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VISITA À ULBRA- CARAZINHO
No dia 22 de maio, os alunos do 1º e do 2º ano do EM do Colégio,
acompanhados pelos Professores Elisandro Birkhan e Luciana Reckziegel, foram
à ULBRA para conhecer e vivenciar as práticas acadêmicas realizadas nos
laboratórios da Instituição. Na oportunidade, o grupo realizou um experimento de
purificação da água, semelhante ao processo realizado pelas companhias de
abastecimento de água, para torná-la potável. Além disso, teve a oportunidade de
conhecer outras instalações da Universidade, como os Laboratórios do Curso de
Enfermagem, Anatomia e Biomedicina.
REUNIÃO DE DIRETORES NO CHILE
O Diretor Adilson L. Franck participou do 76º Seminário de Diretores da Rede
Sinodal de Educação, na cidade Santiago no Chile, entre os dias 21 a 24 de maio.
Na programação, os mais de 40 Diretores participantes visitaram as Escolas St.
Thomas Morus, Colégio Rudolf Deckwerth, Colégio Alemán de Santiago e o
Instituto de Formação de Professores de Língua Alemã, Wilhelm von Humboldt,
participaram de palestra sobre o Sistema Educacional do Chile e, ao final,
realizaram um tour nas cidades de Santiago, Viña del Mar e Val Paraiso.
6º VARAL SOLIDÁRIO – VISTA ESTA CAUSA
Com este chamado, o Colégio Sinodal Rui Barbosa convidou a comunidade
escolar a fazer parte de mais um momento de solidariedade e alteridade.
O Varal Solidário contou com o engajamento da comunidade escolar, Grêmio
Estudantil, Líderes de Turmas, Associação de Pais, Professores e Funcionários do
Colégio, e se deu a partir de um mês de arrecadação, culminando no dia 25 de maio
com a distribuição das doações a 120 famílias das Escolas Municipais Esperança,
João Goulart, Pedro Pasqualotto, Professor Francelino Dorneles, Escola Estadual
Eduardo Graeff e da Assistência Social de Carazinho. Agradecemos a todos que
vestiram essa causa por meio de doações, envolvimento e dedicação nesse
importante projeto social.
PARTICIPAÇÃO EM CURSOS
Nos dias 24 e 25 de maio, a Coordenadora Pedagógica Silvana L. Weiler esteve

reunida, em São Leopoldo, na Faculdade EST, com professores da Rede Sinodal
de Educação, para se atualizar e compartilhar experiências em torno do tema
'Inclusão'. A partir da palestra ministrada pelas professoras Mara Sartoretto e Rita
Bergesch - Inclusão: da concepção à ação -, foi oportunizado aos participantes
conhecer experiências inclusivas vivenciadas em três escolas da Rede.
Nos dias 24 e 25/05 as professoras Cristiane Hermes, Carine Leiria, Joseane
Vianna, Carina Luft, a auxiliar Daniela Backes e a Coordenadora Évelin Dazzi
participaram do Curso Como ‘Conduzir a Aprendizagem de Alunos com
Necessidades Educativas Especiais’, promovido pelo Instituto de capacitação
Pedagógica de Eventos.
Nos dias 03 e 04/06, as professoras Bruna Romanzini, Carla Zambonato e a
Coordenadora Évelin Dazzi participaram do 4º Simpósio Brasileiro de
Educação Infantil e 29º Simpósio de Educação Infantil do Vale do Rio dos Sinos
e Caí, que problematizou a educação das crianças da Educação Infantil na
atualidade, tendo como pano de fundo os cuidados nos espaços e contextos para
o desenvolvimento de uma infância saudável.
GALETO COM MASSA TERCEIROS
Os alunos do terceiro ano do Colégio já estão comercializando cartões do
tradicional Galeto com Massa, os quais podem ser adquiridos com os alunos e
também na Secretaria do Colégio, ao valor de R$ 18,00. O evento, que ocorrerá
dia 22 de junho, além de ser uma oportunidade singular de administração,
economia e interação, auxilia os terceiranistas na arrecadação de fundos para a
realização da formatura.
MOSTRA DE CURTAS DO RUI
Cinco turmas estão participando do Projeto de Curtas do Rui: 7ª A, 7ª B e 8ª
(EF) e 1º e 3º RDB (EM). Os roteiros foram entregues no dia 29/05 e analisados
pela Comissão Organizadora entre os dias 03 a 07/06, sendo a devolução
comentada dos mesmos aos diretores, na segunda-feira (10/06). A partir disso,
ocorrem alguns encontros com profissionais da área para orientações sobre
aspectos da filmagem e edição.
Desde já desejamos um bom trabalho e sucesso a todos que abraçaram esse
belíssimo projeto.

05/06 - Conversa com a Dentista Liege Gibbon - Maternal A, B e C
07/06 - Conversa com Sr. Nelson Wojhan - 1ºs Anos e 2ª Ano A (EF)
10/06 - Devolução dos roteiros dos curtas-metragens aos diretores dos filmes
 10/06 - Visita à APAE - 3º Ano (EF)
11/06 - Projeto Autor Presente com Telma Guimarães (Maternal ao 5º ano) - no

Colégio
 15/06 - FESTA DA COLHEITA (Festa Junina)
19/06 - Feira das Miniempresas de Carazinho - Ginásio do Colégio ND

Aparecida
 22/06 - Galeto com Massa dos Terceiros Anos (EM)
24/06 - Multimix de Conhecimentos (EM)
30/06 - Culto de Ação de Graças (Ginásio de Esportes do Colégio)

Jardim I A, B e C – As turmas estão desenvolvendo o Projeto Corpo em
Movimento
As turmas da Educação Infantil (Maternais, Jardins I e II) e Anos Iniciais
(1ºs, 2ºs , 3ºs e 4ºs anos) iniciaram o Projeto de Leitura Rodalê. Uma das
atividades desenvolvidas é o Autor presente, para a qual estamos
realizando a leitura dos livros da escritora Telma Guimarães, que abordam
com criatividade e simplicidade situações do cotidiano das crianças,
mostrando que é possível, sim, aprender com as diferenças. Seguem os
livros lidos e algumas atividades a partir das leituras:
- Maternais A, B e C – É Meu! Uma menina com muitos brinquedos e que
não gosta de dividi-los percebe que ser egoísta não é nada divertido.
- Jardim I A, B e C – A invenção de Celeste. Apesar de o livro trazer o tema
sobre pequenas mentiras, a história provocou nas crianças muito interesse
pelos bichos de estimação, resultando num rico trabalho.
- Jardim II A, B e C – A economia de Maria – A história mostra duas
irmãs gêmeas que agem de forma bem diferente quando o assunto é
dinheiro e de formas diferentes, vão aprender que economizar é muito
bom, menos quando se trata de carinho, amor e afeto.
– 1ºs anos e 2ºA - após ler o livro Menina não entra, observaram a pintura
Futebol de Candido Portinari que apresenta meninos jogando futebol
descalços, num chão de terra... situação singular daquele tempo,
inspirando-os a criarem a sua própria pintura.
*No dia 07/06, o Sr. Nelson Wojhan conversará com as turmas para contar
um pouco sobre a história dos times de futebol de Carazinho.
- 2º B – A árvore contente. A partir da leitura, os alunos conversaram
sobre as diferentes formas das famílias se constituírem, surgindo a ideia de
cada um construir sua árvore genealógica.
- 3ºs A e B –A Conquista esporte clube traz a história do menino Davi,
portador de necessidades especiais e que, a princípio, não pode fazer as
mesmas coisas que as outras crianças. Mas, com a ajuda da família e dos
amigos “diferentes” que fez na escola, aprende a superar muitos dos
obstáculos enfrentados pelo deficiente físico. Pensando nas lições de vida
a que a história nos remete, surgiu a ideia de visitarmos a APAE de nossa
cidade.
A professora de Língua Inglesa, Cristina C. Bagetti, trabalhou com os
Anos Iniciais (turno da tarde) o livro João e o Pé de Feijão (Jack and the
Beanstalk), da autora Telma Guimarães, realizando diversas atividades
com vocabulário.

PROJETO JUNIOR ACHIEVEMENT
A miniempresa Styllet já está disponibilizando seu produto, a Stanllet,
ao valor de R$ 30,00. Os produtos podem ser adquiridos com os
miniempresários do Colégio ou nos
próximos eventos que contarão com a
exposição da miniempresa: a Festa da
Colheita (15/06, no Rui), o Galeto
com Massa (22/06, no Rui) e a Feira
das Miniempresas de Carazinho
(19/06, no Ginásio do ND Aparecida).
Convidamos todos para prestigiar o
trabalho de nossos miniempresários e
para adquirir nosso produto!
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No dia 23/05 sediamos, em nosso Colégio, o Torneio Início Onase de futsal infantil
e infanto masculino, no qual obtivemos uma boa colocação:
Infanto masculino – Vice-campeão
Infantil masculino – Campeão. PARABÉNS AOS ATLETAS!
A equipe infantil masculina de futsal participou do Desafio das Escolas de Futsal,
isso ocorreu no dia 29/05 - Dia do Desafio, promovido pelo SESC Carazinho. Ao
final dos jogos, obtivemos o PRIMEIRO LUGAR. Parabéns aos atletas!
Para o mês de junho segue esta programação:
Participações nos JERGS (JOGOS ESTUDANTIS DO RIO GRANDE DO SUL),
fase municipal;
05/06 – futsal pré e mirim masculino – Torneio Início ONASE – IJUÍ - Foram
campeãs as duas categorias. Parabéns!
10/06 – voleibol pré-mirim feminino – Torneio Início ONASE – PANAMBI
13/06 – voleibol pré-mirim masculino – Torneio Início ONASE – SANTA ROSA
28/06 – voleibol mirim feminino – Torneio Início ONASE – CARAZINHO.
Desejamos sucesso aos atletas!

APROVAÇÕES NO EXAME DE SUFICIÊNCIA DO
CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
Conforme resultado publicado no Diário Oficial da União, em 17/5/2013, 06
alunos da última turma, do Curso Técnico em Contabilidade do Colégio
obtiveram aprovação e agora possuem seu registro no Conselho Federal de
Contabilidade. Dos 10 alunos que realizaram as provas, 06 foram aprovados:
fruto do esforço de cada um e da qualidade do processo de ensinoaprendizagem.
Obrigado aos professores e parabéns para os(as) alunos(as): Adriana Viland
Ribeiro, Cristian Brizola Portela, Francieli Silva Henriques, Lecí Beatriz
Pimentel, Marco Aurélio dos Santos Rosa e Vanderson Adriano Verissimo de
Amorim. A lista completa dos aprovados está disponível em:
www.congressocfc.org.br/Aprovados_Exame_5_Tecnico.pdf
VISITA TÉCNICA À STARA
Na noite de dia 05 de junho, os alunos da 8ª Turma do Curso Técnico em
Segurança do Trabalho visitaram a STARA S/A INDÚSTRIA DE
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. Recepcionados pelo Sr. Celso (Segurança do
Trabalho) e pelo Sr. Tiago Marchese (Ergonomia e também Prof. da turma) os
alunos tiveram a oportunidade de observar os setores de produção da empresa,
analisando a adequação ergonômica aplicada em cada um deles. Práticas
como essa engradecem os conhecimentos de nossos alunos tornando-os
profissionais mais bem preparados para o mercado de trabalho. Nossos
agradecimentos à Stara.

www.ruibarbosa.g12.br/bolsas

Literatura:
1.Escola segura – Edson L. Minozzo
2.Primeiros socorros – condutas técnicas – Lucia M. Sousa
3.Motivação: os desafios da gestão de recursos humanos na atualidade –
Thalita L. Nobre
4.O ninho das cobras (The 39 clues) – Peter Lerangis*
5.Sem mais nem menos – Luís Dill*
Literatura infantil/infantojuvenil:
1.O concurso das aves – Telma Guimarães Castro Andrade*
2.Festa de aniversário - Telma Guimarães Castro Andrade*
3.Bruxa Zamya – Léia Cassol*
4.O gato massamê e aquilo que ele vê – Ana Maria Machado*
5.Nerina a ovelha negra – Michele Iacocca*
*Livros recebidos de doação.

06/06 – Reunião sobre a Avaliação Institucional “Seis +” – sede da Rede
Sinodal em São Leopoldo
06/06 – Reunião com os Coordenadores Regionais da Rede Sinodal –
sede da Rede Sinodal em São Leopoldo
07 e 08/06 – Reunião do Conselho de Educação – Novo Hamburgo

A Família Rui Barbosa está muito animada com a chegada do dia 15 de junho, dia da
tradicional Festa da Colheita (Festa Junina). A 'festança', que neste ano ressaltará 'os
cem anos de Luiz Gonzaga', oferecerá muita diversão com apresentações de
quadrilhas, casamento caipira, brincadeiras e brinquedos e, também, guloseimas
típicas desse festejo.

Faz cem anos que nascia
em Exu no meu sertão
uma criança que um dia
seria o rei do baião

Tendo só dezesseis anos
já era bem conhecido
tocava e cantava bem
e por Santana permitido

Já eram os anos quarenta
quando Gonzaga estreou
tocando nos cabarés
dificuldades passou

No ano de oitenta nove
no dia dois de agosto
morria o rei do baião
tivemos esse desgosto

Em treze de dezembro
Luiz Gonzaga nasceu
mil novecentos e doze
esse fato aconteceu

O jovem Luiz Gonzaga
já com dezessete anos
por Nanzinha apaixonado
da vida mudou os planos

Somente em quarenta e cinco
é que veio a gravação
do seu primeiro disco
foi uma grande sensação

Ficou pra sempre o legado
que nunca será esquecido
alguns seguiram seus passos
mas nada nem parecido

Filho de seu Januário
sua mãe era Santana
de uma família humilde
típica pernambucana

Encontrando a resistência
do padrasto de Nanzinha
nosso jovem sanfoneiro
lhe "peitou" numa feirinha.

A música de sucesso
foi no meu pé de serra
dele e Humberto Teixeira
um "cabra" da sua terra

Este ano é o centenário
de quem cantou o sertão
um viva a Luiz Gonzaga
o eterno rei do baião

Seu pai tocava fole
mas era um agricultor
não incentivava luiz
para ser um tocador

Santana sabendo disso
deu-le uma surra danada
que o Luiz envergonhado
botou-se a pé na estrada

Teve ainda Zé Dantas
com quem fez parceria
compuseram muitas músicas
que sucesso igual faria

http://www.recantodasletras.com.br/c
ordel/3691630

Mas mesmo assim escondido
luiz gonzaga aprendeu
a tocar numa sanfona
foi o dom que deus lhe deu

Vendeu a sua sanfona
e uma passagem comprou
foi parar em fortaleza
no exército se alistou

Asa Branca foi símbolo
de todas suas canções
e com ela ganhou fama
em muitas outras nações

Assim chamava a atenção
com oito anos de idade
num forró de pé de serra
apresentou-se de verdade

Mas lá nunca deu um tiro
serviu como corneteiro
depois deu baixa do exército
e foi pra o Rio de Janeiro

Gonzaga cantou a terra
suas coisas, sua gente,
divulgou nosso nordeste
de forma bem competente
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