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No dia 3 de dezembro, o Colégio Koelle
completou 137 anos de atividade. Todos os
anos, alunos, professores, funcionários e
mantenedores se reúnem nas quadras da
escola para o tradicional parabéns. Neste
ano, devido à pandemia, fomos impedidos
de celebrar este momento com toda a
comunidade. Mas a APM não deixou essa
data tão importante passar em branco e
preparou um bolo para a família Koelle
em agradecimento por todo empenho e
dedicação do Colégio para com os alunos e
familiares neste ano tão difícil e enviaram
a cada aluno um Kit de Aniversário onde
puderam comemorar esta data conosco.
por Lucas Domaneschi
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Kadê sua Arte?

Koelle é destaque no Enem
NAOMI GROMONI SHIMIZU - 8º C

MAITÊ TURATI SILVA - 6º C

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.
Arte em feltro
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

Instagram: @naomi_gsh

Homenagem à 3ª série do Ensino Médio

50ª Festa Junina

por Jaime Leitão
Aos alunos das terceiras séries do
Ensino Médio, que enfrentaram e venceram
por Mauricio
Chiodini e inesquecível de
esse
ano turbulento
2020, com garra e muita dedicação, a nossa
sincera
No diahomenagem.
8 de junho, aconteceu
nas quadras
Colégio a tradiVocêsdo
assimilaram
com rapidez essa
cional
Junina,
comi- no formato
nova Festa
maneira
de com
estudar,
das,
bebidas
e músicas típicas.
O certeza que
Ensino
a Distância,
e temos
arraial,
este ano em sua
50ª
ediestão preparados
para
enfrentar
os novos
ção, contou com a colaboração
das famílias, alunos, professores
e funcionários, que compareceram e prestigiaram esse evento.
Quando tivemos que parar as
A festa também representa uma
atividades
Colégio Koelle,
ocasião
de presenciais
reencontro denogenão imaginávamos
a pandemia se
rações,
que hoje estão que
de novo
arrastaria
por
tanto
tempo
presentes ao lado de seus filhos e até mesmo
as nossas
formaturas
que
estudam
no Koelle. ocorreriam de forma
on-line
Agradecemos a todos que coA frustração
dos
alunos por não
laboraram
para o sucesso
da fespoderem
esse momento tão
ta
e à APM, comemorar
que foi a responsável
especial
com uma
pela
organização
dogrande
evento. festa foi evidente.
No entanto, a celebração da formatura pelo
Zoom superou as expectativas. Chamados
pelo paraninfo da turma, os alunos abriram
suas câmeras, quando celebraram, cada
um à sua maneira, esse momento especial,
em suas casas e ao lado dos familiares.

Formaturas

desafios que virão.
Nova vida se abre. Novos caminhos.
Para quem transpôs rochedos em 2020,
as pedras no meio do caminho, do poema
do Drummond, serão obstáculos mais
fáceis de transpor. Que as luzes de 2021
acendam para vocês a rota da esperança e
das conquistas que por certo virão.

No Ensino Médio, os alunos elegeram
os professores Luiz Nelson Macedo Abbud
(filosofia) como paraninfo, e Marcelo
Gonsalez
Badin
(matemática)
como
homenageado. Os 9º.s anos tiveram como
paraninfa a professora Laís Aparecida
Romanello, de desenho geométrico. Os
oradores foram os alunos Artur de Almeida
Savoy e Ana Clara Menegueli (Ensino
Fundamental II), Ana Beatriz de Sousa
Carneiro e Maurício Soave Chiodini (Ensino
3
Médio). As gravações serão disponibilizadas
em breve por e-mail.
Desejamos a todos muito sucesso
em seus novos desafios!
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CRÔNICA

Koelle é destaque no Enem

A Magia do Natal

por Maria Eduarda Sereia
Dias atrás me encontrei sentada no
chão da sala vendo e revendo fotografias
antigas, fotos de família, de união, de
carinho. Perdida no meio do mundo de
álbuns, me encontrei em uma lembrança
do meu primeiro Natal, família reunida,
mesa cheia de comida, casa decorada de
cima a baixo. Logo vieram na minha cabeça
as memórias de todos esses momentos de
Natal. Quando eu me esquecia de tudo para
dar risada com os primos, ouvir histórias
dos avós, reclamar das piadas dos tios,
quando aqueles pequenos momentos me
faziam sentir a pessoa mais feliz do mundo.
O Natal sempre foi minha época preferida
do ano. Parece que as pessoas mudam a
si mesmas para comemorar, o coração
amolece, as casas se iluminam, a criança
interior renasce e volta a acreditar na
magia do Papai Noel trazendo bondade
para o mundo (nem que seja por um
mísero segundo). Os sentimentos mais

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.

nobres saem
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ruas em
e
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conta aum
total de
escolas,
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contagiando
todos;
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se reúnem
51%
privadas
e
49%
públicas.
verdadeiramente e a solidão não chega
nem perto.
9º seria
ano consecutivo,
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obQue Pelo
bom
essa magia
o ano
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em Rioesperança,
Claro e reinteiro! teve
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gião,
conquistando
a
224ª
no
harmonia e união o ano inteiro! Aposição
cada ano
Brasil
76ª no
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Paulo.
que passa
mee a
sinto
mais
distante
sentimentos. Pois, então, de uma vez por
Parabéns
aos alunos,
todas, façamos
dentro
de nósformandos
mesmosde
o
2018, corpo docente, coordenadores
Natal acontecer
e “re-acontecer” quantas
pedagógicos e toda equipe do Colégio
vezes forem necessárias durante o ano
Koelle, que contribuíram decisivamente
inteiro, deixando as coisas ruins de lado e
para a conquista desse resultado.
nos conectando com a magia que há dentro
de cada um.

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
por
Gabriela Imamura
e
funcionários,
que compareceCom
o
intuito
encerrar o período
ram e prestigiaram essedeevento.
nofesta
Koelle
a representa
Distância uma
de forma bem
A
também
animada,
a
semana
de
7
a
12 de dezembro
ocasião de reencontro de gefoi repleta
divertidas
rações,
que hojede
estãoatividades
de novo
para alunos
da deEducação
presentes
ao lado
seus filhos Infantil, com
que
estudam no Koelle.
as participações
especiais de todos os
Agradecemos
a todos que coprofessores
especialistas.
laboraram
para o sucesso
fesAlgumas
das da
atividades
foram:
ta
e
à
APM,
que
foi
a
responsável
contação de histórias para alunos de G4
pela
e G5,organização
encontro do
deevento.
artistas, no qual alunos
de 1º ano compartilharam com os colegas
uma obra de arte criada por eles no KAD,
uma receita para alunos de G5 e diversas
outras brincadeiras.
Além disso, os bichinhos de
estimação também foram convidados para
participar de um dos encontros síncronos,
o encontro animal, oferecido para G4 e 1º
ano.
A semana também foi marcada
pelo último encontro com as turmas do
Maternal, que foi recheado de brincadeiras,
músicas e muita diversão.
Por fim, no sábado, 12 de dezembro,
foi
realizado
o
último
Drive-thru
da Educação Infantil. Foi mais uma
oportunidade de rever os professores e
aproveitar para desejar boas férias aos
pequenos.

Semana da Educação
Infantil
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ENTREVISTA

Empreendedorismo Feminino na Quarentena
por Maria Eduarda Defavari
Este ano passamos por situações nunca vividas antes e o medo do desconhecido
foi constante e legítimo. Diante de toda essa situação, cada um se adaptou a sua
maneira. Teve quem optou por ver filmes e séries, teve quem se arriscou na cozinha,
quem praticou esportes em casa e até adolescentes abrindo seu próprio negócio.
Durante a quarentena, muitos lojistas mudaram a estratégia de venda e investiram
nas lojas virtuais e para nós, jovens, que dominamos o mundo on-line, essa opção foi fácil
e natural. Conversei com três alunas: Isabelli de Paula Góes (@lunar.ipg), Giulia Maria
Zanfelice Mendes (@lacos.carinhosos), Ana Luísa Mungai Maranho (@dreamspalharia),
que assim como eu, Maria Eduarda Defavari (@beadsun), colocaram a sua arte para ser
vendida na internet e iniciaram seu primeiro negócio.
KK: Me conta um pouco sobre o que você faz?
Isabelli: Faço a mão a criação de peças em resinas personalizadas, uma arte que
não é popular aqui no Brasil. A peça chefe da Lunar é a eternização da última pétala, que
tem ligação com o filme: A Bela e a Fera.
Giulia: Eu costuro scrunchies e faixas de cabelo. São feitos parte na máquina e
parte manualmente… tudo com muito amor e carinho!
Ana: Faço doce, especificamente palha italiana, na minha casa mesmo, sempre
indo atrás de inovação e novidade para o público.
Duda: Eu crio acessórios com miçangas, faço colares, pulseiras, tornozeleiras,
cordão para óculos, brincos e o que a criatividade permitir. As peças são todas
personalizadas de acordo com o gosto do cliente.

clique aqui para ler a entrevista completa

@lunar.ipg

@lacos.carinhosos

@dreamspalharia

@beadsun

acesse as lojinhas apenas com um click!
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Koelle é destaque no Enem
Palestra Demétrio Magnoli:
As relações internacionais póseleições nos EUA

por Maria Clara Campos A partir dos resultados divulgados
pelo MEC,às
a Folha
São PauloKoelle
publiNo dia 26 de novembro,
20h, de
o Colégio
couon-line
em seu com
site, no
dia 18 deMagnoli,
junho de
promoveu uma palestra
Demétrio
2019,
o
desempenho
das
escolas
no
por meio da plataforma Zoom Cloud Meetings. Demétrio
2018.
é jornalista formado naENEM
Escola
de Comunicação e Artes
da USP, doutor em Geografia Humana pela FFLCH-USP e
estudo internacional
feito pela Folhano
levou
em
atualmente é comentarista deOpolítica
Jornal
conta um total de 11.212 escolas, sendo
das Dez, da Globo News. É também analista dos jornais O Globo e
51% privadas e 49% públicas.
Folha de São Paulo, além de integrar o Grupo de Análise de Conjuntura Internacional do
Instituto de Relações Internacionais da USP.
Pelo 9º ano consecutivo, o Koelle obO tema “As relações internacionais pós-eleições
dos
EUA”
foi abordado
em duas
teve a 1ª
colocação
em Rio Claro
e repartes: na primeira, Demétrio encarregou-se de uma
a
gião, contextualização
conquistando a 224ªhistórica
posição no
respeito dos mapas eleitorais e conjunturas políticasBrasil
dos Estados
Unidos,
apontando
e
e a 76ª no Estado de São Paulo.
comparando fatores sociais e políticos para vitórias republicanas e democratas. Já na
parte que se seguiu, foram abordadas as relações internacionais
dos
Estados
Unidosde
e
Parabéns aos
alunos,
formandos
seu comportamento perante as outras nações, passando
por
pontos
como
China,
com
2018, corpo docente, coordenadores
sua expansão, o atual domínio do mercado do 5G epedagógicos
o recente eprotecionismo
toda equipe do norteColégio
americano. Tudo isso foi seguido de uma conclusão que
interceptou
os
focos
distintos,
Koelle, que contribuíram decisivamente
convergindo para os apontamentos sobre o governo para
Biden,
além dedesse
um momento
a conquista
resultado. para
perguntas, onde foram trazidos à tona os temas: Rússia, direitos humanos e expansão
territorial
chinesa, a influência da pandemia da COVID-19 sobre as relações internacionais
fonte:
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/06/veja-o-desempenho-da-sua-escola-no-enem-2018.shtml
dos EUA e até questionamentos sobre a situação do Brasil.
Agradecemos ao Prof. Demétrio por, mesmo com as adversidades da pandemia,
ter estado conosco para mais uma engrandecedora palestra pelo 32º ano consecutivo.

clique para assistir

50ª Festa Junina

Palestra com Leo Fraiman

por Mauricio Chiodini

por Lucas Domaneschi
O Colégio Koelle e a APM trouxeram o
No dia 8 de junho, aconteceu
nas quadras do Colégio a tradi- psicoterapeuta especialista em psicologia escolar Leo
cional Festa Junina, com comi- Fraiman para a palestra “Pais sábios, filhos nobres das, bebidas e músicas típicas. O inspirações para uma educação transformadora“. O
arraial, este ano em sua 50ª edi-Evento ocorreu no dia 10 de dezembro e explorou novos
ção, contou com a colaboraçãocaminhos para alinhar pensamentos, ações e sentimentos
das famílias, alunos, professores
vividos dentro de nossas casas com aquilo que trabalhamos
e funcionários, que comparecena escola, com o objetivo de promover o desenvolvimento
ram e prestigiaram esse evento.
dos filhos. A palestra foi gratuita para toda a comunidade via
A festa também representa
uma Zoom Cloud Meetings.
plataforma
ocasiãoO Prof.
de reencontro
de geLeo encerrou
um ciclo de quatro palestras, que contou com a presença do
rações, que hoje estão de novo
jornalista e sociólogo Demétrio Magnoli e das pedagogas Debora Vaz e Telma Vinha.
presentes ao lado de seus filhos
Esta palestra não pôde ser gravada.
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.
Telma

Vinha

Débora Vaz

Pandemia e
Distanciamento Social:
conhecendo os efeitos
psicológicos e atuando
no bem-estar emocional.

Alfabetização:
antes, durante e
3
depois da pandemia.
clique para assistir

clique para assistir
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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.

1ª Feira de Ciências On-line do Ensino Fundamental II

por Livia Teciano
O estudo feito pela Folha levou em
conta
umCiências
total de 11.212
escolas,
sendo
Nos dias 23, 24 e 25 de novembro, ocorreu a 1ª Feira de
On-line
do Colégio
51%
privadas
e
49%
públicas.
Koelle para alunos do Ensino Fundamental II, com o objetivo de estimular o pensamento
investigativo e inventivo. Durante a Feira, os alunos apresentaram os seus projetos
9º ano consecutivo, o Koelle obinterdisciplinares que foram executados ao longo do 2ºPelo
semestre.
teve
a 1ª colocação
em de
Rio Claro
e reOs projetos interdisciplinares são produzidos
durante
as aulas
educação
gião,
conquistando
a
224ª
posição
no
tecnológica, sob a responsabilidade da professora Caroline Florindo. Nesses projetos,
Brasil e a 76ª no Estado de São Paulo.
os alunos desenvolvem diversas habilidades, como aprender a trabalhar em equipe,
liderança, autonomia, uso de ferramentas tecnológicas, oralidade e pensamento
Parabéns aos alunos, formandos de
científico. Ademais, a Feira de Ciências proporciona uma troca de conhecimento e
2018, corpo docente, coordenadores
experiência muito rica.
pedagógicos e toda equipe do Colégio
Ao final das apresentações para todos os colegas
de cada
série, foram
entregues
Koelle,
que contribuíram
decisivamente
prêmios oferecidos pela APM, divididos em categorias,
por
meio
de
um
Drive-thru
para a conquista desse resultado. feito
no Colégio no final da tarde da quarta-feira (25/11), com a presença dos professores.
Então, também foi um momento de matar a saudade!

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

A No
Importância
da música
dia 8 de junho, aconteceu

nas
do Colégio
a tradipor quadras
Maria Eduarda
Alves
cional Qual
Festa a
Junina,
com
comiimportância
da música nas
das,
bebidas
e
músicas
típicas.
O
nossas vidas?
arraial,Aeste música
ano em sua é
50ª edium
elemento
ção,
contou
com
a
colaboração
muito presente na vida das pessoas,
das
famílias, alunos,como
professores
principalmente
entretenimento
e funcionários, que comparecee
passatempo.
É
comprovada
ram e prestigiaram esse evento.
cientificamente a grande importância
A festa também representa uma
dela na memória de curto prazo, no
ocasião de reencontro de gedesenvolvimento
cérebro, melhor
rações,
que hoje estãodo
de novo
desempenho
acadêmico
presentes ao lado de seus filhos e aumento
da estudam
tolerância
à dor, fenômenos muito
que
no Koelle.
curiosos.
Diante
disso,que
é muito
Agradecemos
a todos
co- importante
incentivar
as
crianças
a tocar algum
laboraram para o sucesso da fesinstrumento
e aouvir
músicas variadas,
ta
e à APM, que foi
responsável
gerando
assim
o
interesse
prematuro e
pela organização do evento.
alcançando os benefícios citados.
Estudos feitos pelas Universidades
Chemnitz e de Erfurt, ambas na Alemanha,

comprovaram que durante algumas
atividades a música pode atrapalhar a
compreensão, como durante a leitura, que
necessita de total concentração. Já em
exercícios físicos e reações emocionais, os
impactos são muito positivos, visto que a
música pode servir como apoio, resistência
e/ou terapia.
Acredito que a música é importante
na formação de um cidadão inteligente, não
só no aspecto acadêmico, como também
no emocional. A mudança no nosso
comportamento a partir dela é inexplicável,
e é incrível perceber como notas
harmonizadas são capazes de modificar e
completar seres tão complexos como os
humanos.
3
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Dicas
de
Entretenimento
Koelle é destaque no Enem
DICA DE FILME

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.

Enola Holmes (+12)

por Lucas Domaneschi
Você com certeza já ouviu falar
de Sherlock Holmes, o famoso detetive
britânico. Mas pouca gente conhece a
história de sua irmã, Enola Holmes, que
agora ganhou um filme na Netflix. O longa
estreou na plataforma no dia 23/09 e
conta a história da adolescente que passa a
viver sob os cuidados dos irmãos Sherlock
e Mycroft, após o desaparecimento da
mãe. Quando eles decidem mandá-la para
uma escola de etiqueta para meninas, ela
foge para Londres em busca de sua mãe.
Sua jornada envolve muito mistério. Ela
descobre uma conspiração que pode alterar
o rumo da história política e se transforma
em uma investigadora de respeito, capaz
até de superar seu famoso irmão.

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.
YOUTUBE
Agradecemos a todos que colaboraram para o sucesso da festa
e àPedro
APM, que
foi a responsável
por
Malta
pela organização
evento. é
COLORS doStudios

COLORS Studios

um canal
excepcional em meio a tantos outros canais
de música. Enquanto outros canais apostam
em clipes elaborados, cenários bem
montados e grandes bandas, os criadores
do COLORS foram na direção oposta: uma
sala simples, uma cor sólida, o artista e o
microfone. E foi com essa simplicidade
que o canal conquistou o mundo todo,
trazendo desde artistas mais consolidados
como Billie Eilish, Jorja Smith e Alicia
Keys, até artistas de outros lugares do
mundo não tão conhecidos, como YENDRY

(República Dominicana), Luidji (França) e
Sammany (Sudão). Com um estilo próprio,
o canal conquistou um público de gostos
muito semelhantes, sempre prezando
por diversidade e representatividade,
além da música de qualidade. COLORS
3
hoje conta com 5,1 milhões de inscritos
espalhados por todo o mundo, inclusive
com grande popularidade no Brasil, já que
recentemente alguns artistas do nosso
país fizeram apresentações no canal, como
Rincon Sapiência, Liniker, Luedji Luna, Zeca
Veloso e Xênia França. Se você estiver
à procura de artistas novos e estilos
diferentes. COLORS é o lugar perfeito para
isso.

clique aqui para ver o canal

Mensagem de Final de Ano

por Isabella Duarte e Isabelli Góes
Nos encontramos em mais um final de
ano, um ano de surpresas, de superações,
de batalhas, lutas e desafios. Um ano
no qual ficamos separados de nossos
amigos, de nossos professores, de nossa
escola, apenas conectados por uma tela
de computador. 2020 veio para nos trazer
ensinamentos e lições, para mudar nosso
jeito de enxergar o mundo ao nosso redor
e para mostrar que juntos somos mais
fortes. Que esse final de ano seja repleto de felicidade, harmonia, união e prosperidade.
Que este novo ano chegue primeiramente com muita saúde e coragem, pois assim já
temos o suficiente para conseguirmos todo o resto. Que 2021 traga paz, alegria, força e
apenas coisas boas. É hora de reacender as chamas da vida, brindar o novo ano e iniciálo com um sorriso no rosto e esperança de que tudo dará certo. O Colégio Koelle deseja
boas festas a todos. Feliz Natal e Feliz Ano Novo!

Colaboraram nesta edição do Kara do Koelle:

Anna Luiza Lopes

Lucas Domaneschi

Anne Cerri

Maria Clara Franco

Gabriela Imamura

Maria Clara de Campos

Isabella Sartori

Maria Eduarda Alves

Isabelli Góes

Maria Eduarda Sereia

Lívia Teciano

Maria Eduarda Defavari

Pedro Malta

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.

