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Ü02 a 06/03 – Período de inscrições para Atividades Extraclasse
Ü05 a 07/03 – Treinamento de Língua Alemã para a prova DSD1 (EM), em

Gramado-RS
Ü06/03 – Dia Mundial da Oração
Ü11/03 – Última data para escolha dos líderes de turma
Ü12/03 – 19h - Sensibilização do Projeto Junior Achievement – 2º EM
Ü12/03 – Visita à 16ª Expodireto, em Não-Me-Toque – 2º EM
Ü13/03 – 1° Encontro Interno de Lideranças
Ü14/03 – Galeto com Massa
Ü21/03 (sábado) – Aula para 3º ano EM
Ü27 e 28 – Curso de Química, Física e Ciências Biológicas – 1ª etapa, Colégio

Augusto Pestana - Ijuí
Ü30 a 02/04 – Semana da Páscoa – Atividades especiais- EI a EM
Ü31 – Lançamento do edital para eleição do GECM
ÜAD – Atividade de Integração – 3º EM

O ano letivo veio com toda a força,
trazendo consigo o tradicional e
delicioso Galeto com Massa do RUI –
sempre tão aguardado pelos
carazinhenses. Esse evento acontecerá no
dia 14/03 (sábado) e os cartões podem ser
adquiridos na Secretaria do Colégio e
também com alunos, professores,
funcionários, madrinhas e padrinhos das
turmas, ao valor de R$ 22,00.
NOVIDADES! Teremos maionese
(salada de batata) e também docinhos
de festa e cuca para vender. E ainda,
para quem desejar ter em casa e congelar,
venderemos porções do delicioso molho da

Neste mês inicia o Programa Junior
Achievement RS 2015, do
qual participam alunos do
2º ano do Ensino Médio.
Esse projeto 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
12/03, às 19h, ocorrerá a chamada Sensibilização aos alunos e
familiares, momento em que o Projeto é lançado no Colégio.

O Colégio, junto à APPA, está organizando o primeiro Brechó de
Uniformes de 2015, o qual ocorrerá no dia 07 de abril. Solicitamos que as
peças de uniforme não mais usadas pelas famílias
sejam deixadas na Recepção para doação ao brechó.
As peças já bastante desgastadas também podem
ser doadas, neste caso faremos o repasse das
mesmas a instituições carentes de outros
municípios. Com essas medidas, garantimos que o
uniforme se restrinja à comunidade escolar
preservando a identificação e segurança de nossos

SEMINÁRIO INICIAL DE ESTUDOS
O final da tarde do dia 11/02 (terça-feira), no espaço Viccenzo's,
marcou o (re)encontro dos Professores da Educação Básica e dos
Cursos Técnicos, Funcionários e Estagiários de nosso Colégio, para o
Seminário Inicial de 2015. Após o calor dos abraços e o borbulhar das
novidades, o Diretor Adilson 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 nosso tema do ano
“Palavra – luz para o entendimento”. Na sequência, foram ouvidas
falas do filósofo, escritor e educador Mario Sérgio Cortella, trazendo à
d i s c u s s ã o “a p o s t u ra i d e a l d e u m b o m p ro fe s s o r ” n a
contemporaneidade, em que apropriados da ideia dos movimentos de
provisoriedade, incerteza e liquidez, criemos formas inovadoras e
desafiadoras de ensino. Um delicioso jantar selou esse primeiro dia de
formação.
Nos dias 12 e 13, deu-se prosseguimento ao Seminário, com
dinâmicas de grupo, reuniões específicas por área, apresentações
pelos professores de propostas sedutoras e inovadoras para o ano
letivo, planejamentos para o ano e organização de espaços escolares.
1ª SEMANA DE AULA
1º dia - Nos turnos da manhã e da tarde, um misto de euforia e
expectativa marcou a quarta-feira. Olhares curiosos à espera de
colegas e professores, abraços, beijos, apertos de mão e rodinhas de
conversas compunham o cenário do RUI ganhando VIDA! Tudo isso
com a presença do “Ruizito” (nosso mascote!) circulando pelos pátios.
Nesse dia, o Diretor Adilson conduziu o 1º Rui Barbosa Acontece do
ano, momento em que desejou um ano letivo feliz e produtivo,
apresentou os professores e colaboradores e antecipou eventos
importantes do ano. Na oportunidade, os alunos ouviram dos
funcionários e professores uma canção ensaiada especialmente para
esse dia e, para descontrair ainda mais, participaram de uma música
interativa. Logo, as turmas foram apresentadas e conduzidas às suas
salas.
No decorrer da manhã, o Grêmio Estudantil Cecília Meireles
convidou os alunos para registrarem, por meio de fotos e selfies, esse
1º dia de re(encontro).
2º dia - Na quinta-feira 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 2015 – Palavra: luz para o
entendimento. Foram importantes momentos de reflexão e oração, e
de animadas canções.
3º dia - A sexta-feira encerrou com um grande lanche coletivo no
pátio do Colégio, uma das vivências práticas do tema do ano, cujo
objetivo foi o diálogo descontraído entre os alunos, professores,
funcionários e equipe diretiva. Agradecemos a participação dos
familiares que prepararam e enviaram os lanches*, os quais estavam
deliciosos e fizeram o momento ainda mais especial.
* O excedente de lanches foi doado às seguintes instituições: Abrigo Municipal Profª
Odila Fratini, Casa Geriátrica Vó Elza e Recanto São Vicente de Paulo.

REUNIÕES COM PAIS
Nos dias 13, 23, 24 e 25 de fevereiro ocorreram as Reuniões Iniciais
com Pais, Mães ou Responsáveis da EI, AI, EF e EM, respectivamente.
Nesses momentos são compartilhados interesses e objetivos, dúvidas
são esclarecidas, orientações são passadas..., intensificando a relação
de confiança e cooperação entre família, professores e equipe
pedagógica. Além disso é uma importante oportunidade para que as
famílias se conheçam e troquem experiências. Agradecemos a
significativa participação!

TUDO COMEÇA NA EDUCAÇÃO INFANTIL ...
Os primeiros dias na Educação Infantil têm sido recheados de
encontros, diálogos e conexões entre professores, família, crianças e
funcionários. Um universo com uma riqueza imensurável de experiências
afetivas e emocionais. A escuta e a reflexão têm sido ações intensas
nesses dias de (re)adaptação dos nossos pequenos e familiares.
ANOS INICIAIS EM ATIVIDADES DE LEITURA, ESCRITA E REFLEXÃO
As primeiras semanas de aula para os Anos Iniciais foram marcadas
por momentos de descontração, mas também de reflexão acerca do
nosso tema: “Palavra: luz para o entendimento”.
Os 1ºs anos A, B e C estão realizando atividades para despertar o
encantamento pelo mundo da leitura e da escrita, através do lúdico, de
brincadeiras e músicas.
As turmas dos 2º anos A e B estão animadas com as novas
descobertas e desafios que envolvem o processo de leitura e escrita.
Já os alunos dos 3º anos A e B estão desenvolvendo atividades
escritas através do uso da tecnologia digital. As turmas estão produzindo
textos para serem trocados entre si via e-mail.

No dia 18 de fevereiro, o Diretor Adilson e o Coordenador César tiveram a
honra de receber, no Auditório do Colégio, as novas turmas dos Cursos
Técnicos em Contabilidade e Segurança do Trabalho, bem como desejar um
bom retorno aos alunos do Técnico em Informática e Segurança do Trabalho
que já estão conosco. Sejam todos bem-vindos!

Neste ano, motivados pelo Tema e Lema 2015 da IECLB - Igreja da Palavra:
chamad@s para comunicar -, o nosso tema será “PALAVRA: LUZ PARA O
ENTENDIMENTO”. O termo “PALAVRA” leva-nos a pensar, enquanto
comunidade escolar, sobre o que estamos falando como grupo, para refletir a
relação dessa fala com a construção da civilidade.
Com uma “Nova leitura de mundo” (nosso slogan!), buscamos alternativas
inovadoras para o processo de educação, a fim de que nossos alunos se elevem
a um novo patamar de conhecimento e entendimento acerca do mundo e das
relações nele circulantes. Entendemos que o diálogo adequado seja uma das
alternativas que mais se aproxima da
alma humana. Com uma
comunicação transparente,
convincente, contextualizada, é
possível nos conectarmos a
diferentes realidades.
A PALAVRA dá o rumo, é o farol
para as nossas vidas, é dela que
parte o caminho para o
entendimento. Falar, escutar,
luz para o
entendimento
refletir são práticas inerentes a esse
caminho, pelo qual as pessoas seguem
em diálogo consigo, com o outro e com
o mundo, num processo de civilidade e
humanização.

PA L AV R A

No dia 11/02, o Professor Luciano Albarello participou de uma reunião, em
Neste mês, mais 12 alunos do Curso Técnico em Segurança do Trabalho São Leopoldo, para revisão do regulamento da ONASE.
farão as defesas dos seus Relatórios Finais de Estágio.
No dia 27/02/2015, aconteceu uma reunião com Diretores, Professores de
Educação
Física, Teatro, Música, Canto e Dança, em Santa Rosa, no Colégio da
Ainda em março, teremos no Colégio o Sr. Fernando Biazus, proprietário
Paz,
ocasião
em que foram definidas as datas das atividades da Região Missões,
da BBS Metal, que fará uma palestra aos alunos sobre empreendedorismo,
que
oportunamente
serão repassadas aos participantes.
dedicação e atitudes na vida para o sucesso .
Nos dias 05, 06 e 07/03, a Profª Fernanda Anschau participará com alunos
As turmas do Técnico em Segurança do Trabalho, com ajuda da
do 2º e 3º ano do EM do Treinamento para a DSD I – prova de proficiência em
Coordenação, estão organizando uma visita para a 18ª Prevensul, que ocorrerá
Língua
Alemã reconhecida internacionalmente pela União Europeia. O
de 22 a 24 de abril, no centro de eventos da FIERGS, em Porto Alegre.
Treinamento
é oferecido pela Coordenação de Língua Alemã do RS e SC e
Aguardamos a programação oficial do evento para confirmar a data da visita.
acontecerá na cidade de Gramado.
No dia 11/03, o Diretor Adilson participará da Assembleia Geral da Rede
Sinodal, em Lajeado.
Informamos que
o Portal Educacional
foi liberado para
consulta de
avaliações. Os novos
alunos deverão
retirar a senha de
a c e s s o
n o
Laboratório de
Informática I, já os Responsáveis Acadêmicos desses alunos receberão a
senha via e-mail. Caso ocorra algum impedimento para o acesso, entrar em
contato pelo e-mail portal@ruibarbosa.g12.br

As férias de janeiro foram de turismo, lazer e estudo para um grupo de
alunos do Rui, que realizou uma viagem organizada pela JUMP Intercâmbios
em parceria com o Colégio. Também integraram o grupo estudantes e
representantes de mais três escolas da Rede Sinodal: Martin Luther Estrela, Instituto Sinodal da Paz –Santa Rosa e SETREM - Três de Maio. Foram
três semanas e meia de muito aprendizado, em que se absorveu cultura e
idiomas dos locais visitados nas três capitais europeias: Paris, Edimburgo e
Londres.

Iniciadas as atividades de 2015 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. The Woman in White – Wilkie Collins*
2 Conte-me seus sonhos / O céu está caindo – Sidney Sheldon*
3. O macaco que se fez homem – Monteiro Lobato*
4. Ócio criativo – Domenico de Mais*
5. Os 11 mistérios do universo – Reinaldo José Lopes*
Literatura infantil/nfanto-juvenil:
1. Pérola e sua concha cor-de-rosa – Wendy Harmer*
2. Pérola e Giba – Wendy Harmer*
3. Capitão cueca e a fúria da fascinorosa mulher tentacular – Dav Pilkey*
4. É para isso que não servem os amigos – Jim Benton (Querido diário
otário, 9)*
5. Adultos podem virar gente? – Jim Benton (Querido diário otário)*
*Livros recebidos de doação

