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Redes Sociais
dOcorreram, no dia 17 de outubro, duas palestras sobre ‘O mau uso da

Internet e suas consequências’’ com a Juíza Taís Culau de Barros. No
período da manhã, para alunos de 6ª a 8ª série e, à noite, para pais e mães
deste grupo.
Alunos de Não-Me-Toque visitam nossa Instituição
dRecebemos a visita dos alunos da 8ª série da Escola de Ensino
Fundamental Sinodal Sete de Setembro, de Não-Me-Toque, no dia 22 de
outubro. A turma teve a oportunidade de conhecer algumas das atividades
extraclasse desenvolvidas pela Instituição, assistiu a curtas-metragens e
recebeu orientações da Coordenadora Silvana Weiler sobre a estrutura e
funcionamento do Ensino Médio. Após o lanche oferecido pelo Colégio,
para finalizar, o Diretor mostrou aos visitantes todos os espaços escolares.
Foi um belo momento de recepção e integração para os alunos.
4ª AMOVISE
dNos dias 25 e 26 de outubro, ocorreu, em Taquara, a 4ª Amostra de Vídeos
da Rede Sinodal de Educação (AMOVISE), na qual os alunos Camila
Toledo Docena, Guilherme Melchior Geller, Júlia Wentz dos Santos,
Matheus Klein Schaeffer e Ricardo Bordignon Arsego representaram a
Turma 23 de nosso Colégio com o curta-metragem "O Anel de Zanzibar". Os
alunos foram acompanhados pelo professor e funcionário Tiago Wirth.
Feira Literária
dA leitura é uma prática muito trabalhada no Colégio. Para tornar o trabalho
com a leitura mais concreto, os alunos do 4ºano A, do 4º ano B e do 5º ano B,
com a orientação da professora de Língua Portuguesa Joseane Gerling,
escolheram um livro na Biblioteca, leram a obra e, depois, tiveram de
organizar uma forma de apresentar a história para colegas de outras turmas e
para professores e funcionários.
Encontro de Professores de Língua Portuguesa e Redação
dA professora Raquel Leal participou, no dia 31 de outubro, do Encontro de
Professores de Língua Portuguesa e Redação, na UPF, em Passo Fundo, no
Auditório do IFCH. Os conhecimentos e as informações adquiridos serão
socializados com alunos, em sala de aula, e com professores da área, em
reunião específica.
III Mostra de Física e X Mostra de Iniciação Científica
dAconteceu, em nosso Colégio, no dia 1º de novembro - das 9h às 11h -, a
III Mostra de Física e X Mostra de Iniciação Científica. Os alunos do EM,
orientados pela professora Fabiane Sestari, prepararam seus trabalhos,
durante o ano letivo, para esse dia de apresentação, que recebeu a visita de
nossos alunos e de mais quatro escolas.
Feira de Ciências
dOs alunos da 8ª série, orientados pelo professor Clóvis Nunes, estão
organizando uma Feira de Ciências para a manhã de 07 de novembro.
dNo dia 08 de novembro, os alunos Andrei Rockenbach, Carlon Ramos e
João Henrique Cenci , do 2º RDB, orientados pela professora Fabiane
Sestari, participarão da Feira de Ciência da UPF- em Passo Fundoconcorrendo ao Prêmio Jovens Pesquisadores (categoria EM), com o
trabalho- "Energia Sonora: Influências da exposição excessiva aos elevados
índices de intensidade Sonora" pré-selecionado pela Universidade.
Grupos de Teatro e suas apresentações
dNa 6ªfeira (09/11), às 19h30min, em nosso Auditório, os alunos do Teatro
do EM apresentarão a peça "A nova Família Addams vai à escola". O convite
é aberto a toda comunidade escolar.
dA professora Adriana Turconi e os alunos dos outros grupos de teatro estão
se organizando para suas apresentações a alunos e familiares. Abaixo, o
cronograma das demais atividades do grupo:
d21/11- 19h às 22h- Apresentação das peças de teatro (AI e EF) à
Comunidade
d22/11-8h às 12h- Apresentação das peças de teatro (AI, EF e EM) aos
alunos
I Festival de Talentos
dOs alunos do Grêmio Estudantil Cecília Meireles estão organizando o I
Festival de Talentos do Rui, que acontecerá no dia 14 de novembro, às 19h,
sendo ingresso um 1Kg de alimento não perecível. O evento envolverá
música, dança e variedades.

d01/11-9h às 11h - III Mostra de Física e X Mostra de Iniciação Científica
d01/11- Publicação do edital para o processo seletivo de bolsas de estudo

para os Cursos Técnicos

d03 e 04/11 – Enem 2012
d05/11- Comemoração dos 91 anos do Colégio e sorteio da rifa dos

alunos do 3º ano do EM

d06 e 07/11- 75º Seminário de Diretores da Rede Sinodal de Educação-

Cachoeira do Sul

d07/11 – 8h30min às 10h10min - Feira de Ciências da 8ª série
d09/11- 19h30min- Apresentação do Teatro "A nova Família Addams

vai à escola"

d09 e 10/11- Reunião do Conselho de Educação da Rede Sinodal de

Educação- São Leopoldo

d11/11 - 20h- Culto pelo aniversário do Colégio
d14/11 - 19h- I Festival de Talentos
d15/11- Feriado pela Proclamação da República

Semana da Criança
dUma programação muito especial aconteceu no período de 08 a 11 de

outubro pela Semana da Criança, cujo tema foi Hora de Brincar. Brincadeiras,
algodão doce, momentos especiais com as madrinhas das turmas, apresentação
do Conjunto Instrumental foram algumas atividades que divertiram nossas
crianças.
Língua Estrangeira
dAcontecerá uma reunião de orientação sobre Línguas Estrangeiras com pais e
mães dos alunos e alunas do 4º ano, no dia 20 de novembro, às 18h.
Festa à Fantasia
dNo dia 23 de novembro, acontecerá uma Festa à Fantasia para turmas da EI
ao 4º ano do EF. Certamente, mais um momento de muita diversão.
Apresentação de Encerramento
dO final do ano letivo já se aproxima e cada turma realizará sua apresentação
de encerramento.Abaixo segue o cronograma para a organização das famílias:
26/11 – Pré-Kinder
27/11 – Maternal A, B e C
28/11 – Kinder B
29/11 – Kinder A e C
30/11 – Jardim I B e C - Exposição de artes visuais e recital de poesias
04/12 – Jardim II A
05/12 – Jardim II B
06/12 - Jardim II C
07/12- Anos Iniciais 1º ao 4º ano

Atividades dos 3ºs anos do EM
dAs turmas de 3º ano do Ensino Médio realizaram um simulado para o Enem,

nos dias 08 e 09 de outubro, no Colégio.

d No dia 17 de outubro, nossos terceiranistas, acompanhados pela profª

Raquel Amende Leal, participaram do evento UNIVERSITÁRIO POR
UM DIA, promovido pela ULBRA – Campus Carazinho. Foi uma manhã
de intenso envolvimento e, nessa ocasião, ocorreu a premiação do nosso
Colégio: recebemos um Datashow por ser a escola com maior percentual
de inscrições de seus terceiranistas no Quiz Online (mais de 90%).
Também foi premiado, com uma inscrição para vestibular, o aluno
Christovan Weidlich (3º RDB) - que ficou entre os quinze alunos
destaques do Quizz (prova que ocorreu no dia 10 de outubro). A atividade
foi muito elogiada pelos alunos, pois puderam vivenciar situações
peculiares de algumas áreas do conhecimento.
dEm outubro, ocorreram as aulas de revisão para o Enem 2012 em
preparação às provas dos dias 03 e 04 de novembro. Esperamos que
nossos estudantes consigam um bom desempenho nas provas deste ano.
dPara o dia 12 de novembro está sendo organizada pelos alunos do 3º RDB
uma Feira das Profissões para todo o EM.
dO sorteio da rifa dos 3ºs anos ocorreu no dia 05 de novembro e o ganhador
da camiseta oficial do Grêmio foi Vinícius Schreiner . Parabéns.
dAs avaliações atrasadas para os alunos do 3º ano da EM acontecerão nas
tardes de 29 e 30 de novembro. A organização das mesmas será feita pela
vice-diretora Anelise Scheibe.
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! No dia 04 de outubro, jogando em Horizontina - no CFJL - pelo

Campeonato ONASE, a equipe mirim feminina de voleibol sagrou-se ViceCampeã. Parabéns às atletas pela conquista!
!Os meninos da equipe masculina de futebol de campo, categoria 1998
a 2001, jogando pela fase municipal do Guri Bom de Bola, sagraram-se
campeões dessa etapa, conquistando a condição de participar da fase
regional em Passo Fundo. Parabéns aos atletas!
Cronograma das próxima participações
!08 de novembro - fase regional do Guri Bom de Bola
em Passo Fundo
!22 de novembro- Campeonato ONASE futsal pré e
mirim masculino em Carazinho
Garra, vontade e determinação serão necessárias para o
sucesso nos próximos compromissos!

PROCESSO SELETIVO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA
OS CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
O Colégio Sinodal Rui
Barbosa torna público que
estão abertas as inscrições
para o processo seletivo de
bolsas de estudo para os
Cursos de Educação
Profissional, mediante as
disposições, condições e
prazos previstos no Edital
disponível em:

www.ruibarbosa.g12.br/bolsas
Câmara de Educação Profissional da Rede Sinodal de Educação
(CEPRO)
No dia 23 de outubro, ocorreu a reunião da Diretoria da CEPRO, que ocorreu na
Sede da Rede Sinodal de Educação - em São Leopoldo. O Coordenador César
participou da reunião, que tratou de assuntos da última Assembleia que ocorreu
em Taquara/RS, bem como de ações futuras que, na visão da Diretoria, trarão
diferenciais para a Educação Profissional da Rede.Aguardem as novidades!
Apresentações de Relatórios Finais de Estágio do CTST
Nos dias 22 e 25 de outubro, foram apresentados alguns dos Relatórios Finais
de Estágio do Técnico em Segurança do Trabalho. As Bancas Avaliadoras,
estudantes e pessoas presentes puderam notar, nessas nove apresentações, a
qualidade que estamos conseguindo junto aos alunos que desejam
diferenciação no mercado de trabalho. Parabéns aos orientadores,
professores, alunos e demais que se envolveram direta ou indiretamente na
formação desses profissionais!

Notícias da Biblioteca
No dia 11/10, no turno da tarde, os alunos foram convidados a assistir a
apresentação do Conjunto Instrumental do Colégio, que prestou
homenagem ao Dia das Crianças. Na oportunidade, foi realizado o
sorteio da bicicleta do Projeto Leitura - Ato que Transforma, que teve
como ganhador o aluno Eduardo Casirigui, do 1º anoA, do EF.
A Biblioteca recebeu, com esse projeto,
1.246 novos livros para compor o acervo e
agradece a todos que participaram e
permitiram que seus livros circulassem.

Viagens de Estudos

Algumas turmas de alunos realizaram suas Viagens de Estudo no mês de outubro:
 no dia 17 de outubro, os alunos do 4º ano, acompanhados pelo professor
Elisandro Birkhan e pela psicóloga Silvana Lima, foram a Ijuí, Santo Ângelo
e São Miguel das Missões;
 os professores Ademir Strasburger e Luciana Reckziegel, no dia 25 de outubro,
acompanharam os alunos da 6ª série a Viamão (Quinta da Estância Grande;
 Rio Grande e Pelotas foi o roteiro da 7ª série, acompanhado pela professora
Jéssica Groders e pela psicóloga Silvana Lima, nos dias 25 a 28 de outubro.
*No site, há fotos e mais detalhes das atividades.

Como Padre e professor universitário, Martim Lutero sempre
esteve preocupado com a verdade bíblica, por isso buscou, na palavra de
Deus, o fundamento para sua vida. Uma das preocupações de Lutero era
como ganhar a salvação e a vida eterna. A Igreja da época ensinava que a
pessoa devia fazer algo para ganhar méritos junto a Deus e, assim, obter sua
salvação. Nos estudos dos primeiros capítulos da carta aos Romanos, Lutero
compreendeu, no ano de 1513, o que a Bíblia entende por “justificação”. Até
agora ele havia temido essa palavra e só pensava na justiça de Deus como
castigo. Agora ele podia reconhecer que se falava da justificação divina como
dádiva; que sua misericórdia nos faz justos e que ela nada quer de nós, além
de fé e confiança, enfim aceitação de seu presente. Ele escreveu: “aí eu me
senti como recém‐nascido e como se eu tivesse pessoalmente entrado pela
porta aberta do Paraíso. Daí, de repente, toda a escritura me mostrou uma
outra face”. Nesse momento decisivo, em que Lutero aprendeu a entender o
apóstolo Paulo, ele se tornou o Reformador que anunciava a boa nova no
púlpito e na sala de aula. Porém, mais tarde, ocorreu um fato decisivo que
mudou o rumo da história. Desde abril de 1517, o padre Johann Tetzel, entre
outros, vendia cartas de indulgências pelas quais se comprava o perdão de
pecados junto a Deus. Lutero se dirigiu a vários bispos para que parassem
com essa enganação junto ao povo, mas foi em vão. Diante disso, ele
escreveu 95 teses e afixou na porta da Igreja, em Witemberg, no dia 31 de
outubro de 1517. Nesses escritos se manifestou contra a compra do perdão
de pecados. A primeira tese lembra: “Quando nosso Senhor e Mestre Jesus
Cristo diz: Arrependei‐vos (Mateus 4.7), ele queria que a vida inteira dos
crentes fosse arrependimento.” Com palavras claras, Lutero criticava os
erros da Igreja da época que vendia o perdão dos pecados, mediante o
pagamento em dinheiro, sem pedir que as pessoas se arrependessem de
seus pecados. A Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, em sua
teologia, entende que Deus nos perdoa por amor e não porque o
mereçamos. Ensinamos, na Igreja, que nada precisamos fazer para sermos
salvos, somente nos cabe confiar no amor de Deus revelado a nós em seu
Filho Jesus Cristo. Como cristãos, a salvação nos é dada de graça mediante a
fé, por isso não necessitamos realizar boas obras para ganhar a salvação.
Como pessoas luteranas, realizamos boas obras, mas não para ganharmos a
salvação, e sim por já termos sido salvos por Deus. Não são as boas obras que
levam à salvação, e sim a salvação que nos leva a realizarmos boas obras.
P. Gilmar do Nascimento

Aniversário de 91 anos do Rui Barbosa
Para o dia 05 de novembro, cada
professor, em sua turma, realizou
um breve comentário sobre a
passagem dessa data,
relembrando que somos, sim, o
resultado de uma grande história,
mas que, enquanto profissionais e
estudantes do presente, fazemos
todos os dias a história do nosso
Colégio.

Agenda da Direção
Seminário de Diretores

!Nos dias 06 e 07 de novembro, o diretor Adilson Franck participará do 75º

Seminário de Diretores da Rede Sinodal de Educação, no Colégio Sinodal
Barão do Rio Branco - em Cachoeira do Sul.
Reunião do Conselho de Educação
!Acontecerá, nos dia 09 e 10 de novembro, a Reunião do Conselho de
Educação da Rede Sinodal de Educação, em São Leopoldo, na qual o Diretor
Adilson Franck se fará presente.
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