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Cidadania Jovem 

Lembrança de uma pólis já esquecida,
Conquista de árdua labuta,
Um jeito de escuta,
Com um sopro novo de vida,

Juventude com engajamentos,
Buscando algo diferente
Com uma nova mente,
Trazendo novos pensamentos,

Por meio da participação e inovação,
Visando o devido direito,
E mantendo ao diferente, o respeito,
De modo a com uma atuação,

Através de atitudes de efetividade,
Auxiliando-se minorias,
Permeia-se as ideologias,
Sem renegar a humanidade

Observações de criticidade,
Que com a coletividade,
E garantia de igualdade,
Visa-se alcançar a justa sociedade.

POESIA

por Pedro Malta
Muito além do criado-mudo

 No dia 20 de novembro, data da morte 
de Zumbi dos Palmares, comemora-se o dia da 
Consciência Negra. Mas, afinal, o que é, de fato, 
o dia da Consciência Negra? 
 A data que homenageia o líder do 
Quilombo dos Palmares, apesar de ter sido 
definida na lei apenas em 2011, já era simbólica 
desde 1978, quando membros do Movimento 
Negro Unificado contra a Discriminação 
Racial elegeram Zumbi como um símbolo da 
luta e resistência dos negros escravizados 
no Brasil, bem como da luta por direitos dos 
afro-brasileiros, que apesar de ter tido muitos 
avanços, ainda precisa avançar mais. Dessa 
forma, o 20 de Novembro é uma data para 
relembrar e enfatizar a importância da luta 
dos negros no nosso país contra a opressão e o 
preconceito. 
 Logo no início do mês, as redes sociais 
já começaram a veicular posts explicando 

o significado de expressões racistas como 
“inveja branca”, “mulato” ou o famoso “criado-
mudo”. É importante entender que, apesar de 
possuírem sua relevância, esses conteúdos que 
muitas vezes vemos todos os anos são só uma 
pequena parcela do problema que a população 
negra realmente enfrenta. Além disso, muitos 
veículos grandes da mídia acabam por só 
dar visibilidade para essas causas no mês de 
novembro, enquanto que no resto do ano 
a pauta não é sequer citada. Esvaziar uma 
temática tão importante como a luta contra 
o racismo é, em si, um ato de racismo que 
deve ser combatido. Por isso, procure saber 
mais sobre esses assuntos e entender como 
o racismo opera estruturalmente. Apoie o 
trabalho de pessoas negras (não só as que falam 
sobre questões raciais!), e o mais importante, 
conscientize quem está próximo de você. 
 Pouco adianta sabermos todos os anos 
as mesmas expressões que não devemos falar 
se não soubermos a raiz do problema e como 
combatê-lo. Feliz dia da Consciência Negra!

por Pedro Malta

TEXTO JORNALÍSTICO

Jovens: as vozes que 
faltam na política

 Nas eleições de 2018 em nosso país, 80% dos 
jovens entre 16 e 17 anos não votaram. Nessa faixa 
etária, o voto não é obrigatório, mas já é permitido 
e, em muitos casos, incentivado. Entretanto, a 
baixa adesão provoca questionamentos: até que 
ponto é interessante para jovens e adolescentes 
participar das eleições? Quais são os benefícios 
dessa participação para a sociedade como um todo? 
O jovem quer se engajar na política?
 Historicamente, a juventude carrega uma 
imagem de mudança, atividade e participação na 
política, não somente no campo institucional, mas 
na própria diversidade de existência que permeia 
esse grupo. Há alguns anos, em 2015, nossos jornais 
eram tomados por imagens de adolescentes que 
ocupavam escolas, tomavam avenidas inteiras, 
lideravam manifestações, expunham suas ideias 
em palanques e reivindicavam seus direitos, algo 
totalmente diferente do que vemos hoje. Num 
estágio da vida em que boa parte do senso crítico 
está começando a aflorar, junto a um desejo de ser 
ouvido e levado a sério, é essencial que haja essa 
participação na decisão do rumo do país , onde os 
próprios irão viver. Entretanto, sem uma orientação 
adequada, essa urgência pelo ativismo pode resultar 
em decisões mal tomadas e,  consequentemente, 
num direcionamento do nosso país para rumos 
indesejados. 
 É importante pensarmos também que, 
num panorama geral, se considerarmos os jovens 
entre 16 e 25 anos, estamos falando de 47 milhões 
de cidadãos (PNAD 2019), o que é uma parcela 
considerável da nossa população. Um grupo 
tão grande é, com certeza, diverso em opiniões, 
pensamentos e realidades, o que abre portas 
para um debate político rico e que abrange o 
que está acontecendo de fato aqui e agora, por 
quem está vivenciando isso diariamente. O fato 
é que, independente de posições políticas, uma 
educação crítica, acessível e que abra espaço para 

o questionamento é o caminho para formar uma 
juventude engajada na política de forma saudável e, 
antes de tudo, consciente de suas próprias ações e 
seus impactos.
 O que vemos no cenário atual está longe 
disso. Um dos reflexos disso, já comentado, é o 
exercício cada vez menos frequente do direito 
de votar. O debate político nos últimos tempos 
tem se distanciado cada vez mais das massas e se 
transformando em uma discussão elitizada e cheia 
de termos difíceis. A complicação da política gera 
o desinteresse, que em seguida gera a ignorância. 
A nova geração não vê vantagens em exercer seu 
direito de participação política porque para ela se 
trata de uma discussão distante, que pouco impacta 
suas vidas, afinal, nada do que constitui o conceito 
popular de política se mostra em seus cotidianos. 
Por isso, somente quando aproximarmos esses dois 
conceitos - política e o cotidiano da população - e 
entendermos a influência de um sobre o outro, 
será possível atrair mais jovens para a política, 
conscientes do que eles mesmos podem fazer para 
mudar a situação do país para melhor.
 A resposta, afinal, é: sim, o jovem quer se 
engajar na política, mas não sabe ainda como. 
Cabe a nós incentivar nossa juventude a olhar com 
outros olhos e perceber a relevância que   pode ter 
no próprio país e na vida de milhões de pessoas, 
começando com um simples, mas bem pensado, 
voto. A participação na política vai muito além 
das eleições, mas se é para fazer o mínimo, o voto 
consciente é mais do que essencial. 

por Maria Eduarda Sereia
Entrevista com estudante Isabela Marques Corte

 Com o intuito de exemplificar o tema “Cidadania Jovem”, 
convidamos  a estudante Isabela que faz parte da Câmara 
Jovem, da cidade de Araras. Na entrevista, Isabela conta 
sua experiência ao ingressar na política e também ressalta 
a importância do engajamento do jovem na política para que 
candidatos honestos e competentes sejam escolhidos. 

A primeira pergunta que nós temos para você é: qual a sua 
função dentro da Câmara Jovem e como você foi escolhida? 
Isabela: Eu sou vereadora da Câmara Jovem, que é basicamente 
a câmara que toda cidade tem, porém, na minha cidade, assim 
como em outras, tem a parte dos jovens, para representar as 
ideias dos jovens e também dar oportunidade de ingressar 
na política. O papel do vereador é representar e atender às 
necessidades da população. Então, como qualquer vereador, 
eu posso fazer moções, indicações ou projetos de leis, tudo 
isso para representar melhor a população. Fui eleita pelo 
meu colégio por meio de uma eleição interna, com 3 meninas 
representando o colégio dentro da Câmara.

ENTREVISTA

por Maria Clara Clima
Entrevista com aluno Henrique Zanão

 Nesta edição, voltada ao empreendedorismo e cidadania 
jovem, o Kara do Koelle entrevistou o aluno do 1ª série do Ensino 
Médio, Henrique Zanão, que conquistou uma vaga em um curso 
no exterior. 

KK: Como você ficou sabendo do curso e do que se trata?
Henrique: Eu fiquei sabendo do curso por uma propaganda 
no Instagram e logo me interessei, pois sempre tive interesse  
nessas atividades atreladas ao meio do STEM (Science, 
Technology, Engineering and Math). Então, comecei a pesquisar 
a respeito, e descobri que se tratava de temas envoltos na 
computação quântica, por abranger áreas nas quais sou 
interessado. Achei que seria bastante interessante me inscrever 
nesse curso. 

ENTREVISTA

 No dia 20 de novembro, aconteceu 
o Encontro Anual da AKEA, Associação de 
Ex-Alunos do Colégio Koelle, em nossos 
prédios.
 O evento visa o reencontro de 
turmas que passaram tantos anos conosco, 
para uma grande celebração. Em 2021 
comemoramos os 70 anos de criação da 
AKEA, a mais antiga Associação de Ex-
Alunos do Brasil!

Encontro Anual dos ex-alunos (AKEA)
 Para visualizar todas as fotos, 
acesse a página da AKEA no Facebook e no 
Instagram. 
 Todos os nossos ex-alunos estão 
convidados para participar deste evento 
anual! Convide seus amigos de turma para 
participar do próximo encontro. Realize 
seu cadastro no site da AKEA e fique por 
dentro das próximas datas.

 Como parte do gradual retorno às 
atividades presenciais, o Colégio realizou, nos 
dias 11 e 18 de setembro, a Casa Aberta em um 
formato diferente, adaptado aos protocolos de 
biossegurança. O evento realizou-se em dois 
dias, tendo as atividades separadas por série. 
 As visitações estruturaram-se em um 
sistema de tour guiado, em que grupos de pais 
com horários reservados foram conduzidos 
pelas salas do Colégio, passando por todas as 
apresentações e exposições.
 Apesar dos diferentes temas 
desenvolvidos no evento, compatíveis com as 
diferentes séries, o cuidado e o carinho dos 
alunos, professores e funcionários estiveram 
invariavelmente presentes na Casa Aberta 
como um todo. Dedicação, organização e 
prazer foram visíveis tanto na empolgação 
das crianças quanto no comprometimento 
com a segurança de todos, em medidas como 
a constante limpeza dos ambientes e salas de 
aula para a recepção de um próximo grupo de 
pais. 

Ensino Fundamental - Anos Finais
 Realizada no dia 18 de setembro, as 
exposições do evento foram divididas entre 
os 6ºs e 7ºs anos e 8ºs e 9ºs anos, cada uma 
ocupando os prédios das respectivas séries. Em 
ambos os prédios, as salas foram setorizadas 
por temas, cada uma abrigando matérias 
concêntricas, que expuseram os trabalhos 
desenvolvidos pelos alunos em aula. Além 
disso, o evento contou com exposições da sala 
de recursos, apresentando as atividades de 
Educação Especial. 
 As salas de exposição foram: 
Experimentos Científicos, que abrigou as 
matérias Ciências e Educação Tecnológica e 
os projetos desenvolvidos pelos alunos nas 
aulas; Geografia + Educação Tecnológica, 
que funcionou como um cineminha 
onde foram exibidos vídeos feitos pelos 
alunos sobre os temas tratados em aula; 
Português+Texto+Artes+Inglês+História, em 

Casa Aberta 2021
que foram expostos trabalhos desenvolvidos 
por essas disciplinas durante o ano como 
textos e trabalhos artísticos, e Matemática + 
Desenho Geométrico, que contou com jogos 
matemáticos e exposição das apostilas e 
trabalhos. Os 6ºs e 7ºs anos desenvolveram 
também uma atração de Educação Física, com 
exposição de trabalhos e vivências de futebol 
para pessoas cegas, e uma sala de Ciências + 
Música, que trabalhou de forma musical o tema 
relações ecológicas na natureza, que contou 
com uma apresentação de violões.

Educação Infantil e Ensino Fundamental - 
Anos Iniciais
 As atividades, no dia 11 de setembro, 
foram separadas por série, com cada série 
apresentando, em suas respectivas salas de 
aula, os trabalhos desenvolvidos durante o ano. 
Os pais foram direcionados pelas professoras 
à sala em que lecionam, e cada professora 
apresentou as atividades de sua classe.
 A Educação Infantil trabalhou a partir 
do tema natureza, com cada série explorando 
determinados aspectos, enfocando o tema 
sob diferentes olhares, mas todas ressaltaram 
a importância do cuidado e respeito, a 
preservação da natureza, realizando muitas 
atividades ao ar livre. Já no Ensino Fundamental, 
cada série desenvolveu um tema diferente, 
indo desde Regiões do Brasil até trabalhos de 
escrita e oralidade, passando pelo tradicional 
museu da família, feito pelos 5ºs anos.

por Maria Clara Campos

Gincana dos 6°s e 7°s anos
 A gincana aconteceu no dia 8 de outubro 
no período da manhã, no horário de aula, nas 
quadras do Colégio Koelle. Foi organizada pelos 
professores de Educação Física Emilie Mahas e 
Rodrigo Sales e contou com a participação dos 
alunos dos 6°s e 7°s anos.
 O tema da gincana foi “meio ambiente”, e 
a proposta era desenvolver o lado cooperativo 
dos alunos. As salas foram divididas e as equipes 
eram compostas por alunos de todas as salas, 
diminuindo a competitividade, propiciando 
uma maior socialização entre os alunos de 
salas diferentes, atividade esta tão afetada 
pela pandemia. Entre os jogos tivemos diversas 
brincadeiras: estafetas diferentes, queimada, 
pique bandeira, Just Dance, cubo mágico, tênis 
de mesa, mata–mata, e atividades ligadas a 
esportes, com direito a muita diversão. Tivemos 
também a participação do Koelle Sustentável. 
As equipes receberam nomes ligados a 
problemas ambientais e uma das provas era a 
elaboração de cartazes sobre esses problemas.
 Houve um grande envolvimento dos 
alunos, dando oportunidade para que todos 
participassem das provas. O lanche foi cedido 
pela APM do Colégio e os alunos puderam 
saborear hambúrguer, bolo e suco, tudo 
preparado com muito carinho. Vale ressaltar 
que, além dos professores de Educação Física, 
tivemos a colaboração de todos os outros 
professores dos 6ºs e 7ºs anos e, também, dos 
estagiários.

Gincana dos 8ºs e 9ºs anos
 A gincana aconteceu no dia 22 de 
outubro, nos períodos da manhã e da tarde, 
nas quadras do Colégio Koelle. Os professores 
de Educação Física Emilie e Rodrigo foram os 
responsáveis pela organização da gincana, que 
contou com a participação dos alunos dos 8ºs 
e 9ºs anos.
 O tema da gincana foi “Jogos Olímpicos”, 
sendo que as equipes foram divididas entre 
países que tiveram destaque nas Olimpíadas e 
Paraolimpíadas, realizadas no Japão. São eles: 
Brasil, Japão, Egito, Austrália, Espanha e Canadá. 

Gincanas 2021 Outro tema abordado foi sustentabilidade, com 
cada equipe ficando responsável por produzir 
um vídeo sobre as ações de cada país em 
relação à sustentabilidade. Esses vídeos foram 
avaliados pela equipe do Koelle Sustentável.
 Tivemos também diversas provas: 
basquete 3x3, estafeta, tênis de mesa, vôlei, 
cubo mágico, Just Dance, cabo de guerra, 
Masterchef, entre outros. Os professores 
puderam contar com a colaboração dos alunos 
do Ensino Médio na arbitragem dos jogos, 
promovendo assim uma integração entre 
Ensino Médio e 8ºs e 9ºs anos. Além disso, os 
alunos do Ensino Médio tiveram a oportunidade 
de vivenciar as dificuldades de ser árbitro e de 
se colocar no lugar dos professores.

Gincana do Ensino Médio
 A tradicional Gincana do Ensino Médio 
aconteceu no dia 29 de outubro, nos períodos 
da manhã e da tarde, nas quadras do Colégio 
Koelle. Foram responsáveis pela organização 
da gincana os professores de Educação Física 
Emilie e Rodrigo, e também o coordenador 
Nelson Bretanha. A gincana contou com a 
participação de todos os alunos do Ensino 
Médio.
 Adaptada ao “novo normal”, e pensando 
no que os alunos passaram durante o período 
da pandemia, o tema proposto foi: “E se fosse 
eu, alteridade e empatia, novos paradigmas 
pós-pandemia”, assim trabalhando o respeito 
entre os colegas, a empatia e a amizade. Em 
relação às provas, tivemos as esportivas como 
vôlei, basquete 3x3, futebol, entre outros e, 
também, provas artísticas e culturais como 
caricatura, truco, cubo mágico, etc. Cada 
equipe preparou um vídeo sobre o tema para 
ser avaliado.

 Alguns ex-alunos, que tinham um 
bom desempenho nas atividades esportivas, 
foram convidados para realizar a arbitragem 
dos jogos. Foi um dia especial para todos os 
nossos alunos do Ensino Médio, que sentiram 
muita falta da convivência com os colegas e, 
com muita diversão, puderam desenvolver um 
pouco mais o respeito e a empatia por todos!

por Maria Luisa Maia

Beatbox:

Clique aqui 

para assistir

Desenho digital feito no 

SketchesSchool, baseado 

no nível Lethal Lava Land, 

de Super Mario 64

clique para assistir aos vídeos

Entrevista completa

Entrevista completa

Faça seu cadastro na AKEA

Distrofia Muscular de Duchenne

 Setembro é marcado não apenas pela 
campanha de prevenção ao suicídio, mas 
também como uma data de conscientização 
sobre a Distrofia Muscular de Duchenne! Essa 
distrofia é rara e pouco conhecida pela maior 
parte da população. Sendo assim, nosso ex-
aluno Daniel, do 9º ano do Ensino Fundamental, 
topou fazer essa entrevista e contar um pouco 
mais como é viver com a DMD.
 Reconhecida em todo o mundo, a 
data 7 de setembro chama atenção para a 
conscientização e importância do diagnóstico 
precoce.
 Vamos espalhar conhecimento e ajudar 
nesta causa!

por Gabriela Russo

Teodoro A. Koelle

clique para assistir ao vídeo

 No dia 03 de dezembro de 2021, o 
Colégio Koelle completou 138 anos de 
história e fundação.
 Somos imensamente gratos a cada 
família, aluno e funcionário que por aqui 
passou. Vocês foram e são fundamentais 
para a formação e continuidade desse 
legado, que mantém viva a essência do 
Colégio Koelle por todos esses anos!
 Agradecemos à APM pela organização 
desta grande festa de aniversário para toda 
a comunidade escolar.

Aniversário do Colégio Koelle

por Maria Clara Campos
Os Últimos 5 metros 

 A vida da gente é cheia de últimas vezes. 
Tanto quanto é de primeiras vezes, aliás. 
A diferença é que as últimas vezes não são 
grandes eventos. Ninguém se lembra da última 
vez que foi ao cinema, da última vez que caiu de 
bicicleta, da última vez que perdeu um dente, 
já eu me lembro da primeira vez que fiz todas 
essas coisas.
 Porém, como toda boa regra tem uma 
exceção, eu estou muito muito próxima de 
experimentar uma enchente de últimas vezes, 
das quais com certeza vou me lembrar: a última 
vez que eu vou à escola, a última vez que eu vou 
vestir o uniforme, a última gincana, a última 
vez que eu vou assistir às aulas dos meus 
professores; essa até é a minha última crônica 
para o Kara do Koelle.
 Se a minha vida na escola fosse uma 
maratona, eu estaria agora nos últimos 5 
metros antes da linha de chegada. Ali quase 
cruzando, tão próxima do fim quanto eu nunca 
estive. Para quem já correu 42 quilômetros, 5 
metros é um suspirinho de nada, mas esse é 
um trecho decisivo. 
 É decisivo porque todas as câmeras de 
todas as emissoras de TV estão apontando pra 

você: ninguém quer perder um só instante de 
quando você cruzar a linha de chegada e pegar 
a sua medalha, segurar a bandeira nacional e 
subir ao pódio. E você quer muito isso, quer 
orgulhar todos que te ajudaram nesse longo 
caminho: os treinadores que te ensinaram 
a correr, os médicos e fisioterapeutas que 
cuidaram de você quando se machucou, os 
colegas maratonistas que correram ao seu 
lado e a torcida, que nunca deixou você parar.
 Só que, diferente de uma maratona real, 
na maratona da vida escolar a gente não sabe 
o que está nos esperando do outro lado da 
chegada. A gente imagina, pesquisa, pergunta 
e até cria na nossa cabeça um roteiro fiel de 
passos rigorosos para seguir, mas a verdade 
é que o lado de lá é desconhecido para nós, e 
como todo bom desconhecido, ele dá medo. 
Serão novos treinadores, novos médicos, 
novos colegas, nova torcida e até nós mesmos 
seremos novos corredores. 
 E, no meio de tanta insegurança e 
incerteza, esses últimos 5 metros acabam se 
tornando os mais difíceis da maratona, não 
só por causa do cansaço, mas porque eles 
determinam o fim da maratona. O fim de uma 
longa corrida,  da qual a gente leva tudo aquilo 
que aprendeu, é apenas uma convicção: a de 
que vamos continuar sempre correndo, um 
passo de cada vez. Um dia de cada vez. Porque, 
no fim, a vida era a corrida, e não a chegada.

CRÔNICA

 Em 2012 o Colégio Koelle deu início ao 
estudo do projeto para a implementação do 
iPad em sala de aula, que foi executado em 
2014 e vem obtendo ótimos resultados até 
os dias de hoje. Em 2019, através de muito 
trabalho e dedicação, o Colégio recebeu a 
certificação de Apple Distinguished School.
 Em novembro, tivemos a excelente 
notícia de que a renovação do nosso 
certificado foi confirmada para 2021-2024.
 O Colégio foi reconhecido, mais uma 
vez, pela Apple como um centro de liderança 
e excelência educacional, demonstrando 
uma visão de aprendizagem por meio 
da tecnologia e atuando como uma das 

Apple Distinguished 
School 2021-2024

escolas mais inovadoras do mundo.
 Estamos imensamente felizes 
em partilhar com vocês esse título tão 
importante. Agradecemos a todos nossos 
professores, colaboradores, famílias e 
alunos. Esta conquista é de todos nós!

Saiba mais sobre o Certificado Apple Distinguished School

 Damos as boas-vindas a todos os nossos alunos, familiares, professores e funcionários 
neste início dos trabalhos escolares de 2022. Saudamos também as famílias de alunos novos, 
que neste ano passam a fazer parte do Colégio Koelle, certos de que iniciaremos uma jornada 
repleta de aprendizados, com muito entusiasmo e alegria.

 O ano de 2021 foi marcado pela retomada gradual das atividades presenciais com 
segurança em nossa escola. Ao longo do ano, nossos professores tiveram mais trabalho, o que 
exigiu deles ainda maior responsabilidade com o modelo híbrido, inovando e reinventando a 
arte de ensinar. Em meio a todos esses desafios, o nosso querido diretor, Professor Gunar W. 
Koelle, lutou contra uma fibrose pulmonar que acabou resultando, para nossa tristeza, em seu 
falecimento no dia 21 de dezembro de 2021.

 Nossa escola vive um processo de contínuo aperfeiçoamento dos métodos pedagógicos, 
de acolhimento aos novos professores e funcionários, adequação às novas tecnologias, 
mantendo o foco numa visão voltada a proporcionar aos alunos instrumentos intelectuais 
e culturais importantes para seu sucesso como pessoas e profissionais, em um futuro que é 
menos distante do que pode hoje parecer. Ao mesmo tempo, cultivamos valores tradicionais 
de companheirismo, cordialidade, respeito às diferenças, responsabilidade, pontualidade e 
cumprimento dos deveres, que sempre distinguiram o Colégio Koelle.

 Para o ano de 2022, a escola conta com a equipe gestora composta por Teodoro Alberto 
Koelle (Diretor Executivo), Rui Alexandre Christofoletti (Diretor Educacional) e Larissa Koelle 
(Vice-Diretora); os Coordenadores Pedagógicos Alexandra Carnevale (Educação Infantil), Ana 
Carolina Gazana Martins (Ensino Fundamental – Anos Iniciais), Sarah Wenzel de Souza (K+ Período 
Integral), Adriana Pizirani (Ensino Fundamental – 6ºs e 7ºs anos), Ana Paula Borin de Sousa (Ensino 
Fundamental – 8ºs e 9ºs anos) e Nelson Bretanha (Ensino Médio); a Coordenadora Acadêmica Ana 
Paula Bucioli de Siqueira; os Coordenadores Administrativos Rosângela Victor Velasco, Luciana 
Bertocco Gallo e Décio William da Silva e a equipe de marketing, sob responsabilidade de Luiza 
Petruz.

 A escola também promoveu uma grande reestruturação da equipe de Orientação 
Educacional, responsável por manter viva a relação Aluno-Família-Escola e pela organização da 
Educação Especial. A equipe de orientação conta com o envolvimento de 20 profissionais, que 
atuam desde a Educação Infantil até o Ensino Médio.

 O Kara do Koelle é o informativo 
oficial do Colégio Koelle, que teve a sua 
primeira edição publicada em março de 
1997. Desde o início, o Kara do Koelle 
teve veiculação mensal e em 2012 
passou a fazer parte da matriz curricular 
das Disciplinas Optativas do Ensino 
Médio. De lá para cá, diversas equipes 
foram responsáveis por sua produção, 
conferindo, a cada ano, suas próprias 
características ao informativo do Colégio 
Koelle.

 O modelo híbrido e a 
impossibilidade de realização de eventos 
e festividades em nossa escola nos 
anos de 2020 e 2021 acarretaram uma 
escassez de eventos e notícias para o 
Kara do Koelle. Foi nesse contexto que 
os organizadores da Optativa decidiram 
por fazer, a partir de 2021, o informativo 
em edições semestrais, como sendo o 
resultado final dos trabalhos do grupo 
ao longo do semestre.

Mensagem da Direção

Kara do Koelle

Por tudo isso e a 
todos os que têm 

participado do nosso 
trabalho, resumimos 

em duas palavras 
nosso sentimento:

Muito 
obrigado!

 Outra grande novidade para 2022 é o 
início do esperado e discutido Novo Ensino 
Médio. Com ele, haverá mais autonomia 
para que os alunos escolham as disciplinas 
a serem cursadas e em quais áreas do 
conhecimento desejam se aprofundar. Para 
a sua implementação, obrigatória em 2022, 
foram realizados meticulosos preparativos ao 
longo dos dois últimos anos, sob a liderança 
dos professores Rui Christofoletti e Nelson 
Bretanha.

 Nesta edição, trazemos os 
acontecimentos do segundo semestre 
de 2021. Os alunos também produziram 
textos autorais e entrevistas com a 
temática “Cidadania Jovem”, que foi 
escolhida pelo grupo.

 Nossos agradecimentos aos alunos 
do Ensino Médio que integraram a equipe 
do Kara do Koelle no 2º semestre de 2021: 
Anna Clara Beretta Zeni, Anna Luiza Lopes 
de Mello, Anne Ribeiro Cerri, Gabriela 
Micotti, Gabriela Russo dos Reis, Lívia 
Teciano Henrique, Maria Clara Clima da 
Silva, Maria Clara Ferreira Franco, Maria 
Clara Machado de Campos, Maria Eduarda 
Silva Sereia, Maria Luisa Nogueira Maia, 
Pedro Malta Costa e, também, ao Jaime 
Leitão, escritor, cronista e ex-professor 
de redação do Colégio Koelle, Teodoro 
Alberto Koelle, diretor executivo da 
escola, e Luiza Petruz, responsável  
pelo setor de marketing, que são os 
responsáveis por coordenar os trabalhos 
do Kara do Koelle.

 Na terça-feira, 23 de novembro, o 
Colégio Koelle fez sua tradicional Cerimônia 
de Premiação dos alunos 2020-2021!
 Foram 125 alunos premiados em 
17 categorias. Dentre elas Olimpíadas, 

Cerimônia de Premiação de alunos 2020-2021
eventos escolares e Campeonatos.
 Um reconhecimento merecido 
por todo o esforço e conhecimento! 
Agradecemos a presença dos alunos e 
familiares nesta celebração!

 Nos dias 6 de agosto e 3 de outubro 
ocorreu a aplicação das provas da Olimpíada 
Nacional de Ciências 2021, sendo elas 
online devido a restrições por conta da 
pandemia.  
 É atualmente uma das maiores 
olimpíadas de Ciências do país. A prova 
acontece anualmente e é organizada por 
cinco sociedades científicas: Sociedade 
Brasileira de Física (SBF), Associação 
Brasileira de Química (ABQ), Instituto 

Olimpíada Nacional de Ciências
Butantan, Sociedade Astronômica 
Brasileira e Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp), e integra o Programa 
Ciência na Escola.  
 Os alunos do Ensino Fundamental (6° 
a 9° ano) e Ensino Médio (1ª a 3ª série) tiveram 
a ajuda dos professores Joel Vieira, Daniela 
Tura e Renan Andrade na preparação para 
a prova, por meio de optativas. No Colégio 
Koelle tivemos 15 alunos premiados, sendo 
eles:

por Anna Luiza Lopes

PRATA

OURO

BRONZE

HONRA AO MÉRITO

Júlio Luiz Munhoz 
Abbud 9ºA

Gabriela Machado 
Dos Santos 6ºA

Carolina Bertanha 
Peruchi 3ºC

Livia Maria do Prado 
Bertagna 1ºA

Gabriela Tiemi 
Imamura 3ºC

Marina Campagna 
3ºA

Manoella da Cunha 
Pequeno Coelho 3ºB

Bruna de Campos 
Doimo da Silva 7ºA

Lívia Maria 
Pistarini 7ºB

Leonardo Henrique 
Scaglia 9ºC

Lucas Dúckur Nunes 
Andreolli 1ºA

Laura Perinotto 
Capucci 3ºA

Giulia Maria 
Zanfelice Mendes 

3ºB

João Pedro Chebabi 
Matthiesen Ramiro 3ºC

Aroldo José Isaias de 
Moraes Junior 2ºA

Formaturas 2021
 Nos dias 13 e 15 de dezembro, tivemos o prazer de 
do Ensino Fundamental e das 3ªs séries do Ensino Médio.
 Com muito orgulho finalizamos esses ciclos, após 
um ano repleto de dificuldades.
 Parabenizamos todos os nossos alunos que 
completaram essa fase de suas vidas com êxito! 
Agradecemos a presença dos formandos, familiares, 
amigos, professores e funcionários, que fizeram esse 
momento tão especial acontecer. 

Decoração: Angela Cerri Eventos
Cerimonialista: Rosângela Velasco
Cobertura: Silvia Penati Fotografa
Som, iluminação e DJ: RPA Som e Luz
Banda: Balaio de Gato
Coquetel: El Coyots
Buffet: Buffet Ideal Zonta
Túnel de luz: Vision Som e luz
Segurança: AML Vigilância
Totem de fotos: Totem Interativa

Oradores 9ºs anos: Marina Garcia e Leonardo Scaglia
Paraninfa 9ºs anos: Lais Romanello - Desenho Geométrico
Comissão 9ºs anos: Débora Jacomini, Graziela Zezza Godoy, Márcia Scioli, Maria Candida 
Demarchi Menassi e Rosângela Velasco.

Oradores 3ºs anos: Maria Eduarda Alves e Henrique Panzica
Paraninfo 3ºs anos: Thiago Christofoletti - Química
Comissão 3ºs anos: Ana Luisa Mungai Maranho, Catharina da Cruz Mochiuti, Emily Caroline 
de Camargo Pinheiro, Julia Cristina da Costa, Laura Rodrigues Barbosa da Silva, Luana Neves 
Santoro, Nicole Camargo Corder e Rosângela Velasco.

https://drive.google.com/file/d/1tXL5UhjpSSF8ZmltZRb9cIjbCY-ohpd2/view?usp=sharing
https://youtube.com/playlist?list=PL1bmsWpbwRcL2qEQwsNoNS3qJLvHyJ_1b
https://www.colegiokoelle.com.br/blog/entrevista-com-henrique-zanao/?swcfpc=1
https://www.colegiokoelle.com.br/blog/entrevista-com-estudante-isabela/?swcfpc=1
https://www.colegiokoelle.com.br/akea/?swcfpc=1
https://youtu.be/xT4RP2yloxs
https://www.colegiokoelle.com.br/ads/


 A Olimpíada Brasileira de Astronomia 
e Astronáutica (OBA), que teve como 
responsável o professor Joel Vieira, e a 
Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG) são 
eventos abertos à participação de escolas 
públicas ou privadas. Podem participar da 
OBA e da MOBFOG alunos desde o primeiro 
ano do Ensino Fundamental até o último 
do Ensino Médio.
 O objetivo principal desses eventos 
é difundir o conhecimento astronômico 
pela sociedade brasileira, fomentar o 
interesse dos jovens pela Astronomia e 
Astronáutica e ciências afins. Ao participar, 
os competidores fazem muito mais 
do que simplesmente testar o que foi 
aprendido em sala de aula, desafiando 
os seus conhecimentos e conquistando 
medalhas e premiações, visto que essas 
atividades abrem um leque de novas 
oportunidades.  

Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA) e a 
Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG)

 A MOBFOG é caracterizada por 
possuir um viés lúdico e extremamente 
divertido, pois os alunos em equipes 
constroem os lançadores, os foguetes e 
em determinada data os lançam, o que 
encanta quem participa e aqueles que 
estão apenas observando a competição.
 O objetivo geral dos dois eventos 
é incentivar nossos jovens a valorizar o 
meio científico e identificar talentos nas 
mais diversas áreas do conhecimento, 
estimulando-os a escolher a área científica 
para suas carreiras.
 Há anos o Colégio Koelle é um 
participante ativo desses eventos. 
Durante esse tempo, a escola recebeu 
diversos prêmios (em forma de medalhas) 
nas duas modalidades, em todos os anos 
em que participou. A OBA e a MOBFOG 
proporcionam certificados a todos os 
alunos participantes.

por Maria Luisa Maia

PRATA

OURO

OURO BRONZE

HONRA AO MÉRITO

Júlio Luiz Munhoz 
Abbud 9ºA

Elisa Falaschi 
Najas 5ºD

Heloísa Alves Vitti 
Paulino 5ºD

João Otávio 
Buzolin Logli 5ºD

João Vitor Bortolin 
Arnosti 5ºB

Luca Chiossi 
Morais 5ºA

Mateus Domingues 
Solgi 5ºA

Matheus Rafael 
Baungartner 5ºD

Rafael São Romano 
Tavares 5ºB

Gabriel Santiago 
Bettoni 5ºD

Mariana Machado 
de Campos 8ºA

Matheus Carvalho 
da Costa 3ºA

Murilo Marques 
Grosso 3ºC

Weslley Charles 
Lima Da Cruz 

Junior 3ºC

Henrique Oliveira 
Squissato 8ºA

Fábio Sanção 
Natal 3ºB

Luiz Guilherme dos 
Santos Canova 9ºC

Luiz Gustavo 
Baccan Cavamura 

9ºB

 Nosso aluno Victor Trevisan de Lima 
foi Campeão da 4ª Copa Brasil de Xadrez 
Escolar, na categoria sub-16 e na blitz 5 por 
5 minutos!
 O Campeonato aconteceu entre os 
dias 12 e 15 de novembro, na cidade de 
Bauru. Nove jogadores faziam parte da 
categoria até os 16 anos, disputando o jogo 
no ritmo Clássico, que terminou com Victor 
ocupando o lugar mais alto do pódio, após 
vencer 5 partidas e ficar no primeiro lugar 
geral da competição.
 Na categoria sub-12, a nossa aluna 
Lorena Giroto Oliveira ficou com a 7ª 
colocação! Parabenizamos nossos alunos, 
todos os estudantes que participaram 
da competição, e também o professor e 
técnico, Marcos Antônio Lopes.

 Dia 25 de outubro, recebemos três 
ex-alunos: Gustavo (formando 2019), 
Julia e Gabriela (formandas 2020), e para 
conversar sobre os vestibulares com 
nossos alunos das 3ªs séries do Ensino 
Médio.
 O bate-papo, organizado pelo 
Coordenador Nelson e pela Orientadora 
Ana Paula, foi ótimo para esclarecer o 
processo, com dicas e sugestões para 
o melhor aproveitamento de todo esse 
momento.
 Agradecemos muito pela visita e 
por terem se disponibilizado a passar esta 
manhã conosco!

Campeonato de Xadrez

Visita dos ex-alunos

Campanha de arrecadação 
de brinquedos

 O Interact Club de Rio Claro Cidade Azul 
idealizou um projeto para o Dia das Crianças e 
entrou em contato com os coordenadores do 
Colégio Koelle, sendo autorizado a solicitar 
aos alunos a doação de brinquedos usados e 
em bom estado de conservação, para serem 
doados às crianças de bairros carentes da 
cidade de Rio Claro.
 O Colégio confeccionou folhetos, que 
foram distribuídos para os alunos da Educação 
Infantil e do Ensino Fundamental - Anos Iniciais, 
que colaboraram com doações durante o mês 
de setembro, conseguindo encher grandes 
caixas.
 Os interactianos Hebe Rossetti 
(Presidente do Interact), João Victor Spiller, 
Ana Júlia Fuess Sanchez, Sofia Capucci de 
Mores Barros, Letícia São Romano Tavares e 
Rubens Belluzzo Luccas também foram em 
todas as classes para falar sobre a campanha e 
solicitar a doação dos brinquedos.
 O resultado da arrecadação foi 
surpreendente! Foram arrecadados 556 
brinquedos! Cerca de 200 brinquedos foram 
doados, para 61 crianças assistidas pela 
entidade beneficente “Núcleo Artevida”, 
localizada no bairro Bonsucesso e 44 crianças 
foram atendidas pelo Educandário “Santa 
Maria Goretti”, localizado no bairro Santa Maria. 
No total foram beneficiadas 105 crianças (dois 
brinquedos para cada criança).

por Maria Clara Clima
Trotes das 3ªs séries do Ensino Médio 2021

 Os trotes das 3ªs séries de 2021 
foram repletos de impactos positivos 
voltados à comunidade, contando com 
arrecadações de alimentos não perecíveis, 
a contemplação à diversidade de profissões 
e a troca de livros.
 A 3ª série, junto ao Ensino Médio, 
conseguiu arrecadar 200kg de alimentos 
doados à comunidade da Moradia do Novo 
Wenzel. Além disso, houve um movimento 
por todo o Colégio, voltado à contemplação 
e à importância das profissões, pregando 
o discurso de que cada um contribui à 

   Foram doados 14 brinquedos para a 
brinquedoteca do Núcleo Artevida pelo 
potencial que possuíam para brincadeiras em 
grupo.
 Restaram 337 brinquedos para crianças 
de zero a quatro anos. Esses brinquedos 
foram divididos em dois lotes com brinquedos 
semelhantes e doados para duas creches 
municipais: uma na cidade de Rio Claro, também 
no Bairro Bonsucesso e outra localizada em 
Santa Gertrudes.
   O Interact Club de Rio Claro Cidade 
Azul, através dos interactianos e de sua 
coordenadora, a rotariana Carmem Silvia 
Rozin Kleiner, associada ao Rotary Club de Rio 
Claro Cidade Azul, agradece muito ao Colégio 
Koelle por essa preciosa ajuda que possibilitou 
trazer alegria a um número tão expressivo de 
crianças de nossa comunidade. Nosso sincero 
muito obrigado!
 Dados fornecidos pelo aluno e 
interactiano João Victor Spiller.

por Maria Clara Ferreira Franco

sua maneira para o aprimoramento da 
sociedade. 
 Houve também a paralisação do 
intervalo das 3ªs séries para a troca de livros 
entre os alunos (cada estudante levou um 
ou mais livros a serem trocados), sendo o 
evento acompanhado pelas melodias do 
professor de música do Colégio, Joseano, 
junto de seu irmão.
 Por fim, o Trote foi muito proveitoso 
e benéfico, não só trazendo muita diversão 
e sorrisos, mas também a conscientização 
e a troca de experiências.

por Maria Eduarda Sereia   
Concurso EPTV de Redação
 O concurso de redação, organizado pela 
emissora de televisão EPTV, cujos participantes 
são alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, 
tem edições anuais, estimulando o senso 
crítico desses alunos e sempre contando 
com grande número de participantes. O tema 
escolhido para este ano foi: “Pandemia da 
intolerância”. 
 A professora Denise apresentou a  
proposta e deu assistência aos alunos 

participantes. A seleção interna de cinco textos foi realizada, os quais foram enviados para a 
Secretaria de Educação para representar o Koelle. Dentre essas redações, a redação escrita 
por Marcela Vergilio foi escolhida para representar o Colégio entre 8 mil redações enviadas, 
ficando entre as 100 melhores redações do concurso. Parabenizamos a todos os participantes e 
à finalista pelas redações.

Encontro de Equipes 
de Robótica
 Na tarde do dia 30 de outubro, tivemos 
um encontro de equipes de robótica em nossas 
quadras. O encontro foi proposto para uma 
integração e socialização entre as equipes, 
além de uma discussão sobre projetos e a 
robótica em geral.
 Participaram do encontro as equipes 
de robótica: SESI de Rio Claro, SESI de Araras, 
Robô Tigre da E.E. Prof° João Batista Leme e a 
nossa equipe, Koelle Pandas. 

 Uma das propostas de redação da 
prova do Revelando Talentos 2022, para 
os 6ºs anos, foi a escrita de uma carta para 
nosso ex-aluno Rafael Losano.
 Medalhista de prata nos Jogos Pan-
Americanos, Rafael Losano é o cavaleiro 
caçula do time olímpico brasileiro, que 
representou o Brasil nos Jogos Olímpicos 
de Tóquio 2020, no Concurso Completo de 
Equitação (CCE) do hipismo, mas precisou 
abandonar a prova para poupar a sua égua 
na competição.
 As melhores cartas foram enviadas 
para o Rafael e, para surpresa de todos, 
foram respondidas e ainda entregues 
com uma lembrança muito simbólica das 
Olimpíadas.
 As cartas foram entregues 
diretamente pelo diretor, Sr. Gunar! 
Parabenizamos todos os estudantes por 
esse grande feito.

Melhores redações do 
Revelando Talentos

Encontros com Ensino Médio

 Durante o mês de setembro, ocorreram 
encontros propostos pela Orientação 
Educacional com alunos do Ensino Médio.
 Previamente, houve um levantamento 
sobre quais seriam as profissões que os 
alunos gostariam que trouxessem para 
conversar. Este foi realizado por meio de 
uma reunião semanal pelo aplicativo Zoom. 
Os profissionais convidados foram: Fernanda 
Callegari (conversa sobre o curso de Medicina), 
Caíque Kobayashi (conversa sobre o curso 
de Engenharia), Lucas Rizzardo (conversa 
sobre o curso de Relações Internacionais) 
e Fabiane Parente (conversa sobre o curso 

de Direito). Além dessas palestras, Rodrigo 
Sebbatini (FACAMP) e Felipe Gennari falaram 
sobre os desafios do mercado de trabalho e 
o novo vestibular, e faculdades no exterior, 
respectivamente.
 As discussões foram muito além da área 
de atuação do palestrante. Elas abordaram 
tópicos como o mercado de trabalho, toda 
a preparação para o vestibular daquela 
graduação, o ingresso a uma universidade, a 
vida universitária, entre outros.
 Acreditamos ser essencial a participação 
dos alunos nos encontros propostos pelo 
Colégio, assim como em outros eventos.

por Lívia Teciano Henrique 

Visita ao Colégio Humboldt
 No dia 21 de outubro de 2021, nossa 
equipe pedagógica, composta por Rui 
Christofoletti (Diretor Educacional), Nelson 
Bretanha (Coordenador Ensino Médio), Adriana 
Pizirani (Coordenadora 6ºs e 7ºs anos) e Ana 
Paula Siqueira (Coordenadora Acadêmica) 
visitou o Colégio Humboldt, em São Paulo.
 Nossa equipe se reuniu com a equipe 
do Colégio Humboldt, composta por: Luciano 
Egewarth (Diretor Pedagógico), Erik Hörner 
(Vice-Diretor Pedagógico), Talita Marcilia 
(Coordenadora Ensino Médio) e Tânia Lindemann 
(Coordenadora Ensino Fundamental II).
 Os dois colégios realizaram um trabalho 
conjunto, elaborado entre 2020 e 2021, sobre 

Arrecadação de tampinhas e lacres pela 
Equipe da Educação Especial

2ª Feira de Ciências

 No dia 29 de outubro, tivemos o imenso 
prazer de realizar a entrega das tampinhas e 
lacres que a comunidade escolar nos doou, 
uma ação organizada pela Equipe de Educação 
Especial do Colégio Koelle.
 As doações foram destinadas para o 
Luiz Guilherme, mais conhecido como Gui, que 
em 2019 deu início a um projeto para ajudar 
outras pessoas, e até outubro de 2021, Gui já 

 Muitos experimentos, maquetes, 
explicações e premiações. Assim foi a manhã 
do sábado, dia 04 de dezembro, no Colégio 
Koelle, com a 2ª Feira de Ciências.
 O evento proporcionou aos alunos 
do Ensino Fundamental - Anos Finais muito 

a proposta pedagógica do Novo Ensino Médio. 
Esses encontros ocorreram pelo Zoom, uma 
vez por mês, e foram finalizados com essa 
visita presencial.

arrecadou 9,5 toneladas de tampinhas e mais 
de uma tonelada de lacres, que renderam 23 
cadeiras de rodas e 7 cadeiras de banho.
 Agradecemos por essa ação! O Colégio 
continuará recebendo doações para ajudar 
cada vez mais esta causa.

Apresentação da 
Educação Infantil

Apresentação do Ensino Fundamental - Anos Iniciais

Festa do Pijama dos 1ºs anos 

Último dia de “aula”

 No dia 04 de dezembro, 
tivemos as apresentações 
de final de ano da Educação 
Infantil, que contaram 
também com oficinas de 
instrumentos e brinquedos, 
realizadas entre pais e alunos.
 Para os alunos, foi um 
momento de compartilhar as 
conquistas e conhecimentos 
adquiridos. Para os pais e 
familiares, representou 
um dia de muito orgulho e 
emoção. Contamos também 
com um momento de 
socialização e brincadeiras 
com as construções realizadas 
nas oficinas. 
 Assim, vemos nossos 
alunos crescendo e avançando 
etapas. O Colégio Koelle é 
muito grato por fazer parte 
desse processo que ainda 
está sendo construído.

 No sábado, 27 de novembro, tivemos 
as apresentações de final de ano dos nossos 
alunos dos 2ºs aos 5ºs anos do Ensino 
Fundamental.

 No dia 19 de novembro, aconteceu a 
nossa tradicional Festa do Pijama dos 1°s anos! 
Um evento marcante sobre o final e início de 
um novo ciclo na vida de nossos alunos.
 O evento contou com gincana, 
brincadeiras na água, lanche reforçado, uma 
apresentação surpresa de pais e filhos e a tão 
esperada caça ao tesouro!

 Em comemoração à finalização do ciclo 
do Ensino Fundamental - Anos Iniciais, e à ida 
para o 6º ano, os 5ºs anos tiveram um dia cheio 
de atividades, brincadeiras e diversão com a 
equipe do Café com Leite Recreação!

 Para comemorar o final do ciclo, os 
alunos dos 9ºs anos e das 3ªs séries do Ensino 
Médio tiveram seu último dia no Colégio com 
direito a piscina!
 As 3ªs séries ainda contaram com uma 
tarde cheia de atividades, com pintura do 
painel da turma, vôlei, basquete e os 
tradicionais jogos contra os professores.

 Contamos com momentos especiais 
entre alunos, familiares e profissionais, muita 
música, oficinas e emoção. Assim encerramos 
o ano letivo do Ensino Fundamental de 2021, 
de uma forma divertida e cativante!

O 4º T vai apresentar a vocês
Uma história que vivemos
Vamos contar em cordel
Tudo o que sofremos
Ouçam e curtam
As rimas que fizemos

Em 2019 começou na China
Uma demorada pandemia 
Em 2020, chegou ao Brasil
E aí ninguém mais nada fazia...
No começo achamos que seria rápido 
Mas, muita gente morria e não tinha alegria!

Em casa, o tempo não passava
Ninguém mais aguentava
Começamos a usar máscara
O pior é que a aula não voltava
E o pesadelo só começava…
Encontrar amigos, festas, tudo isso nos faltava!

A aula online começou 
Na frente do computador
E continuamos a nos proteger
Álcool gel, máscara, isso era nossa dor
Nós ficamos tristes
E a nossa vida virou um filme de terror!

Algumas famílias, por conta do COVID 
Sofreram com mortes
As notícias só aumentavam nossa tristeza
E isso causava em nossos corações, cortes
Veio a esperança: a vacina foi aprovada! 
E logo chegaram ao Brasil, em aviões de grandes portes

Os idosos e a área da saúde
Foram os primeiros vacinados 
E os hospitais não ficaram mais lotados
Voltamos a ficar animados!
Aos poucos, pai, mãe, professores
Todos ficaram imunizados

Voltamos à aula presencial
Encontramos a escola diferente
Muitas regras para cumprir
Isso não agradava nossa mente
Mas era o que tínhamos e valorizamos:
O pouco era muito para a gente!

O cordel do 4º T está prestes a acabar
Obrigado por escutar
Estaremos sempre com vocês
Essa pandemia vai terminar!
O que desejamos com esse cordel
É seu coração alegrar

2021 está acabando
Vamos aqui deixar
Nosso recado importante:
2022 vai melhorar
Feliz Natal a todos
Que o ano novo seja de arrasar!

Tudo o que tivemos

Produção de Cordel dos 4ºs anos

4º ANO C

 Ao longo do 2º semestre, os alunos dos 4ºs anos estudaram o gênero textual Literatura 
de Cordel. A partir desse estudo, com a orientação das professoras produziram, coletivamente, 
um poema em cordel sobre o tema Pandemia.
 A proposta também incluiu a criação da capa dos folhetos, na disciplina de Artes, com a 
técnica da xilogravura.

Fizemos este belo cordel
Para da pandemia falar
Desse tempo tão difícil
Que tivemos que enfrentar
Então, senhoras e senhores
Vamos logo começar.

Um vírus forte e cruel
Pelo mundo se espalhou
Tirando inúmeras vidas
Medo e tristeza deixou
Seu nome é Coronavírus
Que a todos distanciou.

Covid-19
É o nome da doença
Que chocou o mundo todo
Tornando a vida tensa
Por causa dela aconteceu
Essa mudança imensa.

Escolas e lojas fechadas
A todos entristeceu
Principalmente as crianças
O coração delas escureceu
Foi uma grande dificuldade
Que a todos enlouqueceu.

Com as escolas fechadas
A aula on-line chegou
Os amigos não se viam
Então o Zoom a todos juntou
A casa virou sala de aula
Que bom que isso terminou.

Muitos cientistas tentaram
Dessa pandemia nos livrar
Procurando vários métodos
Para com ela acabar
E acharam um bom jeito
Que foi a todos vacinar.

Chegou o momento do retorno
Com protocolos a respeitar
Máscara e álcool em gel
São itens que devemos usar
Para ficarmos protegidos
E muitas vidas salvar.

Esse foi o nosso cordel
Esperamos que tenham gostado
E aos profissionais da saúde
Queremos passar um recado
Deixamos em nome de todos
O nosso muito obrigado!

A pandemia em cordel
4º ANO A

Se acomodem pessoal
Hoje é um grande dia,
Cá estamos por aqui
Em perfeita harmonia,
Este é nosso cordel
Que foi feito com alegria!

O retorno pra escola
Feliz nos fez ficar,
Pra contar esta história
Resolvemos todos rimar,
Presencial é mais gostoso
O bom mesmo é estudar!

Começou discretamente
Logo, logo se espalhou,
Esse tal coronavírus
O mundo assustou,
“Fica em casa” foi a ordem,
Usar máscara ajudou!

O protocolo é importante
Vamos nos proteger,
Evite aglomeração
É ruim adoecer!
Vamos lavar as mãos
Pra saúde manter!

Cientistas pesquisaram
Alguma solução,
Depois de algum tempo
Cumpriram a missão,
Finalmente encontraram
Na vacina a salvação.

Aos poucos retornando
A vida ao normal,
A escola é importante
Aulas, recreio, que legal!
Reencontrar nossos amigos,
Isto é sensacional!

Agora a despedida
Nossa turma é genial,
A pandemia acabando
Adeus máscara facial,
Um natal abençoado
Um novo ano especial!

Por uma escola sem pandemia
4º ANO B

Percy Jackson: O ladrão de raios (+10) 2005

Forest: um app para quem deseja 
ser mais produtivo

 Baseado na mitologia 
grega, o primeiro livro da série 
“Percy Jackson e os Olimpianos”, 
escrito por Rick Riordan, da 
Editora Intrínseca, narra a vida e 
as aventuras de um adolescente 
chamado Percy Jackson, que 
descobre ser um semideus. Após 
a revelação, o jovem se muda 
para o acampamento Meio-

 Cada dia mais nos 
tornamos dependentes do 
celular, o que muitas  vezes 
pode retardar nosso ritmo 
produtivo. O aplicativo Forest 
incentiva os usuários a manter 
o foco de maneira divertida e 
consciente. 
 Neste app, cada jogador 
tem como objetivo cultivar 
árvores virtuais, podendo 
formar sua própria floresta (o 
crescimento dessas árvores 
ocorre apenas quando o celular 
se mantém desligado, sem 
que a pessoa tenha qualquer 

DICA DE LIVRO

DICA DE APLICATIVO

por Gabriela Micotti

por Maria Clara Clima

tipo de interação com ele. 
Após seu cultivo, o usuário 
ganhará pontos que poderão 
ser usados futuramente). 
Caso o jogador volte a utilizar 
o aparelho antes do tempo 
mínimo, a planta morrerá (o 
que também será exposto 
na floresta virtual). Além 
disso, esse jogo baseia-se 
no método Pomodoro que, 
resumidamente, tem como 
princípio reservar alguns 
períodos de tempo para 
focar-se na produtividade 
onde, entre esses períodos, 

há pequenos intervalos para  
descanso. 
 Entretanto, ao atingir 
um certo número de pontos 
obtidos (árvores cultivadas), os 
jogadores têm a possibilidade 
de comprar novas árvores 
virtuais ou plantar uma árvore 
de verdade, doando os  seus 
pontos para o plantio de 
mudas em florestas da Zâmbia 
e Índia. 
 Forest está disponível 
para download em sistemas 
como iOS, Android, Chrome, 
Windows Phone e Firefox.

por Gabriela Micotti

Uma segunda chance para amar (+12) 2019

 O filme conta a história 
de Kate (Emilia Clarke), uma 
jovem que trabalha em uma 
loja de artigos de Natal e 
que sonha em ser cantora. 
Após um acidente, acabou 
esquecendo do brilho da vida 
e passou a viver vagamente, 
sem se reunir com a família, 
sem cuidar da saúde e sem 
acreditar no bem e na sorte. 
Esse comportamento sofre 
uma transformação quando 
ela conhece Tom (Henry 

DICA DE FILME

Golding), um jovem que 
aparece repentinamente em 
sua vida e passa a ensiná-la 
o valor de se estar vivo e a 
aproveitar cada momento.
 O filme, dirigido por 
Paul Feig, inspirado pelas 
músicas de George Michael e 
com participação de Emma 
Thompson como mãe de 
Kate, não é apenas mais um 
clichê de Natal. Ele conta com 
altas lições de vida e um final 
surpreendente.

Sangue, um lugar seguro de 
monstros para os semideuses, 
onde faz amigos, aprende a 
lutar, a controlar seus poderes 
e conhece mais sobre suas 
origens. Julgado por roubar o 
raio de Zeus, ele vai atrás do 
verdadeiro ladrão e enfrenta 
vários monstros e obstáculos 
ao longo do caminho.

TRAILER

ANDROID

IOS

por Pedro Malta
“Quartzo” - Cristal

 “Tá gravando, Maurício?”, 
é com essa frase que a rapper 
Cristal, 19 anos, inicia o 
primeiro EP de sua carreira. A 
porto-alegrense que está em 
ascensão desde o lançamento 
de Ashley Banks, single que 
virou hit em 2019, mostra 
desde então a que veio, e 
mais ainda, com quem veio.  
 Cristal carrega uma 
herança muito marcante de 
sua família e despeja essa 
influência em suas letras. O 
“Maurício” citado no começo 
é seu primo, conhecido como 
MDN Beatz, produtor de quase 
todas as músicas da jovem 
MC, e citá-lo logo no início é 
mais um indicador da conexão 
familiar que o trabalho da 
Cristal emana, elemento que 
podemos ver claramente 
em “Lá em Casa”, faixa do 
EP que conta com vocais de 
suas primas e fala sobre se 

reconectar com a beleza do 
viver pela perspectiva de uma 
criança. Além de demonstrar 
uma grande habilidade no 
trap, gênero em que já se 
destaca desde o início, Cristal 
esbanja um talento para a 
poesia que poucos artistas 
possuem, escrevendo letras 
profundas e carregadas de 
sentido, como “Alvo na Rua”, 
uma música de amor, mas 
que aborda a problemática do 
racismo, tema recorrente em 
suas letras e que também pode 
ser encontrado em “Start”, 
que relaciona a temática com 
a sua jornada na música. Outro 
tema explorado pela artista 
é a sua própria relação com 
a fama, muito evidente nas 
faixas “Ametista” e “Enemies”. 
Por fim, Cristal faz um resgate 
da sua ancestralidade na faixa 
“Nefertiti”, falando sobre 
dinheiro, ascensão social e 

DICA DE ÁLBUM MUSICAL

reafirmando o seu lugar no 
cenário musical.
 O EP é uma obra de arte 
do começo ao fim e precede um 
futuro álbum da rapper, que 
já marcou sua autenticidade 
desde cedo. Como a própria 
diz na introdução do EP: “Não 
adianta, fala o que quiser, não 
tem quem faça igual”.

YOUTUBE

SPOTIFY
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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 matriz 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. Redatores: Jaime Leitão e 
Teodoro Koelle. Arte final e diagramação: Luiza Petruz.

Colaboraram nesta edição do Kara do Koelle:

por Gabriela Micotti
Texto final de ano

 Chega o fim de mais um ciclo de lutas, 
transformações e comemorações. Após um 
ano de surpresas e mudanças, 2021 veio com 
a esperança de desenvolvimento e superação. 
Atendendo à expectativa da população, trouxe, 
graças à ciência e educação, a vacinação 
contra a COVID-19, que permitiu a volta às 

reuniões presenciais e reencontros, com suas 
respectivas adaptações.
 Com isso, também trouxe novas 
experiências, lições, memórias, com amigos 
e famílias que não víamos há tanto tempo 
e sonhos foram realizados! Que possamos 
brindar juntos à saúde e a esse novo ano que 
será repleto de oportunidades, recomeço, 
sucesso, harmonia e união.

conhecimento e desenvoltura, após criarem 
e apresentarem a teoria e prática de temas 
incríveis como erupção vulcânica, fauna e 
flora, mapa tátil, evolução humana, entre 
outros temas que despertavam a curiosidade 
dos demais colegas. 
 Agradecemos pela extrema dedicação 
de cada aluno para a realização deste evento!

 O evento, chamado carinhosamente 
de 6ºtou dos quintos, ocorreu no dia 02 
de dezembro e contou com atividades 
cooperativas, competitivas, basquete, origami, 
brincadeiras na água e muita lama!

6ºtou dos Quintos Anos 

 A 37ª edição da Olimpíada de 
Matemática da Unicamp, ocorreu com a 
orientação da professora Laís Romanello. Os 
alunos do Ensino Fundamental Anos Finais 
participaram dessa olimpíada nacional, 
formando grupos com três integrantes. 
As etapas da prova ocorreram no Colégio 
Koelle, seguindo as normas impostas pela 
OMS na pandemia do coronavírus. 
 Todas as atividades foram realizadas 
com distanciamento e uso de máscara, 
com os exercícios sendo enviados de 
maneira 100% online. Ao se preparar 
para as provas, os participantes treinam 
exercícios típicos de olimpíadas durante 

Olimpíada de Matemática (OMU)
as tardes da semana, já tendo o seu grupo 
de três alunos formado, para que possam 
se familiarizar com a maneira como cada 
um trabalha, e se ajudarem caso exista 
alguma dificuldade nos exercícios. No 
Colégio, dois grupos conquistaram o 
mérito: a equipe “Incógnitas”, com os 
alunos: Júlio Luiz Munhoz Abbud, Lavínia 
Figueiredo Hellmeister e Marina Pereira 
Garcia; e a equipe “A Bhaskara do Zorro”, 
com os alunos: Enzo Bellíssimo Marques da 
Cruz, Luiz Guilherme dos Santos Canova, 
Luiz Gustavo Baccan Cavamura, os quais 
obtiveram, também, menção honrosa.

por Anne Cerri

HONRA AO MÉRITO

Júlio Luiz Munhoz 
Abbud 9ºA

Lavínia Figueiredo 
Hellmeister 9ºA

Marina Pereira 
Garcia 9ºB

Luiz Guilherme dos 
Santos Canova 9ºC

Enzo Bellíssimo 
Marques da Cruz 

9ºC

Luiz Gustavo 
Baccan Cavamura 

9ºB

Visita da Escola Mundaí
 No dia 02 de dezembro, o Diretor Educacional Rui 
Christofoletti, a Coordenadora Acadêmica Ana Paula, a 
Coordenadora da Educação Infantil Alexandra e a Coordenadora 
do Ensino Fundamental - Anos Iniciais Ana Carolina receberam 
em nossas instalações uma visita institucional muito especial. 
 Max Goldberg é o Diretor Geral de uma escola em Porto 
Seguro - BA, a Escola Mundaí. Sua mãe, Soraia Freua, foi aluna do 
Colégio Koelle de 1973 a 1975, (segunda foto - segunda criança 
da direita para a esquerda) a qual teve tantas boas memórias 
em nossos prédios que, ao fundar a Escola Mundaí, escolheu a 
cor verde em homenagem ao Colégio.
 Durante a visita feita no período da manhã, foi possível 
apresentar toda nossa estrutura: administrativa, acadêmica 
e salas de aula. Contou também com um bate-papo junto da 
nossa aluna embaixadora Maria Eduarda Sereia.
 Além de histórias muito semelhantes de fundação e 
famílias, agradecemos pelo compartilhamento de ideias. Foi 
um prazer enorme recebê-lo e poder compartilhar sobre o 
funcionamento das instituições.

https://youtu.be/6ABmXDV7y-w
https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.forestapp&hl=pt_BR&gl=US
https://apps.apple.com/br/app/forest-mantenha-o-foco/id866450515
https://youtube.com/playlist?list=PLoLEwYYxeEnOgKYOsSD-o2HHSd-osDZao
https://open.spotify.com/album/3go0N6khdsiwn2msqeBno6?si=IlPCq93mQae05vRksXkvCQ

