordenadores
e da equipe da APM, além de
personagens e super-heróis que
foram animar o evento. O DriveThru foi um sucesso e nos trouxe
alegria nessa data tão especial! O
Colégio Koelle agradece as famílias
pela confiança e a equipe APM, por
mais um trabalho realizado com
tanto carinho e profissionalismo.
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Kadê sua Arte?

Koelle é destaque no Enem
Nicholas de Jongh - 6º B - Arte abstrata

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.

Profª. Isabella Whitaker - Artes
Camadas do pensar

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

Luigi Epiphanio Venturoli - 7º C
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.

Instagram: @isa_whitaker
Facebook: isawhitakerart
Behance: Isa Whitaker

Desenho feito com lápis,
canetinha e compasso, em
homenagem ao feriado do
Dia das Crianças!
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Laura Madeira de Oliveira - 2º T - Arte na cozinha: fazendo macarrão

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).
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CRÔNICA

Koelle é destaque no Enem
A vida: Virtual ou Real?

por Lucas Domaneschi
A vida virtual será que supera a real? É o que me pergunto desde que ouvi o termo
pela primeira vez.
A épartir
dos resultados
divulgados
Acordo pela manhã e a primeira coisa que eu pego
meu celular,
a primeira
coisa
pelo
MEC,
a
Folha
de
São
Paulo
que eu vejo é o virtual. Sem eu perceber, a dependência do virtual surgiu em minhapublivida.
cou em seu
site,
no dia 18
de junho de
A tarde cai sobre minha casa e logo vou ao computador
e me
entrego
à “realidade”.
desempenho das escolas no
Sem eu perceber, confundo o virtual com o real, e me2019,
deixoolevar.
ENEM
2018.
Por fim, chega a noite, minha bateria está quase no fim, meu virtual está no fim.
Sem eu perceber, ela se esgota, tenho que me carregar…
O estudo feito pela Folha levou em
Me carrego pensando: “Amanhã, o dia é outro… Amanhã, a bateria é outra…”
conta um total de 11.212 escolas, sendo
E no dia seguinte, o “ciclo do virtual” se reinicia. “Estou preso nesse ciclo? Como
51% privadas e 49% públicas.
eu saio disso?”, me perguntei até perceber que nos dias de hoje quase não é possível se
livrar dessa realidade, já que sua presença está em todo
lugar.
Sinto
que estou
em um
Pelo
9º ano
consecutivo,
o Koelle
oblabirinto, mas não consigo encontrar nenhuma saída.teve
Se éaque
ela existe.
1ª colocação
em Rio Claro e região, conquistando a 224ª posição no
Brasil e a 76ª no Estado de São Paulo.

Homenagem aos professores

por Maria Eduarda Sereia Parabéns aos alunos, formandos de
2018, corpo docente, coordenadores
No mês de outubro é comemorado o dia de pessoas
pedagógicos e toda equipe do Colégio
muito especiais, aquelas
que levam
o conhecimento
para
Koelle,
que contribuíram
decisivamente
o mundo, que acompanham
cada
um
desde
as
primeiras
para a conquista desse resultado.
descobertas, que direcionam o caminho de cada conquista,
que acreditam no potencial de cada um, e deixam marcas
fonte: https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/06/veja-o-desempenho-da-sua-escola-no-enem-2018.shtml
e memórias eternas dentro de cada aluno. São eles, os
professores.
Nossos singelos agradecimentos para esses
profissionais que são a base para qualquer outra profissão,
que merecem todo o reconhecimento do mundo, por toda
a paciência e cuidado com cada aluno. Muito obrigado.
Como agradecimento, a APM entregou para todos
os professores do Colégio Koelle um presente em
homenagem à toda a parceria, força e garra que tiveram
por Mauricio Chiodini
no ano de 2020. Um carinho para lembrar que estamos
todos juntos neste ano e agradecer por tudo o que já
No dia 8 de junho, aconteceu
passamos!
nas quadras do Colégio a tradi-

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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Métodos de estudo

por Gabriela Imamura
Atualmente, a busca por outros meios de estudar, diferentes dos convencionais
como apenas resumir o conteúdo, tem sido cada vez maior. Nesse sentido, podemos
citar alguns métodos de estudo não convencionais, como:
Flash cards: são comumente utilizados para uma consulta rápida ou revisão de
assuntos e conceitos. São escritas palavras-chave ou perguntas em um dos lados da
ficha e no outro a resposta ou o conceito.
Mapa mental: consiste em criar um fluxo de pensamento, contendo um tema
central, de onde saem setas para subtópicos. É utilizado com o intuito de facilitar a
visualização de associações entre informações destacadas. No iPad, nós temos o app
Simple Mind, voltado especialmente para a realização desses mapas mentais.
Técnica Pomodoro: É indicada para melhorar a produtividade. Um ciclo de
pomodoro consiste em: 25 minutos para a execução da tarefa ou estudo escolhidos e 5
minutos de pausa. Após 4 ciclos, é necessário fazer uma pausa mais longa, de meia hora.
Em suma, é importante lembrar que cada técnica é diferente, e cabe a cada aluno
encontrar a que mais se adequa aos seus estudos.

Podcast Mulheres
na Ciência
A aluna Julia Squissato, do 3º A EM, apresenta o Podcast Mulheres na
Ciência. Em cada episódio, é apresentado
e comentado uma mulher cientista, seu
trabalho, a importância de sua descoberta
para o progresso científico e o quanto essas
ações são importantes para incentivar
outras mulheres. A atividade contou
também com a participação das alunas e
amigas Larissa Rodrigues Ferrari e Luiza
Inforzato Rennar, do 3º B - EM.
ESCUTAR EM ANCHOR

ESCUTAR NO SPOTIFY

Outubro Rosa

por Maria Eduarda Alves
Nesta edição, o Kara do Koelle homenageará o
Outubro Rosa, um movimento mundial que tem como
objetivo conscientizar a população sobre a importância
do diagnóstico precoce do câncer de mama. Como
representante e defensora da causa, entrevistamos a
Erica Aparecida Cintra Brina, corretora de seguros e mãe
de aluno do Colégio Koelle, que contraiu a doença e hoje é
uma forte apoiadora da campanha.
KK: Qual a importância da prevenção para
evitar que milhares de mulheres recebam
todos os anos diagnóstico de câncer de
mama?

KK: De que maneira o Outubro Rosa
contribui para a conscientização da
importância
de
se
submeter
periodicamente à mamografia?

Erica: Digo que é muito importante as
mulheres cuidarem-se, fazer o autoexame
todo mês e a mamografia anualmente. E, ao
perceberem qualquer alteração, procurar
um médico imediatamente. Por exemplo:
o meu tipo de câncer foi diagnosticado
pela mamografia, ele não era palpável
(não existia um nódulo formado), ele era
um tecido gelatinoso. Se eu não tivesse
realizado a mamografia, não sei quando ou
como teria descoberto o câncer.

Erica: Acredito que toda campanha
realizada
na
mídia,
nos
hospitais,
laboratórios, alertando para a realização
do exame de mama, faz com que as
mulheres se atentem para o problema e
parem um minuto para pensar em si. Essa é
uma das doenças que mais mata mulheres
no Brasil, quando não descobertas e
cuidadas a tempo. Hoje, 70% dos casos são
descobertos em estágios muito avançados.

ENTREVISTA COMPLETA

Charge

por Pedro Malta
Nesta era de EAD, muitos alunos acabam saindo da rotina, acumulando tarefas e
quando realizam uma tarefa já vão descansar e, com isso, o número de tarefas acumuladas
nunca acaba.
Esse tema foi representado pela aluna Marina Martins Silva 2ºC EM, em forma de
charge. É uma charge, pois representa um assunto ao mesmo tempo atual e cômico.

DICA DE LIVRO

A Lista de Brett

por Lívia Teciano
O livro narra a história de Brett
Bohlinger, uma garota que parece ter
tudo na vida, até que sua adorada mãe
morre e deixa no testamento uma
ordem: para receber sua parte na gorda
herança, Brett precisa completar a lista
de sonhos que escreveu quando era uma
ingênua adolescente. Porém, seus desejos
adolescentes não têm nada a ver com suas
ambições de agora, aos trinta e quatro
anos. Com relutância, Brett embarca numa
jornada emocionante em busca de seus
sonhos de adolescência. E vai descobrir
que, às vezes, os melhores presentes
da vida se encontram nos lugares mais
inesperados.
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