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1º/12 – 4º Rui Barbosa Acontece
02/12 – 21h - 1ª NOITE DE LUZ
04/12 – Último dia de aula para o 3º Ano EM
05 a 07/12 – Provas do Processo Seletivo Seriado (UFSM) – EM
05 a 11/12 – Período de provas cumulativas para 3º EM
10/12 – Último dia de aula para 4º Ano EF a 2º Ano EM
12 A 18/12 - Período de provas cumulativas do 4º Ano EF ao 2º Ano EM
17/12 – 14h - Ensaio para Formatura do 3º EM
Último dia de aula para os Anos Iniciais (1º a 3º Ano)
18/12 - Último dia de aula para a Educação Infantil
19/12 - 20h30min – Formatura do 3º EM
20/12 – 19h30min – Formatura do CTC VIII
21h – Formatura do CTST VIII
22 a 29/12 – Período de entrega de boletins
25/12 – Natal

Como Apresentação de Final de Ano do 1º ao 6º Ano do EF, o
Colégio realiza a sua primeira ‘NOITE DE LUZ’, uma caminhada
com os alunos desses níveis junto a seus familiares, professores,
funcionários e comunidade escolar. Vestidos de branco e
vermelho, com gorros de Papai Noel e iluminando a noite com
lanternas, os caminhantes entoam cânticos natalinos
acompanhados pelo Conjunto Instrumental do RUI, que toca
sobre um caminhão de som.
O trajeto contempla a Avenida Flores da Cunha, a Rua Alferes
Rodrigues e a Avenida Pátria até o Hospital de Caridade, diante do
qual é feita uma breve parada. A finalização dessa 1ª Noite de Luz
acontece em frente à Igreja de Cristo, com uma celebração
especial.

III Festival de Talentos do Rui
Aconteceu, no dia 13/11, o III Festival de Talentos, organizado pelo Grêmio
Estudantil com apoio do Colégio. O Festival contou com 27 números
envolvendo Canto Solo, Canto Grupo, Instrumental Solo, Instrumental Grupo e
Dança.
Confira os vencedores da noite:
— Yasmim Dreifke da Silva – Canto Solo (2º a 4ª ano EF)
— Polyana Mello – Canto Solo (5º ano a 8ª série EF)
— Gabriele da S. Agne - Canto Solo (EM)
— Milena Krüger da Rosa e Sofia da Silva Walber – Canto Grupo (2º a 4º EF)
— Gabriela Hoffmann, Isabela Klain, Luísa G. Vailatti, Maria Eduarda Senger e
Mateus Wiliam Braun. - Canto Grupo (5º a 8ª série EF)
— Alice M. Dalla Riva, Andressa Schacht e Gabriele Agne – Canto Grupo (EM)
— Samuel Dil – Instrumental Solo (2º a 4º ano EF)
— Carlos Eduardo da Rosa – Instrumental Solo (5º ano a 8ª série EF)
— Mateus Weber – Instrumental Solo (EM)
— Ana Laura M. Graeff, Bibiana N. Cenci, Camila B. Kuhn, Isadora B.
Giacomelli, Júlia Loureiro Dahse, Rafaela D. Bolzani e Vitória J. Müller –
Instrumental Grupo (2º a 4º ano EF)
— Augusto Felipe Hüning, Gustavo X. Panazollo e Pablo L. Romero –
Instrumental Grupo (5º ano a 8ª série)
— Augusto Felipe Hüning e Felipe Tavares – Instrumental Grupo (EM)
— Clara A. Goellner, Caroline Kemmerich, Yasmim Dreifke da Silva – Dança
(EF)
— Ana Paula Ecker Martins e Luégi Niceli Jarré – Dança (EM)
Nossos agradecimentos às empresas carazinhenses que auxiliaram por
meio de patrocínio, ao Professor Marcelo Lima pela importante colaboração,
aos jurados pelo comprometimento, à plateia pelo prestígio e pelos mais de
300 kg de alimentos não perecíveis doados como ingresso e destinados pela
Comunidade Evangélica a famílias carentes da cidade.
Viagem de Estudo
Os alunos dos 3ºs Anos A e B (EF) realizaram, no dia 14/11, uma Viagem de
Estudo ao Museu Zoobotânico Augusto Ruschi (Muzar) e ao Zoológico da UPF.
Eles fizeram inúmeras descobertas, ampliando seus estudos sobre os animais,
e divertiram-se muito.
Reunião com 4º anos
No dia 17/11, foi apresentada aos pais e alunos dos 4ºs anos A e B pelas
Professoras Fernanda Anschau e Heloísa Neuhaus a proposta de ensino da 2ª
Língua Estrangeira (Alemão ou Espanhol), oferecida a partir do 5ª ano. Nesse
mesmo encontro, as famílias tiveram a oportunidade de ouvir o repertório em
flauta construído ao longo dos Anos Iniciais sob a regência do professor
Marcelo Lima.
Aprovações em vestibulares
A manhã do 17/11 foi de muita alegria no RUI. Os listões da Universidade

Enem
Nos dias 08 e 09/11, tivemos 59 alunos do Colégio realizando a prova do
Enem. Por ser esse um momento especial, que exige motivação e
segurança, Professores e Equipe Diretiva recepcionaram os estudantes
nos quatro locais de prova (LA SALLE, SORG, ULBRA e UPF), para um
abraço e desejo de boa prova.
Culto dos 93 Anos do Rui
Domingo (09/11), na Igreja de Cristo, ocorreu o Culto de Aniversário 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. Na ocasião, o Diretor Adilson ressaltou o tema ViDas em
Comunhão fazendo referência a ex-alunos que hoje são professores;
filhos de professores e funcionários que estão no RUI; professores de
professores; famílias cujas gerações são fiéis ao Colégio, tudo isso
evidenciando a forte relação que se estabelece quando temos algo em
comum, no caso, uma instituição alicerçada em valores cristãos e
excelente em educação.

de Passo Fundo (UPF) e da IMED anunciaram a aprovação de muitos
terceiranistas. Parabenizamos os nossos futuros universitários e os familiares
por esse resultado e desejamos sucesso nos vestibulares que estão por vir.
ARTHUR CARLOS LINCK – 1º lugar em Engenharia da Produção, UPF - Passo Fundo
CAROLINA DA SILVA VIDAL – Direito - UPF
EDUARDO DIERINGS ANDREIS – Agronomia - UPF
GUSTAVO ADOLFO SCHUCK ZIEPPE – Direito - UPF
JEAN MARCEL VERGOUWEN – Arquitetura e Urbanismo - UPF
LUCAS BOENI DE OLIVEIRA – Agronomia – UPF
LUCAS FRITZEN PEREIRA – Medicina Veterinária - UPF
LUIZ FELIPE VIEIRA SARMENTO – Agronomia - UPF
MÁRIO RODRIGO WOLLMEISTER – 2º lugar em Direito, UPF - Carazinho
MICHEL GILVANI DA SILVEIRA ZOLET – Arquitetura e Urbanismo - UPF
RODRIGO PARANHOS BASTOS – 1º lugar em Direito, UPF - Passo Fundo
VERÔNICA MESSERSCHMIDT RIBAS – Direito - UPF
VÍCTOR CARVALHO MARTINS – Engenharia Civil - UPF
VITÓRIA DA COSTA PACZEK – Sistemas de Informação - IMED
WILLIAM MATHEUS ROSA – Ciências da Computação – UPF
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Conforme segue, obtivemos bons resultados em nossas participações nos
jogos da ONASE 2014:
Ü 04/11, em Três Passos, as meninas do Voleibol Pré- Mirim obtiveram
o 3º lugar;
Ü 12/11, em Horizontina, as meninas do Voleibol Mirim obtiveram o 3º
lugar;
Ü 20/11, em Três de Maio, os meninos do Futsal Mirim obtiveram o 3º
lugar, e os meninos do Pré-Mirim, o 1º lugar.
PARABÉNS AOS (ÀS) ATLETAS por todas essas conquistas!
No dia 05/12, faremos, aqui no RUI, o encerramento das atividades
Extraclasse, com jogos de futsal entre os alunos de nosso Colégio e com
alunos do Colégio Sarandi, de Sarandi. Bons jogos a todos!

Formaturas dos Cursos Técnicos em Contabilidade
e Segurança do Trabalho
No dia 20 de dezembro, ocorrerão as formaturas do Curso Técnico em
Contabilidade e do Curso Técnico em Segurança do Trabalho,
respectivamente, às 19h30min, no Casa Blanca, 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 oitava turma do Técnico em Segurança do Trabalho iniciou a
apresentação dos seus Relatórios Finais de Estágio, no dia 19 de novembro,
com 4 alunos. As bancas restantes estão sendo agendadas.

Em 2015, o uso do uniforme será diário desde o primeiro dia de aula,
conforme orientações constantes no material da (re)matrícula.
São fornecedores do Uniforme do RUI:
- Magazine Tamimi
Avenida Flores da Cunha, 1153 – Fone: 3331-6060
- Innova Uniformes
Shopping Everest, Sala 203 – Fone: 9934-4886

4º Rui Barbosa Acontece -2014
Para abrir o mês de dezembro, tivemos, na manhã do dia 1º, o último Rui
Barbosa Acontece do ano, em que o Diretor Adilson fez uma retomada dos
principais acontecimentos e eventos ocorridos desde o mês de agosto. Em
momentos como esse, podemos ter uma boa ideia do movimento intenso e
dinâmico da nossa instituição.

Literatura:
1. Revolucione sua qualidade de vida: navegando nas águas da
emoção – Augusto Cury*
2. Questões do coração – Emily Giffin*
3. O resgaste – A lenda dos guardiões – Kathryn Lasky*
4. A maldição da tumba da múmia – Goosembumps – R. L. Stine*
5. Cidades mortas - Monteiro Lobato*
Literatura infantil/infantojuvenil:
1. Como quebrar a maldição de um dragão por Soluço Spantosicus
Strondus III – Cressida Cowell (Trad.)*
2. Como ser um pirata por Soluço Spantosicus Strondus III – Cressida
Cowell(Trad.)*
3. Scooby-Doo: o chalé mal-assombrado – Gail Herman*
4. Scooby-Doo e o monstro do Lago Ness – Jesse Leon McCann*
5. Capitão Cueca e o ataque das privadas falantes – Dav Pilkey*
*Livros recebidos de doação
Lembrete: Em virtude da proximidade das férias, as devoluções dos livros
devem ser feitas até o dia 12/12.

Um aldeão russo, muito devoto, constantemente pedia em suas
orações que Jesus viesse visitá-lo em sua humilde choupana.
Na véspera do Natal sonhou que o Senhor iria aparecer-lhe. Teve tanta
certeza da visita que, mal acordou, levantou-se imediatamente e começou a
pôr a casa em ordem para receber o hóspede tão esperado. Uma violenta
tempestade de granizo e neve acontecia lá fora. E o aldeão continuava com
os afazeres domésticos, cuidando também da sopa de repolho, que era o
seu prato predileto.
De vez em quando ele observava a estrada, sempre à espera...
Decorrido algum tempo, o aldeão viu que alguém se aproximava
caminhando com dificuldade em meio a borrasca de neve. Era um pobre
vendedor ambulante, que conduzia às costas um fardo bastante pesado.
Compadecido, saiu de casa e foi ao encontro do vendedor. Levou-o para a
choupana, pôs sua roupa a secar ao calor da lareira e repartiu com ele a sopa
de repolho. Só o deixou ir embora depois de ver que ele já tinha forças para
continuar a jornada.
Olhando de novo através da vidraça, avistou uma mulher na estrada
coberta de neve. Foi buscá-la, e abrigou-a na choupana. Fez com que
sentasse próximo à lareira, deu-lhe de comer, embrulhou-a em sua própria
capa... A noite começava a cair... Não a deixou partir enquanto não
readquiriu forças suficientes para a caminhada. E nada de Jesus!
Já quase sem esperanças, o aldeão novamente foi até a janela e
examinou a estrada coberta de neve. Distinguiu uma criança e percebeu
que ela se encontrava perdida e quase congelada pelo frio... Saiu mais uma
vez, pegou a criança e levou-a para a cabana. Deu-lhe de comer, e não
demorou muito para que a visse adormecida ao calor da lareira.
Cansado e desolado, o aldeão sentou-se e acabou por adormecer junto
ao fogo. Mas, de repente, uma luz radiosa, que não provinha da lareira,
iluminou tudo! Diante do pobre aldeão, surgiu risonho o Senhor, envolto
em uma túnica branca! - Ah! Senhor! Esperei-O o dia todo e não
aparecestes, lamentou-se o aldeão...
Jesus lhe respondeu: "Já por três vezes, hoje, visitei tua choupana: O
vendedor ambulante que socorrestes, aquecestes e deste de comer... era
Eu! A pobre mulher, a quem deste a capa... era Eu! E essa criança que
salvaste da tempestade, também era Eu. O Bem que a cada um deles fizeste,
a mim mesmo o fizeste!"
Disponível em: http://pt.hellokids.com/c_26981/leia/historias-para-criancas/historias-denatal/o-dia-de-natal?pos=1#top_page. Acesso em: 24 nov. 2014.

Proficiência em Língua Alemã
Aconteceu nos dias 03 e 04 de novembro, aqui no Colégio, a ZDP A1+,
avaliação de proficiência em Língua Alemã, da qual participaram onze alunos
da 8ª série. Foram aprovados: Amanda Süss, Arthur de Bortoli, Augusto
Hüning, Flavine Seltenreich, Franciele Nunes Pereira, Gustavo Wohlmeister,
Maria Luísa Dal Molim, Pablo Lehnen e Régis Kapp. 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!

Projeto DSD 1 - Língua Alemã
No dia 1º de dezembro, o Colégio recebeu a visita da Coordenadora Geral
de Língua Alemã do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a senhora Gabriele
Metz-Klein. O Rui Barbosa tem o orgulho de participar, a partir de 2015, do
Projeto DSD 1, em que os alunos do Ensino Médio realizarão uma prova de
proficiência em alto nível - B1, abrindo várias possibilidades e vantagens para
o seu futuro.
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