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QUIZ ON‐LINE
Na manhã de 10 de outubro, nos laboratórios de informática do Colégio, os
alunos terceiranistas realizaram o Quiz On‐line, um simulado promovido pela
ULBRA. Como resultado, conquistamos sete dos quinze primeiros lugares. A
premiação ocorreu dia 17/10, no Evento “Universitário por Um Dia”, no campus
ULBRA Carazinho. Parabéns aos alunos Yasmin Tamimi, Felipe Diehl, Marília
Pinzon, Leonardo Rocha, Willian Lippert, Larissa Farion e Kelly Boeni pelo excelente
desempenho.

SEMANA DA CRIANÇA NO RUI

Durante a semana de 07 a 11 de outubro ocorreu uma intensa programação
em homenagem às crianças, contemplando alunos da Educação Infantil ao Ensino
Médio. Dentre as atividades da Educação Infantil e Anos Iniciais, houve gincana
cultural, cineminha, brincadeiras, música, poesia e dança. O 5º ano “curtiu” sua
viagem de estudos a Bento Gonçalves e Teutônia e os 6ºs anos participaram de
uma atividade de integração. As 7ªs, 8ª e Ensino Médio assistiram à comédia “Se eu
fosse você”, encenada pelo nosso grupo de teatro (Grupo Pégasus). Foram muitos
momentos de descontração e risadas, que mexeram com os sonhos e fantasias das
crianças Rui Barbosa.

OFICINA DE GRAVURA

No dia 08/10, o 1º do Ensino Médio participou do Projeto de Extensão “Arte,
Cultura e Cidadania na Comunidade”, promovido pela UPF (Campus Carazinho) e
conduzido pela Professora da Universidade Margarida Pantaleão (também mãe de
aluna). Em sala de aula, os alunos assistiram a uma apresentação sobre a história
da gravura, os diferentes tipos de técnicas e sua importância no campo das artes.
Após, experimentaram uma técnica alternativa de gravura, a “isogravura”. Os
temas representados mesclaram imagens figurativas e abstratas numa composição
agradável de ser apreciada.

05/11 – Aniversário de 92 anos do Colégio
05 a 19/11 – Período de inscrição para o processo seletivo de bolsas

para os Cursos Técnicos
10/11 – 20h ‐ Culto de 92 anos do Colégio – na Igreja de Cristo
11/11 ‐ Visita ao Museu Muzar ‐ UPF ‐ Jardim II B e C
14/11 – 19h – II Festival de Talentos – Auditório do Colégio
15/11 – Feriado Proclamação da República
19/11 – 18h10min ‐ Reunião de orientação sobre Línguas Estrangeiras

e apresentação de flautas ‐ 4º ano
20/11 – 19h30min ‐ Apresentação da peça de teatro “Se eu fosse você”

ao público
22/11 ‐ 18h ‐ I Mostra das Curiosidades do Mundo Amimal ‐ Jardim II
24/11 – 09h30min – Prova de Seleção para bolsa de estudos – Cursos

Técnicos
25 a 30 ‐ Apresentações de Pré‐kinder a Jardim I
27/11 ‐ Exposição Arte no Universo Infantil ‐ Jardim I A, B e C
28 e 29/11 – Avaliação atrasada – 3º EM
AD – Viagem de estudos a Canoas e Porto Alegre – 6º ano
AD ‐ Atividade do Conjunto Instrumental

DIA DO PROFESSOR e FUNCIONÁRIO
No seu dia, 15 de outubro, Professores e Funcionários do Colégio receberam,
no pátio do colégio, uma homenagem especial organizada pelos alunos
terceiranistas. Estes, caracterizados como professores e funcionários, proferiram
emocionantes mensagens de gratidão e “puxaram” um parabéns conjunto com os
mais de quatrocentos alunos que se faziam presentes. Obrigado pelo carinho!

UMA INTESI NÃO SE ESQUECE...
No dia 23/10 aconteceu, em Horizontina, a 18ª INTESI ‐ Intercâmbio de Teatro
da Rede Sinodal de Educação para alunos do Ensino Fundamental – evento do qual
participaram alunos das escolas de Carazinho, Horizontina, Ijuí, Panambi, Três de
Maio, Três Passos e Santa Rosa.
“Entrevista de Emprego” foi a peça apresentada pelo grupo de teatro nível III
do nosso Colégio. Segundo os alunos, “uma Intesi não se esquece, pois é um mix de
emoções: alegria, expectativa, ansiedade, orgulho de representar o Colégio, prazer
com novas amizades, compartilhar experiências e novas aprendizagens”.

AMOVISE
Os alunos Leonardo Rocha e Yasmim, do 3º RDB, acompanhados do professor
Tiago Wirth, participaram da 5ª AMOVISE (Amostra de Vídeos da Rede Sinodal de
Educação), levando o curta EDUARDO E MÔNICA ‐ melhor filme da Mostra de
Curtas do Rui. O evento ocorreu nos dias 24 e 25 de outubro, em Horizontina, no
CFJL, com a proposta de despertar a criatividade dos alunos por meio da arte
cinematográfica, estimulando uma postura crítica e pró‐ativa na arte da
combinação de imagens, sons e texto.

NOSSOS ALUNOS NA PROVA DO ENEM
Nos dias 26 e 27 de outubro, 42 alunos do Colégio realizaram a prova do Enem.
Por ser esse um momento especial, que exige persistência e tranquilidade, é
preciso que, além de preparo intelectual, os alunos se sintam acolhidos, cuidados e
motivados. Pensando assim, Professores, Coordenadoras Pedagógicas e Psicóloga
do Colégio recepcionaram os estudantes nos locais de prova (SORG, ULBRA e
UPF), para um abraço e desejo de uma boa prova.

PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ALEMÃ
Aconteceu nos dias 04 e 06 de novembro, aqui no Colégio, a ZDP A1+,
avaliação de proficiência em Língua Alemã. Quinze alunos fizeram o teste (14 da 8ª
série e 1 do EM), sendo a prova oral na tarde do dia 04, e a prova escrita no dia 06,
pela manhã. Essas provas são orientadas pela Coordenação do Ensino de Língua
Alemã no Sul do Brasil. Com a aprovação, eles comprovam conhecimentos
linguísticos no nível A1+ do quadro Comum de Referência para as Línguas
(Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen) mostrando
competência nas quatro habilidades contempladas: ouvir, ler, falar, escrever.

RUI BARBOSA COMEMORA DIA DA REFORMA
No dia 31 de outubro, o Colégio Sinodal Rui Barbosa comemorou o Dia da
Reforma com o plantio de uma árvore (Tuia Europa) pelos Líderes de turmas,
Funcionários, Professores, Diretor e Pastor da Comunidade Evangélica.
Na oportunidade, o Pastor Gilmar do Nascimento falou sobre a
importância dessa comemoração e sobre a simbologia do plantio. O Diretor
Adilson corroborou com um texto sobre o reformador Matim Lutero. O ato
do plantio simbolizou, também, o movimento que está sendo realizado pelas
instituições da Rede Sinodal de Educação e IECLB, para lembrar o Jubileu dos
500 anos da Reforma, a ser comemorado no ano de 2017 em todo o mundo.

Desde 1921, o RUI acolhe, cuida e faz
crescer...
Dia 05 de novembro, o Colégio fez 92
anos. Para comemorar todos esses anos
dedicados à educação, Professores,
Funcionários, Estagiários, Alunos e
Familiares foram convidados a participar
da seguinte programação:
Dia 05 (terça‐feira) das:
 9h15min às 11h15min‐ MOSTRA DO CONHECIMENTO
 17h10min – Happy Hour de Aniversário, no Pátio
19h30min – Teatro “Se eu fosse você” (Grupo Pégasus), no
Auditório
Dia 10 (domingo) às 20h ‐ CULTO DOS 92 ANOS DO CSRB, na Igreja de Cristo.
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Após cumprirmos todos os jogos do
Calendário da ONASE 2013, região Missões,
estamos programando os de integração interna e
externa (com Sarandi) e definindo as datas.
Diante da expectativa desses jogos,
mantemos as atividades das equipes de
treinamentos e escolinhas.

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 em edital disponível em
ruibarbosa.g12.br. Para informações que não constam no edital, consulte a
Secretaria do Colégio ou a Coordenação dos Cursos.

Literatura:
1. Mundo singular: entenda o autismo – Ana Beatriz Barbosa da Silva
2. Rangers – ordem dos arqueiros: ponte em chamas – v.2 – John
Flanagan
3. Destemida: as montanhas negras – Natalie Jane Prior
4. A batalha por Rondo – Emily Rodda
5. Inédito! – Paul Jennings
Literatura infantil/Infanto‐juvenil:
1.
2.
3.
4.
5.

Abracadabra – Simone Goh
O lobinho bom – Nadia Shireen
Leão e o camundongo – Jerry Pinkney
Carona na vassoura – Julia Donaldson
Até as princesas soltam pum – Ilan Brenman

MOSTRA DO CONHECIMENTO
O aniversário de 92 anos do Colégio foi
marcado com a Mostra do
Conhecimento, que oportunizou aos
alunos do 4º ano ao Ensino Médio
compartilhar com a comunidade escolar
as aprendizagens construídas ao longo
do período letivo. Os experimentos de
Ciências em Física e Química, a exposição
de Arte, a exposição de cédulas e moedas antigas e as oficinas da Junior
Achievement, dos Curtas e de Cinema marcaram a Mostra, tornando a
manhã do dia 05 de novembro uma 'aula de muitos professores e alunos –
uma grande aula'.

AGENDA DA DIREÇÃO
05 e 06/11 – 77º Seminário de Diretores – Colégio Sinodal

Ruy Barbosa – Rio do Sul
22 e 23/11 ‐ Reunião do Conselho de Educação ‐ São

Leopoldo

Parem o mundo
que eu quero descer !
Frase escrita num muro de uma cidade europeia no
final da década de 1960 por alguém inconformado
com os rumos da civilização autodenominada
moderna.
[Revista Ultimato, edição setembro‐outubro, 2013, p. 24]
Estou empanturrado. Quero vomitar. Quero descer. Quero ir embora.
Quero morrer. Quero desaparecer. Quero ser um a menos neste planeta.
Há radares em toda parte. Filmam tudo o que eu faço. Gravam tudo o
que eu falo. Vigiam‐me o tempo todo. Acabou a minha privacidade. Antes, só o
Senhor me via, ouvia, seguia, vigiava e conhecia os meus pensamentos (Salmo
139). Se me ajoelho em meu escritório para orar ou se me deito com minha
esposa em nossa cama, no nosso quarto, todos me veem.
Há mais celulares do que gente. Há mais celulares do que latrinas (1,1
bilhão de pessoas ainda defecam a céu aberto). Há uma televisão em cada
cômodo, inclusive na cozinha e no banheiro. Há carros demais, motos demais.
Há cartões de crédito demais. Há shoppings demais (bastava um para
cada 150 mil habitantes). Há apartamentos e casas demais para alugar ou vender.
Há coisas demais para comprar e coisas demais para jogar fora. Há consumo
demais e desperdício demais.
Há muito barulho, muitos discursos, muitas promessas, muitas
mentiras, muita bisbilhotice, muita bajulação, muitas ameaças. Há muito álcool,
muitas drogas, muitas festas, muito sexo, muitas brigas, muita encrenca, muitos
escândalos, muitos crimes, muitos assaltos, muita violência, muitas mortes,
muita maldade.
Há muitos idosos, muitos portadores de transtornos mentais, muitos
pobres, muitos famintos, muitos moradores de rua, muitos infelizes, muitos
doentes, muitos suicidas, muitas crianças com síndrome de Down, muitos casais
separados, muitos órfãos.
Por favor, “parem o mundo que eu quero descer ”! Estou
empanturrado de tanta loucura e tanta dor!

Viagens de Estudo
5º A em Bento Gonçalves e Teutônia
Os alunos do 5º ano, com as professoras Jéssica Ferronatto e Jéssica
Groders, participaram, no dia 10/10, da viagem para Bento Gonçalves e
Teutônia. Em Bento, a turma visitou a Vinícola Aurora, percorreu os Caminhos de
Pedra conhecendo a Casa da Ovelha e da Erva Mate, além de apreciar um
belíssimo espetáculo sobre a saga da imigração Italiana (Epopeia Italiana). Em
Teutônia, os alunos visitaram o Centro Administrativo e a Casa Museu da família
Bergmann, aproximando‐se da cultura alemã.
4º A e B na Região Missões
No dia 16/10, os 4ºs anos visitaram o museu militar em Panambi. Em Ijuí, no
Museu Dr. Pestana, observaram uma exposição de artefatos indígenas e
ouviram interessantes histórias da imigração e formação do Gaúcho
Missioneiro. Em Santo Ângelo, ao visitar o Memorial da Coluna Prestes,
encantaram‐se com as explicações sobre o telégrafo. No centro da cidade
visitaram a Catedral e o Museu Dr. José Olavo Machado. Após, foram às
Reduções Jesuíticas, local em que entraram em contato com índios e assistiram
ao Espetáculo Som e Luz. Com certeza, essa foi uma viagem inesquecível! Os
alunos foram acompanhados pelas professoras Jéssica Groders, Jéssica
Ferronatto e pela psicóloga Silvana Lima.
7ª A e B em Rio Grande e Pelotas
A viagem de estudos das 7ªs séries, para Rio Grande e Pelotas, ocorreu nos
dias 29 e 30 de outubro. Acompanhados pela Professora Fernanda Anschau e
pela Psicóloga Silvana Lima, os alunos visitaram Porto Velho, Novo e Super
Porto, em que tiveram a oportunidade de ver algumas plataformas, navios de
importação e exportação de vários produtos , o centro histórico de Rio Grande e
o Museu Oceanográfico. Também andaram de Vagoneta nos Molhes de Rio
Grande e foram de barco para a cidade de São José do Norte.
Em Pelotas encantaram‐se com as explicações sobre as charqueadas e a
cidade, visitaram a charqueada de Santa Rita, o Museu da Baronesa, a Praia da
Laranjeira e o Centro Histórico e degustaram os tão famosos doces da cidade.
Foram dois dias inesquecíveis de convivência, em que se adquiriram
conhecimentos e aumentaram‐se laços de amizade.
2º ano EM em Passo Fundo
No dia 31/10, acompanhados pela Coordenadora Raquel Leal e pela
Funcionária Silvana Calixto, os alunos do 2º ano participaram do “Interação
UPF”, evento promovido pela Universidade de Passo Fundo. Na ocasião, eles
tiveram a oportunidade de explorar a estrutura física, humana e tecnológica do
Campus e de esclarecer dúvidas sobre o ensino superior – tudo com muita
descontração e interação. Para arrematar o dia, muita diversão no show da
Banda Chimarruts. Visitas a universidades fazem parte do programa de
orientação vocacional oferecido pelo nosso Ensino Médio.
1º ano EM em Porto Alegre
Quarta‐feira (06/11), saíram em viagem de estudos os alunos do 1º ano do
EM, acompanhados pela Profª Joseane G., pela Bibliotecária Liamara e pelo
Prof. Dazzi. A programação da manhã foi a visita interativa ao Museu
Tecnológico da PUCRS e a da tarde, o passeio pela 59ª Feira do Livro de Porto
Alegre. À tardinha, um lanche no Shopping Praia de Belas finalizou a viagem.
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