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3º EM no UFRGS Portas Abertas
A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) representa para os alunos
do Ensino Médio um desafio, pois sabemos da exigência das provas e do grande
número de concorrentes. Participar UFRGS Portas Abertas é aproximar nossos
alunos dessa realidade, despertando o interesse em disputar um espaço
naquela Instituição. O evento aconteceu no dia 17 de maio, ocasião em que os
terceiranistas, acompanhados pela Coordenadora Raquel e pela Psicóloga
Silvana Lima, participaram de visitas e palestras que, certamente, contribuirão
para as escolhas que terão de realizar ao se inscreverem no vestibular.
A solidariedade é contagiosa. É o amor em movimento.
Vivenciando o tema do ano “ViDas em Comunhão”, o Colégio
realizou, no dia 24/05, o 7º VARAL SOLIDÁRIO, com o apoio do GECM (Grêmio
Estudantil Cecília Meireles), APPA (Associação de Pais, Professores e Amigos do
Colégio), APF (Associação de Professores e Funcionários do Colégio) e
engajamento da comunidade escolar.
Mais de 120 famílias foram beneficiadas, podendo escolher
agasalhos. calçados e roupas de cama no grande varal organizado no Ginásio de
Esportes. Também, neste ano, tiveram a oportunidade de participar de um
projeto desenvolvido pela ULBRA Carazinho, chamado "Caravana da Saúde",
que oportunizou aos interessados dicas de saúde e o cálculo do
IMC (Índice de Massa Corporal).
Agradecemos a todos que “vestiram esta causa”
fazendo calorosa a manhã fria do dia 24.
* Entidades contempladas com as doações: Colégio Pedro
Pasqualotto, Escola Municipal João Goulart, Escola Municipal,
APAE, EMEI Kênia Setti e EMEI João XXIII.
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Leitura em Língua Alemã
Após terem passado pela etapa municipal, ficando em 2º lugar nas
suas respectivas categorias, as alunas Andressa Schacht e Maria Luísa Nolasco
Dal Molim, acompanhadas pela Profª Fernanda Anschau, participaram da
etapa estadual do concurso de leitura em Língua Alemã - Vorlesewettbewerb
auf Deutsch – no dia 23/05, em Ivoti-RS.
Reunião do Conselho de Educação da IECLB
No dia 06/06 aconteceu, no Colégio, a Reunião do Conselho de Educação da
IECLB, em que estiveram reunidos quinze Conselheiros, entre eles o Diretor
Adilson, para pensar e discutir políticas educacionais e administrativas.
2º e 3º ano EM “treinam” no Vestibular de Inverno
No dia 07 de junho (sábado) ocorreu o vestibular de inverno da UPF, com a
participação de muitos de nossos alunos do 2º ano e 3º ano do EM, os quais
realizaram as provas como 'treineiros'. O Colégio disponibilizou um ônibus para
levá-los direto ao Campus de Passo Fundo, com o acompanhamento da
Secretária Angelita Weber.
Jonas Ribeiro: autor presente no Rui
Nos dias 03 e 04/06, esteve conosco o autor paulistano Jonas Ribeiro,
trazendo alegria literária aos alunos do Jardim I ao 6º ano, que leram os livros
“Desenho de Infância”, “Samuca e seus grilos na cuca”, “Cada bicho em seu
lugar”, “Palavra de Filho” e “Os Bolos Gigantes”. Atividades ricas e reflexivas
foram feitas a partir das obras, sendo que algumas ultrapassaram os muros do
colégio, envolvendo famílias e pessoas da comunidade carazinhense. Também
Professores e Funcionários tiveram um momento especial com o autor na
tardinha do dia 04.
Com uma excelente performance e valendo-se da arte da contação
de histórias e da declamação de poesias, o escritor encantou a comunidade
escolar, promovendo ainda mais a leitura em nosso Colégio. Jonas acredita ´que
o reconhecimento dos leitores aos seus trabalhos advém do fato de ele fazer o
que ama e de amar o que faz. E, certamente, esse amor por tudo o que envolve
a literatura, somado ao seu jeito afetivo e interativo de ser, nos contagiou.
Multimix de Conhecimentos
Na quarta-feira (25/06), realizaremos o nosso Multimix de Conhecimentos:
uma avaliação multidisciplinar para a 8ª série e Ensino Médio abrangendo os
componentes curriculares das séries. Cada turma terá sua própria prova
elaborada pelos respectivos professores, envolvendo conteúdos do primeiro
semestre. Pela manhã, os alunos farão as questões objetivas e, pela tarde, a
prova de redação. Próximo à data, os alunos receberão informações específicas
para a realização do Multimix.

Ü 03 e 04/06 – Projeto AUTOR PRESENTE
Ü 12/06 – Manhã: Exposição A Copa é Nossa, no Pátio do Colégio

Tarde: Abertura da Copa do Mundo
Ü 14/06 – Festa da Colheita
Ü 19/06 – Feriado Corpus Christi
Ü 21/06 – Galeto com Massa do 3º EM
Ü 25/06 – MULTIMIX DE CONHECIMENTOS para 8ª e EM (manhã e

tarde)
Ü 29/06 – Culto de Ação de Graças, no Ginásio de Esportes

Na FESTA DA COLHEITA, a Copa é Nossa!
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Pela tradição cultural, a Festa da Colheita acontece durante o mês de
junho para celebrar a boa colheita e pedir bons resultados na plantação e
colheita do próximo ano. Aqui no Rui, fazemos a Festa da Colheita para
rememorar essa tradição e também com o objetivo de confraternização e
diversão. Para isso, muitas atividades e deliciosas comilanças estão sendo
preparadas – tudo com uma decoração inspirada nas cores do Brasil. Nessa
festa vai ter dança de quadrilha, casamento caipira, desfile de caipirinhas,
danceteria, jogo de latas, cama elástica, centopeia, pescaria, pipoca, pinhão,
pé de moleque, doces, cachorro-quente, espetinho.... e MUITO MAIS!!
Venha conferir tudo isso no dia 14/06, sábado à tarde, a partir das 14 horas,
no Ginásio de Esportes.

HORÁRIO ESPECIAL NA COPA DO MUNDO
A partir do parecer da APPA e do referendo do Conselho Escolar, o
Colégio definiu a seguinte organização Escolar para os Jogos do Brasil na
Copa do Mundo:
*No dia 12.06, 5ª feira, por ocasião da abertura artística da Copa e do 1º
jogo da Seleção Brasileira, não haverá aula e expediente administrativo nos
períodos da tarde e noite.
*No dia 17.06, 3ª feira, no 2º jogo do Brasil, o Colégio irá encerrar as
atividades letivas e administrativas às 15h15min.
*No dia 23.06, 2ª feira, no 3º jogo do Brasil,
o Colégio irá encerrar as atividades letivas e
administrativas às 16h15min.
Havendo classificação da Seleção Brasileira
para as oitavas de final, comunicaremos novos
horários.
Excepcionalmente nos dias de Jogos da
Seleção Brasileira, os alunos poderão usar a
camiseta do Brasil, sendo liberado somente o
uso dessa peça do uniforme.

Em ritmo de Copa do Mundo
Em sala de aula, professores e alunos já estão em
ritmo de Copa do Mundo. Atividades bastante
interessantes, como leituras, pesquisas, produções
artísticas, debates, diários, produção de textos vêm
sendo desenvolvidas. Esse é um trabalho que
evidencia construção de conhecimento, patriotismo,
reflexão, criticidade e espírito comemorativo. Alguns
trabalhos serão expostos e apresentados no dia 12
(quinta-feira), pela manhã, por ocasião da
“Exposição A Copa é Nossa”, para a qual a
comunidade escolar está convidada.
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CRÔNICA DE UM SONHO PASSADO - Leandro Lainetti
ÜNo mês de maio, conforme o cronograma de jogos, tivemos as seguintes

Os sonhos fazem parte da infância de qualquer torcedor. Imaginar, olhar o
futebol pelo lado lúdico é sempre uma forma sadia de criar histórias e
personagens próprios. Quando jogava bola nos paralelepípedos mal encaixados
da minha rua, eu tabelava com os melhores jogadores, fazia os gols mais bonitos e
a torcida gritava meu nome. Isso tudo brincando sozinho, com os balanços da
pracinha ao lado a me observar.
Quantas vezes aquelas pedras não foram o gramado mais perfeito, no qual a
bola rolava como uma mão deslizando por um lençol de seda? Quantas vezes fui
Pelé, Ronaldo, Romário. Fui também Taffarel, Julio César, Rogério Ceni. A cada dia
eu me transformava em um craque, fosse ele de qualquer posição. E, claro, jogava
no Maracanã ou, como eu costumava chamar, no Maraca. As arquibancadas
estavam sempre lotadas, eu era ídolo. Ídolo no Maraca. Que sonho. Assim como
eu, quantos meninos não foram Ronaldo e Romário? Zico, Dinamite, Sócrates,
Rivelino, Tostão, Reinaldo? Uma porção. Todos jogavam em seus campos mágicos.
Mineirão, Morumbi, Pacaembu, estádios com nomes, com histórias e que,
naquele momento, viam moleques de todo o Brasil desfilando pelos seus
gramados, mesmo que só no imaginário.
O empenho, a assiduidade e a determinação nos treinamentos, com
Mas o tempo passou, eu cresci, os moleques do Brasil cresceram. Meus
certeza, são fatores primordiais na busca pelo sucesso nas participações.
sonhos continuam, devaneios distantes de quem não conseguiu ser jogador de
Parabéns aos atletas!
futebol e transformar aqueles lances que aconteciam na minha cabeça em
realidade. Fomos substituídos, eu e os moleques. Nos nossos lugares entraram
outros tantos com os mesmos golaços, dribles desconcertantes, passes
magistrais, uma nova legião de craques.
Literatura:
O tempo passou de novo e essa segunda geração dará lugar a uma terceira. A
diferença é que os novos sonhadores serão obrigados a jogar nos mesmos
1. A noite dos quatro furacões – Raul Drewick
lugares, campos e gramados, sejam eles no norte ou no sul do país. Agora eles
2. A rua dos cataventos – Mario Quintana
jogarão nas Arenas. Arena Maracanã. Arena Pantanal. Arena Fonte Nova. Arena
3. Baú de espantos – Mario Quintana
Pernambuco. Arenas. Um termo cheio de formalidade que funcionará
4. Conte um conto – Jana Lauxen(org.)*
exatamente como o oposto. Quer coisa mais impessoal
5. Sistemas distribuídos: princípios e paradigmas – Andrew S. Tanenbaum* do que todos os estádios terem o mesmo nome? Arena
isso, Arena aquilo. Pode parecer apenas uma questão de
padronizar nomenclaturas, mas é bem mais do que isso.
Literatura infantil/infantojuvenil:
É arrancar alguém do Maracanã, do Mineirão, do
1. Palavra de filho – Jonas Ribeiro*
Morumbi, do Palestra Itália, de onde for, e colocá-los,
2. Moranguinho e o mistério do mar*
todos juntos, em uma única Arena. Sonhos têm o espaço
3. Barbie: as fadas joias*
infinito e, assim, todos podem caber na mesma Arena.
Mas imagine o quão chato é dividir o gramado, a torcida,
4. Cada bicho em seu lugar – Jonas Ribeiro*
os craques para fazer a tabela, com tantos outros
5. Os bolos gigantes – Jonas Ribeiro*
jogadores como você?
Estádios não são Arenas, nem podem ser. Sonhos se
*Livros recebidos de doação
contam, mas não podem ser divididos. Que cada menino,
assim como eu, possa jogar onde quiser, e não junto com
outros tantos milhares. Afinal, sonho bom não é na Arena
Maracanã. É no meu Maraca, onde eu sou o único rei.
Matrículas abertas para o Curso Técnico em Informática
Participações em Eventos
As aulas iniciam no dia 04 de agosto e ocorrerão de segunda à sexta-feira,
das 19h às 22h30min, sendo de um ano e seis meses a duração do curso. O
Colégio possibilita bolsas de 50 e 100% (conforme critérios de filantropia) ou
ÜNos dias 19 a 21 de maio, o Diretor Adilson participou do 78º Seminário de
ainda descontos comerciais para empresas conveniadas com a instituição e Diretores da Rede Sinodal, em São Paulo.
para alunos que comprovem, por Carteira de Trabalho assinada, vínculo com a
A abertura do evento foi no Instituto Educacional Luterano, em Ferraz de
profissão. Mais informações no link Cursos Técnicos em ruibarbosa.g12.br Vasconcelos/SP, ligado à Rede Sinodal. Já em São Paulo, aconteceram duas
palestras: “Gestão Acadêmica e a Excelência Universitária” com o Presidente da
e/ou pelo e-mail ep@ruibarbosa.g12.br.
participações:
*Dia 29/05, em Ijuí, a equipe infantil masculino de voleibol ficou em 5º lugar.
*Dia 30/05, com jogos realizados no ginásio do nosso Colégio, tivemos a
participação das equipes infantil e infanto masculino de futsal, sendo que a
equipe infanto sagrou-se CAMPEÃ do Torneio Início da ONASE Região Missões.
ÜPara o mês de junho, nosso cronograma prevê as seguintes participações:
07/06 - em Panambi – Troféu Classificatório de Xadrez;
10/06 - em Santa Rosa – Torneio Início ONASE Voleibol Mirim Masculino;
26/06 - em Carazinho – Torneio Início ONASE Voleibol Pré-Mirim
Masculino;
30/06 - em Horizontina – Torneio Início ONASE Voleibol Mirim Feminino.

Aprovação no Exame de Suficiência do Conselho Federal de Contabilidade

dos alunos
%
73 APROVADOS no

Exame de Suficiência
em Contabilidade

PARABÉNS AOS ALUNOS E PROFESSORES!

Dos 15 alunos do Curso Técnico em Contabilidade (7ª Turma) que
realizaram a prova do Exame de Suficiência em Contabilidade, pelo Conselho
Federal de Contabilidade, 11 obtiveram a aprovação, totalizando 73% de
aprovação. Parabenizamos esses alunos (nominados em nosso site), o grupo de
professores que os acompanhou nesta caminhada e também o Prof. João
Carlos Algayer, que ministrou aulas preparatórias o Exame.
Visita à Indústria de Móveis Finger
A 8ª turma do Curso Técnico em Segurança do Trabalho participou de
visita técnica à indústria de móveis Finger, no município de Sarandi/RS, no dia
05/06. Na noite, os alunos receberam esclarecimentos sobre a empresa, a área
de atuação e os cuidados em segurança do trabalho que a Finger destina a seus
funcionários. Na visita pela industria os alunos presenciaram a forte utilização
de equipamentos de proteção coletiva que a Finger emprega em sua linha de
produção. Agradecemos à Professora e Engenheira do Trabalho, Fernanda Taís
Souza Petry, pelo acompanhamento na visita e à Finger, na pessoa da Srª Ieda
Vargas (Gerente de RH), pela oportunidade e recepção.

ABIEE e Reitor da Universidade Mackenzie, Benedito Aguiar Neto, e “Gestão de
Escolas: Perspectivas Futuras” com a Professora e Escritora Sônia Simões Colombo.
Também foram visitadas duas escolas de grandes referências educacionais e
estruturais: Colégio Dante Alighieri e Colégio Huymboldt.
ÜNos dias 23 e 24 de maio, os professores Ademir Strasburger e Luciano
Albarello participaram do 1º Encontro de Professores de Educação Física da Rede
Sinodal de Educação, no Colégio Sinodal Alfredo Simon, em Pelotas – RS. A temática
do encontro foi “Educação Física na Escola: desenvolvimento de competências ou
alto desempenho?”.
Ü“Educação Integral: seus tempos e espaços na educação básica” foi a
temática do 4º Encontro de Gestores Pedagógicos promovido pelo SINEPE/RS, do
qual a Coordenadora Pedagógica Silvana Weiler participou no dia 30 de maio, em
Porto Alegre.
ÜNos dias 30 e 31 de maio, o Coordenador César e os Funcionários Angelita,
Liamara e Paulo participaram do Encontro Nacional de Equipes Administrativas da
Rede Sinodal de Educação em Curitiba, no Colégio Martinus, com o tema
“Pertencer para Acolher”. As reflexões aconteceram em torno da importância de
pertencer à instituição, o entendimento da Rede Sinodal (sua história e
organização), apresentação pessoal e autoimagem e, ainda, “O cuidar de si, o
cuidar do outro e o atendimento ao público”.

Galeto com Massa
No dia 21 de junho, o 3º ano do Ensino Médio promoverá seu tradicional Galeto
com Massa – um evento para angariar fundos para a Formatura. Os cartões já estão
sendo vendidos pelos alunos e familiares e também na Secretaria do Colégio, ao valor
de R$20,00. Garanta já o sabor do seu sábado à noite!

06 e 07/06 – Reunião do Conselho de Educação da IECLB, no Colégio Sinodal Rui
Barbosa, em Carazinho.
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