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02/05 – Início da campanha de arrecadação para o 7º Varal Solidário
8ªs séries em atividade de integração
A 8ª série é uma importante etapa da vida estudantil, pois se trata de um 05 a 09/05 – Homenagem às Mães – EI e AI (1º a 3º ano)
período de transição, que exige preparação para os desafios que o Ensino 09/05 – Homenagem às Mães – 4º ano a EM
Médio representa. Entendendo que o conviver é o ponto de partida para que se 11/05 – Dia das Mães
fortaleça um ambiente saudável, prazeroso e de aprendizagem, foi 13/05 – Visita da Direção e Mantenedora do Colégio Gustavo Adolfo programada uma atividade de integração com os alunos, envolvendo
Lajeado
reflexões, dinâmica de grupo e muita música. Esses momentos aconteceram
15 e 16/05 – Avaliações atrasadas
no Colégio, na manhã do dia 08 de abril, culminando com um almoço das
turmas (8ª A e B) no Restaurante Plaza Gril. O grupo foi acompanhado pelo 17/05 – UFRGS Portas Abertas – POA (3º EM)
Diretor Adilson, pela Psicóloga Silvana Lima, pela Coordenadora Silvana Weiler 24/05 – 7º Varal Solidário: vista esta causa
24/05 – Sábado de aula para 3º EM
e por alguns professores da turma.
26/05 – Entrega de boletins – 4º ano a EM
Páscoa – momentos singulares de partilha e afeto
 As atividades relativas à Páscoa foram todas vinculadas ao tema do ano: 26 a 31/05 – Entrega de pareceres (1º EF)
Entrega de pareceres e boletins (2º e 3º EF)
ViDas em Comunhão. Na noite do dia 14/04, houve, na Igreja de Cristo, uma
celebração com Professores, Funcionários, Estagiários do Colégio, para a qual AD – Programa Janela Aberta – UFSM (2º EM)
foram convidados o Conselho Escolar, a APPA, Alunos e Familiares da Educação
Básica e Alunos dos Cursos Técnicos. Foi um momento de reflexões sobre o
significado da data e dos símbolos pascoais para os cristãos, de entoação de
Varal Solidário: vista esta causa
belos hinos e de introspecção com orações. Também foi nesta que a
comunidade Rui Barbosa começou a constituir o Ninho Solidário – uma ação
É papel da escola voltar-se para a cidade e escutar, olhar, sentir,
em que todos têm a oportunidade de doar doces a crianças carentes de
instituições assistenciais.
para compreender as realidades e, então, promover ações.
 Na terça-feira (15/04), foi a vez de os alunos do Jardim II ao Ensino Médio Acreditando nisso e vivenciando o tema do ano “ViDas em
participarem, na Igreja, das celebrações de Páscoa. Ao todo foram sete
Comunhão”, promovemos o 7º VARAL SOLIDÁRIO, uma campanha
celebrações, adaptadas para os diferentes níveis. Na oportunidade, foram
compartilhados cartões e ofertados doces para o Ninho Solidário. Ao final de de agasalho realizada com o GECM (Grêmio Estudantil Cecília
cada momento, as Madrinhas das turmas falaram aos seus afilhados e os Meireles), APPA (Associação de Pais, Professores e Amigos do
agraciaram com mimos de Páscoa.
Colégio) e APF (Associação de Professores e Funcionários do Colégio).
 Com as doações de doces de toda a comunidade escolar Rui Barbosa, na
No dia 24/05 (sábado), a partir das 10h, no Ginásio de Esportes,
tradicional atividade do “Ninho Solidário”, foi possível montar cinco grandes
ninhos de Páscoa, doados a Instituições carazinhenses. Essa atividade distribuiremos as doações para famílias de Carazinho que se
evidencia atitudes cristãs de cuidado, partilha e apoio mútuo com a nossa encontram em situação de vulnerabilidade. Neste ano, estabeleceu-se
cidade.
uma parceria com o Curso de Educação Física da ULBRA
Instituições beneficiadas:
CARAZINHO, que trará para o Varal a chamada CARAVANA DA
 Escola Estadual Dr. Alfredo D'Amore
SAÚDE, com dicas de saúde e qualidade de vida
 Escola Municipal João Goulart
às pessoas que participarem do
 EMEI Kênia Setti
 Escola Municipal Polibio do Valle
evento.
 Escola Municipal Prof. Francelino Dorneles
As doações de peças de
 Toda família tem suas tradições, seus hábitos. A partir desta ideia, vestuário, calçados, cobertas,
apresentada no livro Os bolos gigantes*, do escritor Jonas Ribeiro, as turmas
dos Anos Iniciais (1os a 3os anos) divididas em pequenos grupos orientados roupas de cama... já começaram e
por Madrinhas, colocaram, literalmente, a mão na massa e fizeram e irão até dia 23 de maio. A
AL
7º VAR IO
embalaram bolos deliciosos. Após, cada grupo se deslocou para um lugar da comunidade pode depositar as
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nossa cidade (escolas, famílias, casas geriátricas,...) para a doação dos bolos.
doações em caixas próprias
Todo esse preparo foi um exercício de colaboração e bondade entre os pares
(Alunos, Madrinhas e Professoras), que mostra a possibilidade de vivermos distribuídas no pátio 1 do Colégio.
com mais beleza e atenção ao próximo.
*“(...) nossa existência ganha beleza quando praticamos o bem sem nenhum
interesse...”- p.21
Reuniões com Pais
Na segunda-feira (28/04) ocorreram reuniões com Pais do 4º ano A e B
junto à Coordenação Pedagógica e Professores. Foi uma excelente
Nas próximas semanas, a miniempresa
oportunidade para conversar sobre a evolução de cada turma nos diferentes
componentes curriculares e para estabelecer combinados sobre estudo,
Ecolife, do projeto Junior Achievement, estará
pesquisa, organização, ... na rotina escolar.
lançando seu produto, sustentável e inovador!
Retiro do 1º ano EM
Como forma de apoio e também para ficar por
Nos dias 29 e 30 de maio ocorreu, no Juvenato Lassalista, o Retiro do 1º ano
dentro das novidades, os miniempresários pedem
do EM. Integração, parceria, diversão e aprendizagem caracterizaram os dois
que a comunidade escolar curta sua página no
dias, em que os alunos, em forma de gincana, trabalharam liderança, raciocínio
fa c e b o o k ,
c u j o
l i n k
é
e criatividade. Atividades dirigidas e livres, trilha à noite, brincadeira dos
facebook.com/miniempresaecolife.
monges abaixo de chuva, jogos e deliciosas refeições tornaram o Retiro
inesquecível. Nosso agradecimento a todas as pessoas que se envolveram
(professores, funcionários, madrinhas de turma, equipe diretiva) para que
mais esse momento ficasse na história do nosso Colégio.
Concurso de Leitura em Língua Alemã
Acontecerá no dia 16.05, sexta-feira, em São Pedro do Butiá – RS, o
Vorlesewettbewerb auf Deutsch (Concurso de Leitura em Língua Alemã), no 19 a 21/05 - 78º Seminário de Diretores da Rede Sinodal de Educação - Instituto
Educacional Luterano - Ferraz de Vasconcelos/SP.
qual participarão três alunas acompanhadas pela Profª Fernanda Anschau.
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O MUNDO NÃO É MATERNAL - Martha Medeiros
No dia 23/04, em Horizontina, nossas equipes Infanto feminino e masculino

de voleibol participaram do Torneio Início ONASE. Bons jogos foram
realizados e, ao final da competição, a equipe masculina ficou em 5º lugar e a
equipe feminina alcançou o 2º lugar.
No dia 26/04, as equipes femininas de Voleibol nas categorias pré-mirim,
mirim, infantil e infanto participaram dos jogos de integração em Horizontina,
no CFJL, com participação do Colégio Martin Luther de Estrela. Foram bons
jogos com muita integração!
PARABÉNS aos atletas participantes!
Para o mês de maio estão previstas as seguintes participações:
28/05- em Ijuí, no CEAP - Voleibol infantil masculino;
30/05- em Carazinho, no Rui Barbosa- Futsal infantil e
infanto masculino.
Desejamos muito empenho e sucesso aos atletas participantes!

Literatura:
1.
Tudo por um pop star – Thalita Rebouças*
2.
Monster high 2: o monstro mora ao lado – Lisi Harrison*
3.
Espelho mágico – Mário Quintana
4.
O preço da coragem (Série Vaga-lume) – Raul Drewnick
5.
A casa vazia – Sherlock Holmes
Literatura Infantil/Infanto-juvenil:
1. Diário de um banana: Rodrick é o cara – Jeff Kinney
2. Diário de um banana: a gota d'água – Jeff
Kinney
3. Caranguejo – (Série Recortes divertidos)
4. O mundinho de boas atitudes – Ingrid
Bellinghausen
5. Amizade verdadeira – Nandika Chand
*Livros recebidos de doação

Treinamento prático de Combate a Incêndios
Na noite de 28 de abril, o Sr. Seloir Antunes Vieira (SOS Extintores) trouxe

para aproximadamente 50 alunos do Curso Técnico em Segurança do Trabalho
um treinamento prático de Combate a
Incêndio. Na ocasião os alunos puderam
efetuar o primeiro combate ao fogo, com
três tipos de extintores diferentes, tirar
dúvidas e efetuar questionamentos sobre o
processo de Combate a Incêndios com o
uso de extintores. Agradecemos aos
p ro fe s s o re s I va n e Fe r n a n d a p e l o
acompanhamento e à empresa SOS
Extintores pela oportunidade.

Ganhadora da Rifa do Dia das Mães sorteada pelo 3º Ano EM
Foi sorteada a cesta de Dia das Mães rifada pelo 3º ano EM. A ganhadora foi
Sandra Jarré Müller, mãe dos alunos Vítor (8ªB) e Vitória (4ºB.) Parabéns!!!

Participações em Cursos
Na tarde e noite do dia 25/04 (no Auditório do Colégio), as Professoras
Joseane Vianna, Carine Leiria, o Prof. Ademir Strasburger, as Estagiárias Jéssica
e Luciana, a Recepcionista Roselaine, a Coordenadora Évelin e a Psicóloga
Silvana participaram do 1º Seminário Estadual sobre Transtorno do Espectro
Autista – uma promoção do grupo de apoio para pais de autistas ESTRELA
AZUL, em parceria com o CEME, SMEC e Colégio Sinodal Rui Barbosa.
No dia 25/04, a Professora Fernanda Anschau participou, em Roque
Gonzales, do encontro de Preparação das Provas de Língua Alemã - ZDP.
Nos dias 25 e 26/04, o Prof. Marcelo Lima esteve no Encontro de
Professores de Música da Rede Sinodal, em Ivoti. Na oportunidade, Marcelo
participou como palestrante do Compartilhamento de Experiências.

É bom ter mãe quando se é criança, e também é bom quando se é adulto.
Quando se é adolescente a gente pensa que viveria melhor sem ela, mas é
um erro de cálculo.
Mãe é bom em qualquer idade. Sem ela, ficamos órfãos de tudo, já que o
mundo lá fora não é nem um pouco maternal conosco.
O mundo não se importa se estamos desagasalhados e passando fome.
Não liga se virarmos a noite na rua, não dá a mínima se estamos
acompanhados por maus elementos.
O mundo quer defender o seu, não o nosso.
O mundo quer que a gente fique horas no telefone, torrando dinheiro.
Quer que a gente case logo e compre um apartamento que vai nos deixar
endividados por vinte anos.
O mundo quer que a gente ande na moda, que a gente troque de carro, que
a gente tenha boa aparência e estoure o cartão de crédito.
Mãe também quer que a gente tenha boa aparência, mas está mais
preocupada com o nosso banho, com os nossos dentes e nossos ouvidos, com a
nossa limpeza interna: não quer que a gente se drogue, que a gente fume, que a
gente beba.
O mundo nos olha superficialmente. Não consegue enxergar através. Não
detecta nossa tristeza, nosso queixo que treme, nosso abatimento.
O mundo quer que sejamos lindos, sarados e vitoriosos para enfeitar ele
próprio, como se fôssemos objetos de decoração do planeta.
O mundo não tira nossa febre, não penteia nosso cabelo, não oferece um
pedaço de bolo feito em casa.
O mundo quer nosso voto, mas não quer atender nossas necessidades.
O mundo, quando não concorda com a gente, nos pune, nos rotula, nos
exclui.
O mundo não tem doçura, não tem paciência, não para para nos ouvir.
O mundo pergunta quantos eletrodomésticos temos em casa e qual é o
nosso grau de instrução, mas não sabe nada dos nossos medos de infância, das
nossas notas no colégio, de como foi duro arranjar o primeiro emprego. Para o
mundo, quem menos corre, voa. Quem não se comunica se estrumbica. Quem
com ferro fere, com ferro será ferido. O mundo não quer saber de indivíduos, e
sim de slogans e estatísticas.
Mãe é de outro mundo. É emocionalmente
incorreta: exclusivista, parcial, metida, brigona,
insistente, dramática, chega a ser até corruptível se
oferecermos em troca alguma atenção.
Sofre no lugar da gente, se preocupa com
detalhes e tenta adivinhar todas as nossas vontades,
enquanto que o mundo propriamente dito exige
eficiência máxima, seleciona os mais bem dotados e
cobra caro pelo seu tempo.
Mãe é de graça.

Homenagens para as mães
Brincar é uma maneira de adquirir conhecimentos dentro do espírito de
diversão e de aprendizado. E brincar na companhia da mãe, com certeza, é
muito mais prazeroso e divertido. Foi com essa ideia que as professoras dos
Anos Iniciais planejaram com os alunos as homenagens às Mães, ocorridas
em 06 e 07/05. E foi com vitalidade e carinho que as mães participaram das
brincadeiras com os filhos e aceitaram os desafios dentro do espírito de
diversão e de aprendizado. Parabéns às Mães, que curtiram com seus filhos
momentos de diversão e muito amor!!!
Mãe, inexplicável amor! Esse foi o tema escolhido para homenagear as
mães da Educação Infantil, entre os dias 06 e 09/05. Cada turma, num
momento especial, no Auditório ou na sala de aula, organizou uma
apresentação para tentar explicar esse grande amor, inexplicável, que vem de
Deus e se revela em cada filho. Parabéns às Mães, que, com seu amor, dão
asas para o filho voar e amar!
No início da manhã do dia 09/5, ocorreu a homenagem às mães pelos
filhos do 4º ano EF até o 3º do EM. A recepção inicial foi no Pátio 1 com solos
de saxofone pelo Prof. Marcelo Lima, até que as homenageadas fossem
conduzidas ao Ginásio para um grande espetáculo. Mãe, no teu colo
encontro a minha paz foi o tema norteador de toda a programação, que
neste ano teve a participação efetiva dos alunos na produção de um teatro
sinestésico, em que as mães, de olhos vendados, puderam vivenciar sua
condição materna em meio à narrativa de uma história (adaptação de textos
de Pablo Morenno e de Afonso Romano de Sant’Anna) permeada de
sensações táteis, auditivas e olfativas produzidas pelos filhos. Retiradas as
vendas, a emoção tomou conta das mães, que ouviram dos mais de 300
alunos a canção “Fico assim sem você” (Cacá Moraes e Abdullah). Na
sequência, uma chuva de papéis de prata caiu sobre mães e filhos no
momento dos abraços. Uma deliciosa fatia de torta acompanhada de um chá
de frutas finalizou a bela programação.

r u i b a r b o s a . g 1 2 . b r - ( 5 4 ) 3 3 3 0 - 1 0 5 5 - R u a P e d r o Va r g a s , 5 6 1 - C a r a z i n h o / R S

