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02/11 – Feriado de Finados
04 a 18/11 - Inscrições para o processo seletivo de bolsas de estudo
para os Cursos Técnicos
03, 04 e 06/11 – Dias de Fantasia – 3º EM
05/11 – Aniversário de 93 anos do Colégio
09/11 – 20h – Culto dos 93 anos do Colégio, na Igreja de Cristo
12/11 – Viagem de Estudo do 1º EM a POA
13/11 – 19h - III Festival de Talentos
15/11 – Feriado: Proclamação da República
17/11 – 18h10min – Reunião com Pais e Mães do 4º ano
20 a 28/11 – Apresentações de Final de Ano da EI
23/11 – Prova de seleção para bolsas de estudos – Cursos Técnicos
29/11 – Festival de Atividades Extraclasse Esportivas

Para a semana de Aniversário de 93 anos do Colégio foram programadas
a vidades especiais, trazendo muita movimentação e sensibilização à
ro na escolar. Dentre elas, destacamos:
Ÿ Os cartões de aniversário para o Rui, confeccionados pelas crianças
junto às famílias, que estão expostos pelos espaços do colégio.
Ÿ Feira de Ciências.
Ÿ Exposição de Química.
Ÿ Programa Agito 100.3 da Rádio Gazeta, ao vivo, no Colégio,
animando alunos, professores e funcionários com muita música,
entrevistas, fotos...
Ÿ Palestra sobre Alcoolismo com a Drª.
Carla Beatrice Crivellaro Gonçalves
(UPF), oferecida pela Gazeta 100.3 e
ministrada a alunos de 8ª série a EM.
Ÿ Apresentação do grupo Scrip G com a
peça "O admirável segredo da Drª.
Genevive De La Vega".
Ÿ Apresentação dos alunos de percussão
do Professor Marcelo.
Ÿ Os tradicionais “Parabéns a você” e
bolo de aniversário.
Ÿ Dias de Fantasia do 3º EM.
Ÿ Culto de Aniversário.

INTESI
No dia 21 de outubro aconteceu o 19º INTESI - Intercâmbio de Teatro do
Ensino Fundamental da Rede Sinodal de Educação, em Panambi. Scrip G nosso grupo da 8ª e EM - apresentou a peça "O admirável segredo da Drª.
Genevive De La Vega". Foram momentos de grande beleza e aprendizado,
pois além de mostrar o resultado do nosso trabalho tivemos a oportunidade
apreciar as peças de outras escolas da rede.
INTERAÇÃO UPF
No dia 30/10, o 2º ano do EM participou do INTERAÇÃO UPF, em Passo
Fundo. Os alunos visitaram diversas unidades de ensino e, juntamente a
estudantes de outras instituições, percorreram a Universidade contatando
com graduandos e com coordenadores/professores dos cursos, podendo
tirar suas dúvidas. Para arrematar o dia, muita animação nos shows do
General Bonimores e Reação em Cadeia.
FESCA
Participaram do 1º FESCA (Festival Estudantil da Canção de Carazinho)
as alunas Júlia Henicka (Categoria Infanto-Juvenil) e Gabriele da Silva Agne
(Categoria Juvenil). As duas alunas representaram muito bem o Colégio,
conquistando cada uma o 2º lugar nas suas categorias. Recebam os nossos
aplausos por tão admirável talento e performance!

HOMENAGEM AO PROFESSOR E FUNCIONÁRIO ESCOLAR
Os alunos, coordenados pelo Grêmio Estudantil Cecília Meireles,
realizaram no pátio do Colégio, no dia 14 de outubro, uma carinhosa
homenagem aos Professores e Funcionários Escolares. Após ouvirem um
emocionante texto, os professores e funcionários foram convidados a dançar
brincando com balões. Ao final da dança, que surpresa! Os balões continham
lindas mensagens de reconhecimento, afetividade e valorização. Os
homenageados deliciaram-se com as brincadeiras, as mensagens e o carinho
demonstrado.
6ª AMOVISE
O Colégio sediou, nos dias 16 e 17/10, a 6ª
AMOVISE - um evento com o objetivo de despertar
a criatividade, o potencial e o talento dos alunos
por meio da arte cinematográfica. 12 escolas da
Rede Sinodal trouxeram para a Amostra o seu
melhor filme curta-metragem. A programação
contou com a exposição dos filmes e debates
técnicos com a participação dos alunos,
professores e do nosso convidado Fernando Busch. À noite, ocorreu uma
atividade na Utópika Eventos, integrando os participantes, hospedeiros,
professores e funcionários do Rui. Gostosas refeições, divertidas dinâmicas, a
apresentação do Conjunto Instrumental e o carinho dos hospedeiros
contribuíram para o sucesso da 6ª AMOVISE.
PROFESSOR EMÉRITO
O Professor de Música, Marcelo Everson Lima, recebeu, no dia 20/10, o
Título de Professor Emérito “Comenda Leonel de Moura Brizola”, em Sessão
Solene realizada na Câmara de Vereadores, oportunidade em que foi
prestigiado por professores, funcionários, mantenedora, pais e alunos do
Colégio. Ao final da Solenidade, o Conjunto Instrumental fez uma bela
apresentação de encerramento. Parabéns, Professor Marcelo, pela merecida
conquista!
UNIVERSITÁRIO POR UM DIA
Na manhã do dia 23/10, a turma do 3º ano EM participou do evento
“Universitário por Um Dia”, promovido pela ULBRA, momento em que
conheceram os cursos oferecidos, a infraestrutura do campus e interagiram em
oficinas. Também foi uma manhã de premiações aos alunos que obtiveram
melhor pontuação no “Quiz Online”, simulado promovido pela Universidade e
realizado por nossos terceiranistas no dia 16/10. Foram premiados do 1º ao 5º
colocado: Vitória Paczek, Luiz Henrique Butzke, Mário Rodrigo Wollmeister,
Eduardo Andreis e Khalil Alzeben, recebendo, respectivamente, os seguintes
prêmios: 01 bolsa de estudos em 2015/1, na ULBRA Carazinho; 01 tablet 9”; 01
tablet 7”; 01 câmera digital; 01 celular. Os alunos Arthur Linck, Érika Maschio,
Giulia Giacomini, Pedro Henrique Jarré de Mello, Raíssa Schmitt, Ramon
Panazollo e Víctor C. Martins foram contemplados com uma inscrição de
vestibular. Também nosso Colégio, por ter o maior número de alunos
participantes no Quiz foi premiado com uma câmera digital. Parabéns!!!
FEIRA DE CIÊNCIAS DAS 8as SÉRIES
Na manhã de 03/11, no pátio do Colégio, ocorreu a Feira de Ciências, com
trabalhos desenvolvidos e apresentados pelos alunos das 8ªs séries. Os
Professores Bóris e Carolina planejaram o evento com os objetivos de associar o
conteúdo teórico à prática e de despertar no educando o interesse pela
investigação científica. Parabéns!
EXPOSIÇÃO DE QUÍMICA
Os alunos do 2º e 3º ano do EM realizaram uma exposição nos dias 04 e
05/11 com belíssimos trabalhos, cujo foco foram as armas químicas usadas nas
grandes guerras e seus efeitos. A exposição em memória aos 100 anos da
Primeira Guerra Mundial contou com quinze trabalhos coordenados pelo
professor Bóris Nunes, envolvendo temas como Nazismo, Campos de
Concentração, uso do canhão e da pólvora, Hiroshima e Nagasaki, Atentado às
Torres Gêmeas, Guerra do Vietnã, Agente Laranja, Tabun, Molotov e Processos
Urbanos, entre outros. Com certeza, a exposição impactou e agregou muitos
conhecimentos a toda a comunidade escolar.
ENEM
58 alunos do Ensino Médio farão a prova
do Enem nos dias 08 e 09 de novembro.
Desejamos a todos (terceiranistas e
'treineiros') tranquilidade e persistência para
a realização desse importante Exame.
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Divertida, colorida,
prazerosa... assim foi a Semana
da Criança no Rui. As crianças
assistiram às Peças de Teatro Os Doces de Abóbora e A
Joaninha Oradora; pularam,
subiram, escorregaram nos
brinquedos infláveis montados
no ginásio; desfrutaram um
momento especial com as
madrinhas das turmas,
vivenciaram brincadeiras de
antigamente... E, dentre as muitas
guloseimas, teve até barraquinha de
pipoca e pirulitos de marshmallow!
Foi, sim, uma semana de muito
entretenimento em que os alunos
tiveram a oportunidade de
experimentar diferentes linguagens,
incorporar personagens, desenvolver
habilidades, expressar seus
sentimentos e estreitar laços afetivos.
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No dia 08/10, alunos do 6º ano A visitaram a Base Aérea em Canoas, o
centro histórico de Porto Alegre e se deslocaram até o Aeroporto por
meio de trensurb e aeromóvel.
No dia 09/10, os alunos do 5º ano A e B fizeram sua viagem. O roteiro
envolvendo Bento Gonçalves e Teutônia teve o intuito de permitir aos
estudantes visualizar 'in loco' a história da colonização Italiana e Alemã
e conhecer seus costumes e cultura.
Também no dia 09/10, os 7ºs anos visitaram a fazenda-escola Quinta da
Estância, em Viamão, onde tiveram a oportunidade de associar o
conteúdo de Ciências ao (re)conhecimento da paisagem física e
geográfica.
Os 4ºs anos, no dia 22/10, fizeram o seguinte roteiro: Museu Militar, em
Panambi; Museu Antropológico Diretor Pestana, na cidade de Ijuí;
Memorial Coluna Prestes, Museu Ferroviário, Catedral Ângelopolitana e
Museu Doutor Olavo Machado, em Santo Ângelo. Em São Miguel, as
Ruínas da Redução de São Miguel Arcanjo, onde ouviram a narrativa da
história das Missões Jesuítico-Guarani contada através de efeitos de
som e luzes.

A participação nos jogos do mês de outubro obteve os seguintes bons
resultados:
Ü A equipe Infantil Feminina de Voleibol alcançou o 3º lugar nos
jogos realizados em nosso ginásio, dia 07/10. PARABÉNS às
atletas pela conquista!
06 e 07/11 – 79º Seminário de Diretores da Rede Sinodal – Não-MeÜ O aluno Marcelo Emílio Vendramin obteve excelente resultado
Toque
na participação da OLÍMPIADA NACIONAL DA REDE SINODAL,
21 e 22/11 – Conselho de Educação em São Leopoldo
conquistando o 6º lugar geral nas disputas de XADREZ.
PARABÉNS!
Para o mês de novembro, o cronograma de participações contém os
seguintes jogos:
Ü 04/11- Campeonato ONASE – Voleibol Pré-Mirim Feminino, em
Três Passos - Conquistamos o 3º Lugar;
Ü 12/11 - Campeonato ONASE – Voleibol Mirim Feminino, em
Horizontina;
Ü 20/11 – Campeonato ONASE – Futsal Pré-Mirim e Mirim
O Colégio Sinodal Rui Barbosa torna público que
Masculinos, em Três de Maio.
estão abertas as inscrições para o processo
Certamente, o empenho e a determinação nos treinamentos vai propiciar
seletivo de bolsas de estudo para os Cursos de o sucesso nas participações!
Educação Profissional mediante as disposições,
condições e prazos previstos no edital disponível
em ruibarbosa.g12.br.
Letra e música de Maurício da Silveira
Somos família - com respeito e muita fé
Somos escola - preservamos o saber.
Enaltecemos os valores mais reais
Cantando a nossa alegria de viver
RUI BARBOSA É NOSSA ESCOLA
NOSSO LAR, NOSSA PAIXÃO
PROFESSORES, PAIS E ALUNOS
VIVENCIANDO EDUCAÇÃO

Literatura:
1. Pai? Eu?! – Tânia Alexandre Martinelli*
2. Breaking dawn – Stephenie Meyer*
3. Humano, benditamente humano – Kleber Boelter*
4. De derrotada à poderosa – Eli Davidson*
5. Coração na rede – Telma Guimarães Castro Andrade*
Literatura infantil/infantojuvenil:
1. A magia da paciência – Nandika Chand
2. Certo ou errado – Nandika Chand
3. O cavalo e o burro – Vani Mehra(adpt.)
4. A foca famosa – Sonia Junqueira*
5. Números dos Pingos! – Mary França e
Eliardo França*
*Livros recebidos de doação

Num ambiente onde impera a alegria
Com trabalho, cultura e religião
Educando as lideranças do futuro
Prepara a vida de uma nova geração
RUI BARBOSA É NOSSA ESCOLA
NOSSO LAR, NOSSA PAIXÃO
PROFESSORES, PAIS E ALUNOS
VIVENCIANDO EDUCAÇÃO
Assim unidos em torno dos ideais
Cultua a fé, a tradição e a verdade.
Rui Barbosa, uma escola para a vida,
Engrandece nossa comunidade.
RUI BARBOSA É NOSSA ESCOLA
NOSSO LAR, NOSSA PAIXÃO
PROFESSORES, PAIS E ALUNOS
VIVENCIANDO EDUCAÇÃO
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