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 1º/04 ‐ Início das ARs (Atividades de Recuperação)

PROERD
Aconteceu no dia 1º de abril o Encontro Inaugural do Programa de
Prevenção às Drogas e à Violência (PROERD), o qual será desenvolvido em
10 encontros com o 5º ano e terá como instrutor o Soldado Alexandre
Medeiros.
Agradecemos aos pais que puderam acompanhar o Encontro
Inaugural e esperamos contar com o apoio dos mesmos na divulgação e
fortalecimento de uma cultura de paz e construção de uma sociedade mais
saudável e feliz.
NINHO SOLIDÁRIO
A ALTERIDADE, tema deste ano do Colégio, foi a motivação para o
tradicional Ninho Solidário. Nas celebrações em preparação para a Páscoa,
Professores, Funcionários, Pais e Alunos foram convidados a ofertar doces
para a confecção do ninho. O resultado dessa generosidade foram dois
grandes ninhos, entregues a duas instituições de nossa cidade: EMEI
ESPERANÇA e ESCOLA MUNICIPAL FRANCELINO DORNELES.

APPA
Assumiu a Presidência da Associação de Pais, Professores e Amigos
do Colégio a Srª Ângela Grubel Bandeira. Desejamos à nova Presidente uma
excelente gestão!
ENCONTRO DE EQUIPES PEDAGÓGICAS
Com o objetivo de refletir, de forma sistêmica, sobre a gestão
administrativa e pedagógica, na escola, as Coordenadoras Pedagógicas
Évelin Dazzi e Silvana Weiler e a Psicóloga Silvana Lima participarão, nos dias
12 e 13 de abril, do Encontro Nacional de Equipes Pedagógicas da Rede
Sinodal de Educação, em Blumenau.

CURSO DE LÍNGUA PORTUGUESA
As professoras Carine Leiria e Débora Xavier participarão, nos dias 19 e 20/04, da
1ª etapa do Curso de Língua Portuguesa, cujo tema é “Desenvolvimento da
competência leitora nos alunos: compreensão e interpretação de textos”. Essa
etapa ocorrerá no Colégio Sinodal Ruy Barbosa, em Rio do Sul ‐ SC.

 05 e 06/04 ‐ 19º Encontro de Lideranças Estudantis ‐ CEAP ‐ Ijuí
12 e 13/04 ‐ Encontro Nacional de Equipes Pedagógicas ‐ Blumenau
13/04 ‐ Sábado de aula para os 3ºs EM
15/04 ‐ Reunião da CEPRO ‐ São Leopoldo
15 a 19/04 ‐ Inscrições das Chapas para o Grêmio Estudantil
19 e 20/04 ‐ 1ª etapa do Curso de Língua Portuguesa ‐ Colégio Sinodal Ruy

Barbosa ‐ Rio do Sul

 20/04 ‐ Início das inscrições para o UFRGS Portas Abertas ‐ 3ºs EM
 22/04 ‐ Início das revisões de EM para os 3ºs EM
 23/04 ‐ Último prazo para inscrição da chapa para o GECM
 29/04 ‐ Eleição do Grêmio Estudantil Cecília Meireles
30/04 ‐ 2º Brechó de Uniformes

19º Encontro de Lideranças Estudantis
Nos dias 05 e 06 de abril, as alunas Laura Albuquerque e Luégi Jarré
participaram no CEAP ‐ em Ijuí ‐ do Encontro de Lideranças, que teve por
objetivos provocar reflexões sobre as potencialidades da liderança propositiva
e oportunizar vivências significativas sobre a atuação
do líder, para além do cumprimento das obrigações
tradicionais. Nesse evento, as estudantes tiveram a
oportunidade de ouvir as palestras ‘O perfil do líder
propositivo para uma nova geração’ e ‘Como liderar
num ambiente de mudanças’, bem como de
participar de compartilhamentos, jogos
cooperativos e trabalhos em grupos.

TODOS PELA SEGURANÇA NO TRÂNSITO
No dia 20/03, recebemos a Diretora de Ensino Janice Graebin e
instrutores do CFC Cará para desenvolver o projeto ‘Um Dia de Troca’ com os 1os
anos do Ensino Fundamental, cujo objetivo foi trabalhar, de forma integrada com a
Semana da Páscoa, o tema cuidados no trânsito para crianças. De forma lúdica e
informativa, o grupo contribuiu para que nossas crianças pudessem fortalecer
atitudes cidadãs no trânsito e, consequentemente, reforçar a responsabilidade de
seus familiares.

2º BRECHÓ DE UNIFORMES

VIVÊNCIAS DE PÁSCOA!

A APPA está organizando o 2º Brechó de Uniformes do Colégio Sinodal Rui
Barbosa, que acontecerá no dia 30/04, às 18h, no pátio da escola. Para tanto,
pede a colaboração das famílias no envio de uniformes que não servem mais em
seus filhos ‐ os quais devem ser entregues no setor de recepção da escola, entre
08 e 19/04. As peças serão vendidas por R$ 5,00 e R$ 10,00, e o dinheiro
arrecadado será doado a uma instituição assistencial da cidade.

Dentre as muitas atividades desenvolvidas por ocasião da Páscoa, a
Educação Infantil e Anos Iniciais tiveram a participação efetiva das madrinhas, nas
salas de aula dos pequenos, com brincadeiras, histórias e guloseimas. Muito
obrigado pela significativa interação!

GRÊMIO ESTUDANTIL CECÍLIA MEIRELES
No dia 28 de março, o GECM visitou a creche EMEI Kenia Setti, para
realizar uma ação voluntária de Páscoa: oferecer cachorro-quente para
cerca de 150 crianças carentes. Os alunos voluntários foram Bruna
Rossetto, Carlon Ramos, João Henrique Cenci e Willian Lippert,
segundo os quais não há melhor presente de Páscoa do que ajudar o
próximo e entrar em contato com diferentes realidades. Após servir o
lanche, o grupo acompanhou as crianças da creche até o parquinho
para uma atividade de recreação.
GESTÃO 2013/2014
 De 15 a 19/04 - Inscrição das chapas e entrega
das propostas de trabalho.
 22/04 - Análise e aprovação das propostas pela
Direção.
 29/04 - Eleição.
 30/04 - Divulgação dos resultados.

MINHA HISTÓRIA DE VIDA
Os alunos do 2º anos A e B, da professora Carine Leiria, realizaram, com
o auxílio da família, o resgate histórico da sua vida, a partir do levantamento de
alguns fatos importantes que aconteceram desde o nascimento. Para isso,
entrevistaram seus parentes, pesquisaram em documentos, observaram
fotografias, entre outros, e organizaram sua história na linha do tempo.

TEXTO PUXA TEXTO
As turmas do 3º anos A e B, da professora Joseane M. Vianna, estão
desenvolvendo atividades para refletir sobre o tema 'direitos da criança'. Leituras e
contação de história a partir das obras Os Direitos das Crianças segundo Ruth
Rocha, e Direitos Universais das Crianças, da autora Suzete Armani, favoreceram
conversas, debates e belas produções textuais. Uma delas (confira no site) com o
criativo título Declaração Universal do(a) Menino(a) Invocado(a).

PROJETO JUNIOR ACHIEVEMENT
Os alunos do 2º ano do EM vêm desenvolvendo seu espírito
empreendedor por meio do Programa Miniempresa - Projeto Junior
Achievement - nas terças-feiras à noite. Junto à Professora de
ligação, Rafaela Graeff, e dos Advisers, o grupo já está organizando
sua empresa e pensando nos possíveis produtos a serem
comercializados.
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UMA BOA GEMADA NO CAFÉ DA MANHÃ
DE DOMINGO
“Há momentos para ficar afastado
Momentos para desviar o olhar
Há momentos para baixar a cabeça
Para ir em frente com seu dia”
[trecho da música Miss Sarajevo - U2]

Após algumas semanas de atividades e treinamentos,
estamos nos aproximando das primeiras participações,
conforme segue:

Há tempo para tudo - tudo tem um tempo que pode ser definido por
nós ou pela sequência de acontecimentos de nossa vida pessoal, profissional
e/ou espiritual. O importante é sermos confiantes nos planos de Deus,
procurando fazer o que nos parece o mais correto possível, prazeroso... e que
se tenha fé. Que o que venha pela frente seja uma coisa “bem bonita”.

13/04 ‐ Jogos de integração, em Sarandi
‐ Futsal Masculino (nascidos em 1997 até 2005);
‐ Voleibol Feminino (nascidos em 1998 até 2004).
26/04 Torneio Início ONASE
– Voleibol Infanto Masculino, em Panambi.
Desejamos sucesso aos nossos atletas!

LEI

VÔ

ASSEMBLEIA DA CEPRO EM SÃO LEOPOLDO
No dia 15 de abril, no Instituto Rio Branco (São Leopoldo), ocorrerá a 1ª
Assembleia anual da Câmara de Educação Profissional da Rede Sinodal de
Educação. Entre outros assuntos, as 15 instituições da Rede que fazem parte
da CEPRO estarão analisando cenários e perspectivas da Educação
Profissional, de cada Instituição e também da Rede Sinodal de Educação. A
assembleia contará com a presença das coordenações da Educação
Profissional e das direções das instituições.

VISITA À PREVENSUL NO DIA 18 DE ABRIL
www.ruibarbosa.g12.br/bolsas
A Prevensul retorna a Porto Alegre consolidada como o maior evento de

Serviço de Segurança do Trabalho e Emergência do sul do país. A capital
gaúcha vai receber as melhores empresas e os maiores especialistas em
suas áreas de atuação ‐ uma excelente oportunidade para aperfeiçoamento
profissional, apresentação de novas tecnologias e produtos. As turmas do
CTST VII e CTST VIII (40 alunos), coordenação e professores visitarão a feira
no dia 18 de abril, na sede da FIERGS.
NR‐18 NA PRÁTICA
Acompanhados pelo Professor Orlando Glasenapp, os alunos da 7ª Turma
do Curso Técnico em Segurança do Trabalho estiveram, no dia 1º de abril, em
visita técnica a uma obra da Construtora Senger, para vivenciar os estudos
sobre a Norma Regulamentadora NR‐18, que trata das Condições e Meio de
Trabalho na Indústria da Construção. Agradecemos à Construtora Senger
pela oportunidade e ao Prof. Orlando pela responsabilidade de aliar o
teórico com o prático em seus ensinamentos.
PREMIAÇÃO DA RIFA DE PÁSCOA DO CTST VII
No dia 28 de março, a 7ª turma do Curso Técnico em Segurança do Trabalho,
representada pelo Diretor Adilson Franck e pelo Prof. Tiago Luís Wirth,
efetuou a entrega de uma Cesta de Páscoa no valor de R$ 200,00 ao Sr.
Gilssomar de A. O sorteio ocorreu por meio do resultado da Loteria Federal
do dia 27/03, no horário das 18h. Parabéns ao ganhador!

Literatura:
1. Mentes inquietas: TDAH: desatenção, hiperatividade e impulsividade –
Ana Beatriz Barbosa Silva
2. Vencer em ilhas tortas – Marcelo Spalding*
3. Um ano especial –Léia Cassol*
4. O código da luz – Léia Cassol*
5. As cinco pontas de uma estrela – Marcelo Spalding*
Literatura infantil/infantojuvenil:
1.
Diferentes somos todos – Alina Perlman*
2.
Pretinho, meu boneco querido – Maria Cristina Furtado*
3.
Manga madura não se costura? – Sinval Medina*
4.
Folclorices de brincar – Mércia Maria Leitão*
5.
Onde está a mamãe? – Terezinha Casasanta*

"Te desejo uma fé enorme, em qualquer coisa, não importa o quê, como aquela fé que a
gente teve um dia, me deseja também uma coisa bem bonita, uma coisa qualquer
maravilhosa, que me faça acreditar em tudo de novo, que nos faça acreditar em tudo
outra vez." [Caio Fernando Abreu]

Na minha história de 44 anos de vida, o Colégio Sinodal Rui
Barbosa (quando falo no Rui refiro-me a todas as pessoas que já estiveram na
Instituição e às que agora estão) me acompanha desde bem pequena, como
aluna, no Pré (1972), até a conclusão da 8ª série (1982), no meu retorno como
professora (1987) e, depois, em 1998, como vice-diretora. São muitos anos!!!
Muita História!
“Por onde andei
deixei partes de mim.
Estou partida em paisagens,
momentos eternos...
Vozes interiores falam de
saudades escondidas
nas mil e uma
memórias do tudo
ou do talvez. [Ligia Rosso]

Ao olhar para trás posso ver uma bela estrada que construí no
decorrer de meus 26 anos como profissional no Rui Barbosa, com problemas,
dificuldades, erros, mas, acima de tudo, com acertos e busca pelo melhor das
pessoas – alunos, pais, colegas. Foram anos felizes, lembrando que
felicidade envolve desafios, perdas e escolhas.
“Rever o passado olhar com olhos calmos pro meu presente e fazer o possível para não
ficar pensando no futuro – ao menos nesse futuro daqui alguns anos que ninguém na
verdade sabe se chegará - Fecho os olhos e começo a pedir. Não são coisas muito
complicadas de serem atendidas. Ao menos eu acho que não. Apenas me concentro em
cada rosto que já conheci até hoje e nos sentimentos que tenho por cada uma dessas
pessoas.” [Caio Fernando de Abreu]

Iniciei como professora da 2ª série (hoje 2º ano), aos poucos assumi
o Português nas turmas de 7ª e 8ª séries, em seguida também a Literatura no
EM. Mais tarde, também o Inglês. A última turma em que atuei como
professora está se formando no 3º ano do EM. Trabalhei na biblioteca e, a
partir da administração do diretor Silvio Iung, fui convidada a assumir a vicedireção (1998) e, além das atividades da função, continuei em sala de aula.
Com a chegada do diretor Waldir Scheuermann, permaneci no cargo e em
sala de aula. Após o nascimento do meu filho Mathias (2006), ainda atuei
como profa até o final do ano, posteriormente (e exclusivamente), como vicediretora. Em 2011 recebemos o diretor Adilson L. Franck, que continuou
confiando no meu trabalho e que foi muito compreensivo e apoiador na minha
decisão de afastamento. O Sr. Nelson Wojahn, que era o Presidente do
Conselho Escolar, também foi sempre um grande incentivador e valorizava
muito meu trabalho.
Sou grata, e muito, a todos que fizeram parte de minha história no
Rui. São muitas pessoas especiais. Meu desejo era abraçar cada uma - sei
um pouco ou muito de cada um de todos - mas compreendi não ser possível
praticar esse gesto na íntegra, por isso senti o desejo de escrever essas
palavras, ainda que insuficientes para tudo o que esta Instituição e todos que
fizeram e fazem parte dela significam para a 'Anelise'.
Muitos me questionam se cansei, minha resposta é não, no
entanto, optei em ficar mais com minha família e colaborar mais com o nosso
negócio (propriedade rural) e auxiliar meu esposo Carlos. Também é um novo
desafio, e são os desafios que colaboram para querermos mais. Não me
desligo por completo, nem seria possível, continuo como mãe, madrinha de
turma, e vice-presidente do Conselho Escolar.
Obrigada, grande família Rui Barbosa, por
grandes momentos; agora vou ter tempo para 'curtir'
mais uma boa gemada no café da manhã de
domingo (quem quiser saber desse hábito familiar
precisa falar comigo, e isso será muito bom).

* Livros recebidos de doação

15/04 - Reunião da CEPRO - Instituto Rio Branco - São Leopoldo.
16/04 - Reunião da ISAEC - Diretor Adilson e Presidente do Conselho
Escolar, Sra.Tânia Keller.

Anelise Erna Lamb Scheibe
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