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PARTICIPAÇÃO EM CURSOS
 Nos dias 03 a 05/02, a Profª Fernanda Anschau participou do Seminário de

Professores de Língua Alemã, no ISEI – em Ivoti. No segundo semestre deste ano,
Fernanda passará alguns dias na Alemanha em estudo de formação pelo Instituto
Goethe.
 A Coordenadora Pedagógica Silvana Luzia Weiler participará, nos dias 14 e
15/03, como palestrante, do Curso de extensão para Coordenadores Pedagógicos da
Rede Sinodal – Ivoti.
SEMINÁRIO INICIAL DE ESTUDOS
RECEPÇÃO - O final da tarde do dia 11/02 (terça-feira) marcou o (re)encontro dos
Professores da Educação Básica e dos Cursos Técnicos, Funcionários e Estagiários de
nosso Colégio, para o Seminário Inicial de 2014. Após o calor dos abraços e o
borbulhar das novidades, o Diretor, muito feliz por ver todo o grupo Rui Barbosa
reunido, abriu a noite com palavras de boas-vindas e desejos de um ótimo ano letivo.
Em seguida, o Pastor Gilmar celebrou o início do ano com uma reflexão sobre o ser
humano, com suas particularidades, vivendo em comunhão – o contrário do
individualismo tão presente na vida moderna.
PALESTRA INICIAL - A palestra do Prof. Doutor Paulo Evaldo Fensterseifer foi o
mote para os demais dias de estudo e tratou da temática “O Professor na
Contemporaneidade”, no sentido de provocar o sujeito docente e os demais
envolvidos em educação a olhar para a prática educativa desenvolvida no Colégio sob
as lentes contemporâneas. Segundo Fensterseifer, cabe à escola, na
contemporaneidade, se ocupar das questões do seu tempo, não
no sentido de aceitá-las, mas de entendê-las e, se
necessário, modificá-las a fim de promover sempre
mais a humanização do humano.
CONFRATERNIZAÇÃO - Para selar o primeiro dia
de Seminário, foi oferecido um jantar no pátio do
Colégio, preparado pela equipe Viccenzos Buffet. Foi
um final de noite muito agradável, com sorteio de
brindes e muitas risadas.
Nos dias 12, 13 e 14/02, deu-se prosseguimento ao
Seminário, com dinâmicas de grupo, discussões, preparação da 1ª semana de aula,
planejamentos para o ano e organização de espaços escolares.
1ª SEMANA DE AULA
Nos turnos da manhã e da tarde, um misto de euforia e expectativa marcou o 1º
dia de aula. Olhares curiosos à espera de colegas e professores, abraços, beijos,
apertos de mão e rodinhas de conversas compunham o bonito cenário do RUI
ganhando VIDA!
No 1º dia ocorreu o 1º Rui Barbosa Acontece do ano - momento em que o Diretor
Adilson apresentou a sua Equipe Pedagógica, Funcionários e Professores, que, em
acolhida aos alunos, cantaram animadamente duas músicas: “Do lado de cá
(Chimarruts)” e “Eu preciso de você (do guia ViDas em Comunhão)” – ambas
ensaiadas no Seminário Inicial. Também as turmas foram, uma a uma, apresentadas
e fotografadas antes de serem encaminhadas às salas de aula.
Na terça-feira (2º dia de aula), ocorreram celebrações de boas-vindas na Igreja. O
Pastor Gilmar do Nascimento e o Diretor Adilson acolheram os alunos e
apresentaram o Tema do ano de 2014 – ViDas em Comunhão. Foram momentos
singulares de reflexão, oração e cantos voltados
à amizade e humanização.
A sexta-feira (5º dia de aula) encerrou com
um grande lanche coletivo no pátio do
Colégio, uma das vivências práticas do tema
ViDas em Comunhão, cujo objetivo foi a
confraternização entre os alunos,
professores, funcionários e equipe
diretiva. Antes de compartilharem os
alimentos, os estudantes assistiram a um
vídeo montado com fotos tiradas durante a
semana. O intervalo do recreio se estendeu com clipes musicais
(inclusive um gravado por Professores e Equipe Diretiva) e muita integração.
Agradecemos a participação dos familiares nesse ato de comunhão, por meio da
preparação e envio dos lanches, que estavam deliciosos e fizeram o momento ainda
mais especial.
* O excedente de lanches foi doado às instituições Yacamin, Casa Geriátrica Dona Elza e Casa Geriátrica
Suave Idade.

 1º/03 - Dia Mundial da Oração
 03 e 04/03 – Feriadão de Carnaval
 05 a 10/03 – Período de inscrições para Atividades Extraclasse
 07/03 – Campeonato de Pebolim (GECM) – 4º ano EF a 3º EM
 12/03 – Última data para escolha dos líderes de turma
 13/03 – Visita de estudo à 15ª Expodireto, em Não-Me-Toque – 2º EM
 14/03 – Encontro interno de lideranças
 15/03 – Galeto com Massa
 20/03 – 19h - Sensibilização aos alunos do 2º EM(Programa Junior

Achievement) – Auditório do Colégio
 22/03 (sábado) – Aula para 3º ano EM
 28 e 29/03 – 20º Encontro de Lideranças Estudantis – Colégio Evangélico

Martin Luther – Marechal Cândido Rondon/PR
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O ano letivo veio com toda a
força, trazendo consigo o
tradicional e delicioso Galeto
com Massa do RUI – sempre
tão aguardado pelos
carazinhenses. Os cartões
podem ser adquiridos com
alunos, professores,
funcionários, madrinhas e
padrinhos das turmas e na
secretaria do Colégio, ao valor
de R$ 20,00.

 As turmas dos 2º anos A, B e C, das Professoras Joseane Vianna e
Rafaela V. Graeff, estão envolvidas com a temática Leitores de minha
Comunidade, com o objetivo de promover a reflexão de práticas sociais de
leitura existentes na comunidade carazinhense, bem como de conhecer
lugares, projetos... da cidade que facilitam o acesso das pessoas à leitura.
 As turmas de Maternal A, B e C, das professoras Ana Carolina C. Leite,
Cristiane Franck e Isabel C. Ramos, estão realizando atividades de sequência
com o tema EU ME VEJO ASSIM, visando desenvolver brincadeiras e jogos
interativos que levem a criança a se expressar e a aprender movimentos que
favoreçam a identidade e diversidade.
 (Re) Adaptação Escolar – um processo gradativo e necessário no
ambiente escolar. Passadas as primeiras semanas de aula, observamos uma
crescente tranquilidade e segurança nas crianças, evidenciando o
fortalecimento do diálogo e a confiança entre escola e famílias.

Ser Rui Barbosa é ser feliz!
Porque “ser Rui Barbosa é ser feliz”?
Porque continuamos vivenciando a educação que nos foi concedida há 93
anos, preservando valores éticos e cristãos. Porque temos profissionais
comprometidos com a educação e com a sustentabilidade de um grande
projeto pedagógico. Porque temos alunos desejosos pelo aprendizado e
que carregam com orgulho o nome “Rui” pelas vivências no espaço escolar.
Porque temos famílias que acreditam num projeto educacional
diferenciado. Porque temos excelentes ambientes para o fazer pedagógico.
Porque aprendemos constantemente a trabalhar com a diversidade. Porque
trabalhamos com vidas, vidas que necessitam de comunhão. Porque somos
Colégio Sinodal Rui Barbosa.
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 No dia 27/02/2014, participamos da reunião dos Diretores,

Professores de Educação Física, Teatro, Música, Canto e
Dança, realizado em Três Passos, no Colégio Ipiranga, ocasião
em que foram definidas as datas das atividades da Região
Missões, que oportunamente serão repassadas aos
participantes.
 Iniciadas as atividades de 2014 e definidos os horários das
escolinhas e treinamentos, estamos convidando todos os alunos
a providenciarem sua(s) inscrição(ões) nas atividades de seus
interesses.

Venham participar conosco!

Literatura:
1. Só o amor consegue- Zíbia Gasparetto*
2. Tudo aquilo que nunca foi dito – Marc Levy*
3. As bodas do poeta – Antonio Skármeta*
4. Espectro autista – O que é? O que fazer? – Maria Helena Jansen de Melo
Keinert
5. Noite – Erico Veríssimo*

Literatura infantil/infanto-juvenil:
1. Decifrando um mistério(Scooby-Doo!) – Shannon
Penney*
2. Toda história tem dois
lados: estrelas da pista
(Coleção Go Girl) – Kathy
Castle*
3. Menina das estrelas –
Ziraldo*
4. O dragão de fogo *
5. Borboleta chique – Cintia
Zullino Yunes*
*Livros recebidos de doação

Formar leitores é uma tarefa que começa antes mesmo da alfabetização e se
estende para toda a vida escolar. Visando à ampliação do acervo e o encontro
dos alunos com novos títulos, foram adquiridas 130 obras que contemplarão
os alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio. Em breve estarão disponíveis
para empréstimo.

De nada basta o conhecimento se não for usado a serviço da
HUMANIDADE. Acreditando nisso e por entendermos que o bem mais
valioso são as pessoas, em 2012 passamos a adotar como LEMA do Colégio
'Ser humano – nossa riqueza'. Em 2013, veio o slogan “No Rui, a gente
acolhe, cuida e faz crescer” traduzindo de forma mais enfática nossa
responsabilidade com o ser humano e destacando o acolhimento como
forma de cativar e potencializar o desenvolvimento e o crescimento
intelectual.
Entremeados ao nosso lema e slogan, trabalhamos, a cada ano, temas
mais específicos. Sendo assim, em 2012 e 2013, tivemos a “generosidade” e
a “alteridade” norteando nossa prática educacional. Agora, em 2014,
desenvolveremos, junto à IECLB, o tema ViDas em Comunhão, por meio do
qual desejamos provocar a comunidade escolar a refletir, como cristã, sobre
valores essenciais para a cidade, almejando um espaço de civilidades e bemestar. Entendemos a urgência em nos empenharmos em ações que
promovam a paz e o bom convívio, haja vista
o mundo imediatista e individualista em
que vivemos.
No Rui, o trabalho com ViDas em
Comunhão já iniciou com os
P ro fe s s o re s , F u n c i o n á r i o s e
Estagiários, no Seminário Inicial, e
com os alunos nas celebrações na
Igreja. Agradecemos ao Pastor
Gilmar pelas falas tão importantes e
pontuais nesses momentos. Agora,
seguiremos o ano letivo voltando-nos ao
diálogo com a comunidade, a fim de entender a
sua dinâmica e agir proativamente nela.

Neste mês inicia o Programa Junior Achievement, do qual participam alunos
do 2º ano do Ensino Médio. Esse projeto, cuja Coordenadora Geral (em
Carazinho) é Andréia Schmitz, é um diferencial na vida dos jovens alunos,
trazendo facilidades para a sua opção profissional, consolidando a cultura
empreendedora e potencializando uma geração de lideranças.
No dia 20/03, às 19h, ocorrerá a chamada Sensibilização aos Alunos,
momento em que o Projeto é lançado no Colégio. Neste ano a Adviser
Coordenadora do Projeto, no Colégio, é Melissa Fleck da Costa e a Profª de
Ligação, Rafaela Vargas Graeff.

12/03 Assembleia Geral da Rede Sinodal de Educação - Sinodal do Salvador

(POA)
21 e 22/03 – Reunião do Conselho de Educação da Rede Sinodal – São

Nosso Grêmio Estudantil Cecília Meireles (GECM)
promoveu um campeonato de Pebolim, na sexta-feira
(07/03), no Ginásio do Colégio. Participaram alunos do
4º ano do EF até 3º ano do EM, divididos em duas
categorias. Parabéns pela iniciativa!

Leopoldo

Após uma excelente recepção musical com o músico Wagner
Anhaya, no dia 17 de fevereiro, os alunos de nossos Cursos Técnicos deram
início à caminhada deste ano letivo com a tradicional aula inaugural, cuja
abertura foi feita pelo Diretor Adilson – momento em que apresentou o
Colégio Sinodal Rui Barbosa e a Rede Sinodal de Educação, deu boasvindas aos novos alunos e também àqueles que já estiveram conosco no
ano anterior e que, neste ano, concluirão seus estudos. Então fomos
agraciados com um momento de meditação realizado pelo Pastor Gilmar
que com palavras de fé introduziu o tema VIDAS EM COMUNHÃO que
será trabalhado neste ano no Colégio. Em seguida, a Diretora Financeira da
TW Transportes, Sra. Marinilce Schmidt, apresentou a empresa
parabenizando os alunos pela busca pela qualificação, já que sente
dificuldade nas contratações em razão da baixa qualificação às exigências
do mercado de trabalho. Após a palestra, o Coordenador César repassou
para os novos alunos orientações importantes para a realização dos Cursos
e início do ano letivo.
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