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Médias superiores às das instituições de Passo Fundo e Região

CULTO DOS 92 ANOS
Domingo (10 de novembro), na Igreja de Cristo, ocorreu o Culto dos 92 anos do
Colégio. Equipe Diretiva, Professores, Funcionários, Estagiários, Alunos,
Familiares, Membros do Conselho Escolar, da Associação de Pais e da
Comunidade Evangélica estiveram reunidos em oração e comemoração a esses
tantos anos dedicados à educação. Muitas demonstrações de afeto perpassaram
esse momento, sendo toda a organização do culto apoiada na frase que sustenta o
nosso dia a dia escolar: “No Rui a gente acolhe, cuida e faz crescer”. Agradecemos
as palavras proferidas pelo Pastor, Diretor, Presidentes da Comunidade e do
Conselho Escolar e acreditamos, sim, que buscamos sempre uma educação de
excelência pedagógica, alicerçada em valores cristãos.
REUNIÃO DO 4º ANO
No dia 19 de novembro, pais e familiares dos alunos dos 4ºs anos A e B tiveram a
oportunidade de se 'deliciar' com o repertório em flauta desenvolvido pelas
turmas sob a regência do professor Marcelo Lima. A emoção e alegria ainda
ficaram maiores quando as famílias foram presenteadas com o anúncio pelo
Diretor Adilson da continuidade do projeto de musicalização no 5º ano.
Nesse mesmo dia, as famílias também receberam esclarecimentos pelas
Professoras Fernanda Anschau e Heloísa Neuhaus sobre as Línguas Alemã e
Espanhola que, no 5º ano, serão oferecidas como segunda Língua Estrangeira.
CONECTADOS A CHICAGO
Na sexta, dia 22, alunos do 6º ano tiveram a oportunidade de colocar em prática a
língua inglesa. Com a visita da Gabriela Strasburger Dylis (10), uma estudante
americana que veio visitar a família no Brasil, eles puderam exercitar suas
habilidades. Não só com ela, mas também com a turma dela, em Chicago. Tiveram
a oportunidade de, através de uma conferência via Skype, trocar ideias com
estudantes da Dewey Elementary School (Chicago - EUA). Isso não só os motivou,
como também lhes mostrou que o conteúdo visto em sala de aula tem aplicação
em situações reais de suas vidas.
TERCEIRANISTAS VIVEM MOMENTOS DE EMOÇÃO
“Todo dia é uma ocasião especial. Guarde apenas o que tem que ser guardado:
lembranças, sorrisos, poemas, cheiros, saudades, momentos”. (Martha
Medeiros)
Com o desejo de oportunizar momentos intensos e fazê-los inesquecíveis, os
terceiros anos do Ensino Médio tiveram, no dia 27 de novembro, um dia surpresa
organizado pelo Colégio, com o auxílio e participação de familiares. Foram
atividades especiais e emocionantes que envolveram reflexão e celebração na
Igreja, confecção de “Tsurus” (pássaros em dobradura), desfile de fantasias,
lanche delicioso e almoço superdivertido no sítio da família Tamimi. Com certeza,
esse dia será lembrado por muito tempo.
PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ALEMÃ
Aconteceu nos dias 04 e 06 de novembro, aqui no Colégio, a ZDP A1+, avaliação de
proficiência em Língua Alemã, da qual participaram quinze alunos. Foram
aprovados: Bruno Reinholtz, Enzo Maran, Guilherme Strack, Leonardo Jost, Luíz
Afonso L. Silveira, Mateus Weber, Rafael Colognese, Rodolfo Rockembach, Felipe
Spielmann e Eduarda S. de Souza. Esses alunos comprovaram conhecimentos
linguísticos no Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen,
mostrando competência nas quatro habilidades contempladas: ouvir, ler, falar e
escrever. Parabéns à Professora Fernanda Anschau e aos alunos!
EXPOSIÇÃO DE ISOGRAVURAS
Acontece, durante todo o mês de dezembro, no Espaço Cultural Profª. Eugênica
Nilda Stangler de Oliveira, na UPF - Campus Carazinho, a exposição de isogravuras
produzidas pelos alunos do 1º ano do Ensino Médio. As obras expostas são o
resultado de uma oficina realizada no Colégio a partir do Projeto de Extensão da
UPF Carazinho - Arte, Cultura e Cidadania na comunidade.
TEATRO EM CENA
No dia 04/12, no turno da manhã, os alunos do Ensino Fundamental foram
brindados com apresentações de peças de teatro dos diferentes níveis. As
Piratas, O Portal Mágico e Entrevista de Emprego foram as peças exibidas pelos
grupos de 5º e 6º anos, 3º e 4º anos e 7ª série, respectivamente. Parabéns pelas
belas apresentações!



26/11 a 06/12 - Apresentações Natalinas da EI ao 4º ano

 02/12 – Início do período de matrículas e rematrículas para 2014
 03/12 – Início da Exposição das Isogravuras do 1º EM, na UPF










Carazinho
05 a 11/12 – Período de provas cumulativas para 3º EM
06 a 08/12 – Provas do Processo Seletivo Seriado (UFSM) – EM
09/12 – Formatura do PROERD na Acapesu – 5º ano EF
09/12 - Solenidade de Premiação do Programa Junior
Achievement em POA – 2º ano EM
11 a 17/12 – Período de provas cumulativas – 4º ano EF a 2º ano EM
14/12 – Formatura do 3º ano EM
21/12 - Formatura do Curso Técnico em Contabilidade
21/12 - Formatura do Curso Técnico em Segurança do Trabalho
23 a 30 – Entrega de boletins
25/12 - Natal

Com alegria informamos que, novamente,
conquistamos o 1º lugar no Enem. Atribuímos
essa conquista a toda Comunidade Escolar, em
especial aos alunos do 3º ano do Ensino Médio
formados em 2012 e aos nossos professores e
equipe pedagógica.
Neste ano, o MEC não divulgou o Ranking das
escolas; cada instituição procurou saber,
através do INEP, o seu desempenho, e coube à mídia divulgar os melhores
classificados.
Portanto, por meio da imprensa, conseguimos as seguintes informações
relacionadas às colocações do Rui Barbosa (fonte: INEP e Zero Hora):
- 46º lugar no RS (a segunda escola melhor classificada em Carazinho ficou
em 191º);
- novamente melhor classificação que escolas de Passo Fundo (a melhor
classificada em PF ficou em 66º no RS);
- 11º lugar das Escolas da Rede Sinodal, no Rio Grande do Sul.

APROVAÇÕES EM VESTIBULARES
Parabéns aos nossos terceiranistas!
Até agora mais de 75% já foram aprovados em vestibulares
da região. Desejamos bons resultados àqueles que
ainda participarão de processos seletivos e, desde já,
muito sucesso nas profissões escolhidas.
II FESTIVAL DE TALENTOS, UM GRANDE SHOW
No dia 14 de novembro, foi realizada, com sucesso, a 2ª edição do Festival de
Talentos do Colégio Sinodal Rui Barbosa, numa organização e criação do Grêmio
Estudantil Cecília Meireles com o assessoramento do Colégio. Desfilaram no
palco 27 talentosos alunos/artistas do Ensino Fundamental e Médio, nas
modalidades de música instrumental, canto, dança e variedades. Os alimentos
arrecadados como ingresso foram repassados à Comunidade Evangélica, que se
responsabilizou pela doação.
Coube ao seleto grupo de jurados, Diego Oliveira, Décio Fernando Neuls,
Gabriela Vargas e Rafael Kieling a difícil tarefa de definir os ganhadores nas 08
modalidades. Parabéns aos participantes deste maravilhoso evento!
Canto Solo (2º a 4º ano): Polyana Sabini de Mello
Canto Solo (5º a 8ª série): Júlia Catharina Pedrolo Henicka
Canto Solo (Ensino Médio): Gabriele da Silva Agne
Canto Grupo: Isadora Warken Flôres e Mariana Cecília Chiossi
Instrumental Grupo (2º a 4º ano): Ana Paula Lampert de Souza, Beatriz Richter da

Silva, Carlos Eduardo da Rosa e Vitória Zirbes Muneroli
Instrumental Grupo (5º a EM): Gustavo Xavier Panazollo, Pablo Lehnen Romero e

Thomás Ranquetat Andrade
Instrumental Solo: Mateus Weber
Dança: Clara Albuquerque Goellner, Júlia Giovanini Albarello, Sofia da Silva Walber e

Yasmin Dreifke da Silva
Variedades: Bibiana Nunes Cenci
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No dia 29/11/2013, encerraram-se as atividades extraclasse nas
modalidades do voleibol e futsal. A programação teve início com a fala do
Diretor, seguida de apresentações do Conjunto Instrumental do Colégio e dos
alunos do 4º ano com flauta, em uma bela integração da música com os esportes.
Como finalização, foram realizados jogos de futsal e voleibol, sendo que os
alunos participantes foram 'brindados' com uma medalha alusiva aos 92 anos do
Colégio Sinodal Rui Barbosa.
No mesmo dia, encerramos a atividade de futebol de campo (no campo de
futebol da ULBRA), com um jogo de integração com os alunos do Projeto
YACAMIN de Carazinho.
Aguardamos, com muita expectativa, a sexta-feira (06/12), quando
realizaremos os jogos de integração com a Escola Sarandi (de Sarandi), nos quais
jogarão atletas nascidos nos anos de 2006 a 2000.
Com certeza, serão bons jogos!

Cursos Técnicos
Formaturas dos Cursos Técnicos em Contabilidade
e Segurança do Trabalho
No dia 21 de dezembro, ocorrerão as formaturas do Curso Técnico em Contabilidade e
do Curso Técnico em Segurança do Trabalho, respectivamente, às 19h30min, no CTG
Alfredo D'Amore, e, às 21h, no Rancho Bier. Parabenizamos todos os alunos que
compartilharam momentos importantes de suas vidas para concluir mais uma etapa
de estudos.

Apresentação de Relatórios Finais de Estágio
A sétima turma do Técnico em Segurança do Trabalho iniciará a apresentação dos
seus Relatórios Finais de Estágio, no dia 16 de dezembro, com 5 alunos. Já no dia
17 de dezembro, 6 alunos encerram as apresentações para a banca deste ano. As
bancas restantes ocorrerão a partir de março de 2014.

1º Encontro Estadual de Técnicos em Segurança do Trabalho das
Regiões da Produção, Rio da Várzea e Alto da Serra do Botucaraí
O Sindicato dos Técnicos em Segurança do Trabalho do Rio Grande do Sul –
SINDITESTRS - realiza o 1° Encontro de Técnicos em Segurança do Trabalho das
Regiões da Produção, Rio da Várzea e Alto da Serra do Botucaraí. O evento, que é
o último de uma série de dez encontros regionais que o Sindicato realizará este
ano no Estado, será no sábado, 14 de dezembro, no auditório do Colégio Sinodal
Rui Barbosa, em Carazinho. “O objetivo do encontro regional é debater temas de
interesse da categoria, integrar alunos, escolas, Sindicato e profissionais e,
através da informação e do conhecimento, promover a segurança e saúde do
trabalhador”, destaca o presidente do SINDITESTRS, Nilson Airton Laucksen. A
programação inicia às 08h45min e encerra às 13h45min, entre as atividades
estão várias palestras e Workshop sobre “Gestão da NR-35 e a utilização de
equipamentos para trabalho em altura”. A inscrição é GRATUITA e pode ser
realizada através do site www.sinditestrs.org.br/eventos/evento.php?id=42
bastando informar o nome completo do participante para emissão de certificado
de participação da FUNDACENTRO.

Literatura:
1. A caverna do medo (Série Deltora Quest)– Emily Rodda
2. A jornada – (Série Lenda dos guardiões) – Kathryn Lasky.
3. Poesias selecionadas – Gregório de Matos
4. O fantasma de Canterville – Oscar Wilde*
As aventuras maravilhosas do Capitão Corcoran – Alfred Assolant*

Desejos de Natal...
Desejo que, neste Natal, antes de você perceber Jesus nas luzinhas que
piscam pela cidade, você O encontre primeiramente em seu coração.
E, à frente de qualquer palavra que expresse seu desejo de um Feliz Natal,
encontre-O em suas ações.
Que você O encontre não só na alegria que sente ao sair das lojas com
presentes para as pessoas que você ama, mas também
na feição triste da criança abandonada nas ruas, na qual muitas vezes você
esbarra apressadamente.
Que você encontre Jesus no momento em que pegar nas mãos delicadas
de seu filho, lembrando-se das mãos pedintes,
quase sempre sujas de calçada, que só sabem o que significa rudeza.
Que você O encontre no abraço de um amigo, lembrando-se dos tantos
que só têm a solidão como companheira.
Que você O encontre na feição do idoso da sua família, lembrando-se
daqueles que tanto deram de si a alguém e hoje são esquecidos até pela
sociedade.
Que você O encontre na lembrança suave e sempre viva daquela pessoa
querida que já não está mais fisicamente ao seu lado,
lembrando-se daqueles que já nem se recordam mais quem foram,
enfraquecidos pelo vazio de suas vidas.
Que você encontre Jesus na bênção de sua mesa farta e no aconchego de
sua família, lembrando-se daqueles que mal se
alimentam do pão e sequer um lar têm.
Que você O encontre não apenas no presente que troca, mas
principalmente na vida que Ele lhe deu como presente.
Que você se lembre, então, de agradecer por ser uma pessoa privilegiada
em meio a um mundo tão contraditório!
Que você também encontre Jesus à meia-noite do dia 31 e sinta o mistério
grandioso da vida que renasce junto com cada ano.
Então festeje...festeje o ano que acabou não apenas como dias que se
passaram, e sim como mais um trecho percorrido na
estrada da sua vida!
Festeje a alegria que lhe extasiou e a dor que lhe fez crescer!
Festeje pelo bem que foi capaz de fazer e pelo mal que foi capaz de
superar!
Festeje o prazer de cada conquista e o aprendizado de cada derrota!
Festeje por estar aqui!
Festeje a esperança no ano que se inicia, no amanhã!
Festeje a vida! [...]
Autor: Não mencionado
Enviado por: Carlos Grilo
Disponível em:
http://www.velhosamigos.com.br/datasespeciais/dianatal21.html. Acesso
em dez.2013.

Literatura infantil/Infanto-juvenil:
1.
2.
3.
4.
5.

A proposta maluca do príncipe sapo – Guilherme Mateus dos Santos*
As travessuras de um ogro de talento – Ramon M. Scheidemantel*
Príncipe não – Angela Chaves*
A borboleta chique – Cintia Zullino Yunes*
Alô, papai! – Alice Horn*
*Livros recebidos de doação

PALAVRAS DO DIRETOR
Prezada Comunidade Escolar e amigos!
Em 2013, no Rui, fortalecemos ainda mais nossos vínculos, por meio
de ações educacionais que nos tornaram mais competentes e humanos.
Em 2014, vamos continuar acolhendo, cuidando e fazendo crescer
todos aqueles que desejarem o investimento na excelência da educação e
da convivência.
Um feliz e abençoado Natal!
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