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Fique por dentro
Reuniões Iniciais
dA reunião para pais, mães e alunos/as das turmas de 3º ano do EM ocorreu no

dia 19 de março, momento em que receberam informações específicas para este
ano (formatura, viagem de estudo, orientação vocacional, aulas em sábados, entre
outras). Foram encaminhados bilhetes às famílias solicitando algumas
confirmações para a formatura; os mesmos deverão ser devolvidos até 10 de
abril.
Visita à Expodireto 2012
dNo dia 06 de março, as duas turmas do 2º ano do EM, acompanhadas pela
professora Jéssica Groders, foram visitar a grande feira agrícola, Expodireto 2012,
em Não-Me-Toque.
Coordenadora participa de Painel
dNo dia 09 de março, no Instituto de Educação Ivoti, a coordenadora pedagógica
Silvana L. Weiler participou, como convidada, juntamente a outros dois diretores,
do Painel intitulado “Como a Equipe Pedagógica acompanha os processos
educativos”.
Galeto com Massa
d Em 17 de março ocorreu o nosso tradicional Galeto com Massa. Mais uma
vez foi muito saboroso e um sucesso de vendas: 1482 cartões comercializados.
A Direção agradece por todo o envolvimento, pois é no trabalho da equipe que
obtemos o resultado positivo - a Generosidade de cada um para o bem comum.
Atividades de Língua Portuguesa
dNo dia 13/03, os alunos da 8ª série, acompanhados pela professora Débora
Gonçalves Dias Xavier, foram até a Biblioteca Pública Municipal com o objetivo
de conhecer o espaço para, posteriormente, produzir uma reportagem.
dNa aula de Língua Portuguesa, os alunos do 5ºB foram questionados sobre os
seus medos. Após trabalharem com vários textos que abordavam o tema, os
alunos produziram um texto utilizando apenas a linguagem não verbal. Após,
compartilharam as imagens com os colegas e construíram um lindo painel.
Júri Simulado
dOs alunos da 8ª série, na aula de Geografia do dia 28 de março,
desenvolveram um júri simulado sobre o poder de veto no Conselho de Segurança
da ONU.
Encontro de Lideranças Estudantis
dAs alunas do 1º ano do EM, Giulia Giacomini eRaíssa Schmitt, participaram,
nos dias 30 e 31 de março, do 18º Encontro de Lideranças Estudantis da Rede
Sinodal de Educação, no Colégio Teutônia - em Teutônia.
Retiro dos Alunos do 1º ano do EM
dPara o mês de abril, a psicóloga Silvana Lima está organizando o Retiro de
Integração dos alunos do 1º ano do EM. Nos próximos dias será enviado um
bilhete com informações sobre essa atividade.
Palestra com o Promotor de Justiça
dExiste por parte das famílias da escola como também da Promotoria da Infância
e Juventude uma profunda preocupação em relação ao uso 'naturalizado' de
bebidas alcóolicas. No dia 18/04, oportunizaremos aos alunos do EM uma
palestra/conversa de conscientização e esclarecimentos com o Promotor da
Comarca de Carazinho, Cristiano Ledur.
14º Encontro Nacional de Equipes Pedagógicas
dNos dias 13 e 14 de abril, as Coordenadoras Évelin Dazzi e Silvana Weiler, a
Psicóloga Silvana Lima e o Diretor Adilson L. Franck participarão do 14º
Encontro Nacional de Equipe Pedagógicas da Rede Sinodal de Educação, no
Colégio Martin Luther, em Estrela. O encontro terá como tema Pé nas
competências e contará com as palestrantes Heloísa Lück, que abordará «A
educação com pés firmados em competências e olhar no desenvolvimento», e
Fabiana Antoniolo Hammes de Carvalho, que tratará da «Neurociência a serviço
da didática». Também haverá diversas oficinas sobre sete competências
fundamentais para um ótimo desempenho profissional.
Grêmio Estudantil Cecília Meireles
dA última data para inscrição de chapa para o Grêmio Estudantil Cecília
Meireles será no dia 23 de abril e a eleição acontecerá no dia 25. Esperamos a
mobilização dos alunos para formação de chapas.

Datas Importantes
d 02 a 05/04- Atividades pela Semana da Páscoa-EI ao EM
d02/04- Celebração de Páscoa para Pais, Alunos, Professores e

Funcionários
d06/04- Feriado- Sexta-feira Santa
d08/04- Páscoa
d13 e 14/04- Encontro de Equipes Pedagógicas da Rede Sinodal de
Educação- Colégio Martin Luther- Estrela
d14/04- Aula para os alunos do 3º ano do EM
d16/04-

Reunião da CEPRO- Colégio Sinodal ProgressoMontenegro
d18/04- Encontro Interno de Liderança
d20/04- Reunião da ISAEC- São Leopoldo
d21/04- Tiradentes
ds25/04-Eleição do Grêmio Estudantil Cecília Meireles

Atividades da EI e AI
Adaptação
d As turmas de Pré-Kinder A e C realizam seu período de adaptação

através do brincar ( dentro e fora da sala de aula), da contação de histórias,
de danças, de cantigas variadas e também por meio de intensa interação
com os colegas.
dNa rotina diária do Pré-Kinder C, os desafios vão surgindo para os
pequenos e a familiaridade com o espaço da sala vai, cada vez mais,
proporcionando coragem e segurança para eles experimentarem o novo
universo, em que o olhar atento e os cuidados da mãe são substituídos pela
professora e pelas monitoras, as quais vêm preparando os espaços e as
situações de aprendizagem com muito amor, a fim de garantir a devida
atenção e cuidado.
dEncerrando o Projeto de Adaptação, nossos Príncipes e Princesas das
turmas de Maternal A, B e C começaram a trabalhar um pouquinho da sua
história com o Projeto Identidade.
Confiram no site do Colégio mais detalhes e imagens desses
momentos.

Atividades do Jardim I e II
d Os alunos dos Jardins I - B e C
estão estudando, dentro dos
conteúdos programáticos, a
construção do EU como indivíduo
e como integrante de um grupo,
primeiro familiar e depois escolar.
Dentre os dados estudados estão:
identificação dos membros da família, percepção de diferentes tipos de
família, ambiente familiar, histórias de vida da criança, dia e local onde
nasceu.
dPara onde olhamos, os números estão presentes e, de uma maneira
descontraída e lúdica, os alunos das turmas de Jardim II A, B e C
descobrem, em seus estudos e trabalhinhos, que cada número tem uma
história ou um caminho para ser escrito.

Visita ao Correio
dOs alunos dos 3ºs anos A e B estão estudando diferentes formas de

comunicação escrita. No dia 20 de março tiveram a oportunidade de
conhecer o Correio da nossa cidade e enviar aos colegas as cartas que
escreveram.
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Esportes
No dia 05/03, iniciamos todas as atividades extraclasse, com os horários
das escolinhas e treinamentos definidos. Observamos grande dedicação e
entusiasmo em todos os atletas tendo em vista as competições da ONASE
REGIÃO MISSÕES.
No mês de abril (dia 24), a equipe infanto feminino de voleibol participará
do Torneio Início ONASE, em Horizontina.
Desejamos sucesso às atletas!

A Generosidade numa Perspectiva Teológica
“Se você tratar um indivíduo como ele é, ele permanecerá como é. Mas
se você tratar como se fosse o que deveria ser, ele se transformará no que
deveria e poderia ser.” Goethe
A palavra generosidade não é muito comum na Bíblia. Aparece somente
em 2Coríntios 8.2 e 9.11 referindo-se a coletas generosas realizadas pelas
comunidades em favor dos carentes e em 1 Reis 10.13.

Aquisições da Biblioteca
1.
2.
3.
4.
5.

Literatura:
Dignidade e crescimento (Coleção Cidadania e liberdade de
escolha) – Gabriel Chalita*
Da noite para o dia – Orlando Fonseca*
O menino-peixe e outras histórias verídicas
Quando crescer quero ser hipopótamo – Alan Oliveira*
Pivetim – Délcio Teobaldo

Ser Generoso em 1Tm 6.17-19 onde se recomenda aos ricos serem
generosos e partilharem seus bens.
Em ambos os casos tem o sentido de ser solidário com as pessoas
carentes. Em dar abundantemente e não dar as sobras. Mas, embora a
palavra em si não apareça muitas vezes, a Bíblia está cheia de exemplos de
generosidade.
O tema é amplo, por isso vou me ater a alguns tópicos. Devo registrar que
não foi tão simples preparar esta fala, mas posso assegurar que é bem mais

1.
2.
3.
4.
5.

Literatura infantil/infantojuvenil:
Quem tem medo de quê? – Ruth Rocha*
A história do morcego – Jackie Robb*
Winnie the Pooh o dia não tão triste de ló – Camile Mendrot*
O coelhinho azul – Cristina Klein*
O bairro do Marcelo – Ruth Rocha*

fácil falar sobre generosidade do que viver de forma generosa. E este deve
ser nosso objetivo.
Onde está o nascedouro da Generosidade?
Parto dessa pergunta porque, quando descobrimos a origem de algo,
podemos compreender melhor seu sentido.

* Livros recebidos de doação

Segundo a Bíblia, a origem da generosidade está no amor. Somente

Cursos Técnicos
Visita à Stara e Reunião da CEPRO

quem ama consegue ser generoso. Porque a generosidade é uma atitude de
bondade desinteressada. É doação. Como diz o apóstolo Paulo: O amor não
busca nada em troca (1Co 13). A generosidade é uma atitude boa em favor

!Na tarde do dia 02 de abril, o Diretor Adilson e o Coordenador César

de alguém que não requer pagamento nem retribuição. É uma atitude que

estiveram visitando a Stara S/A Indústria de Implementos Agrícolas, no
município de Não-Me-Toque. Na oportunidade, o Diretor de Tecnologia
da empresa, Sr. Cristiano Paim Buss, apresentou o parque fabril e também
o setor de tecnologia, este como o grande diferencial da empresa. O
Colégio, por sua vez, retribuirá a excelente receptividade, no dia 17 de
abril, quando receberá, em visita ao nosso Colégio, o Sr. Cristiano
acompanhado pelo responsável dos Recursos Humanos da Stara.
!No dia 16/04, no Colégio Sinodal Progresso, em Montenegro, estarão
reunidos os representantes da Câmara de Educação Profissional da Rede
Sinodal de Educação para tratar de assuntos pertinentes à Educação
Profissional no cenário atual. O Coordenador César Augusto Amende
representará a Instituição.

objetiva alcançar o outro e fazê-lo sentir-se valorizado, fazê-lo sentir-se
melhor.
A generosidade não tem segundas intenções. Simplesmente se faz para
animar outra pessoa. A verdade é que mesmo sem buscar nada em troca
quem age generosamente, certamente, será recompensado pelo sorriso de
alegria e gratidão de quem recebeu seu auxílio.
A generosidade consiste em atitudes que extrapolam o normal. Atos
generosos provocam uma reação de surpresa em quem é contemplado. A
surpresa ocorre porque a generosidade está em desuso. O ‘normal’ é não
ser generoso. O ‘normal’ é buscar uma compensação em tudo o que se faz.
Quando se pede algo a alguém, muitas vezes somos surpreendidos com a
pergunta: “o que eu ganho com isso?”

Junior Achievement
d No último dia 20 de março, o projeto Junior Achievement - neste ano com a
miniempresa Art e Manha - teve seu efetivo início em nosso Colégio. O projeto
ocorrerá toda terça-feira, no turno da noite, até que sejam completadas 15 jornadas.
Durante as jornadas, os estudantes aprenderão conceitos de livre iniciativa,
mercado, comercialização e produção. O programa conta com a participação de
quatro profissionais voluntários que estarão fornecendo orientações nas áreas de
Marketing, Finanças, Recursos Humanos e Produção. Em nosso Colégio
contamos com a colaboração de Caroline Leocádio como Adveiser coordenador,
Carla Foletto no setor de Recursos Humanos, Valéria S. Diell no setor financeiro,
Oracilino Viganigo com a produção e Denise Cavol com o marketing. Como
professora de ligação temos Rafaela Graeff.

Páscoa

Quem age generosamente provoca uma reação positiva nas pessoas. Às
vezes, atitudes generosas são motivo de chacotas. Por exemplo: Se o
marido resolve levar flores para a esposa, ao invés de isso ser visto com
carinho, muitas vezes sofre gozação do tipo: “Aprontou, hein?” O que
era normal há anos atrás passou a ser anormal.
A generosidade se manifesta de diversas maneiras. Um elogio, um ato de
carinho, ajuda mútua, divisão de tarefas, pois ninguém sabe tudo. Ajuda
em dinheiro ou braçal. Uma visita a alguém doente ou enlutado. Uma
orientação a um colega de trabalho. Ser generoso é fazer a diferença.
Ilustração: Uma pastora visitou uma Mãe cujo filho havia morrido num
acidente ainda criança. Tempos depois a Mãe veio agradecer o apoio da
pastora e ela somente havia chorado junto com a Mãe. Mas fez a diferença

dA Semana da Páscoa iniciou de forma especial para as turmas de EI ao EM.

ter aquele ombro para chorar. A generosidade pode ser manifestada em

Várias atividades, realizadas na Igreja de Cristo, favoreceram a reflexão da

pequenas atitudes. Às vezes até pensamos que não podemos fazer nada

verdadeira Páscoa em nossos corações e os momentos com as madrinhas das

pelo outro, mas se fazemos podemos mudar a vida de uma pessoa. O

turmas foram muito especiais. Envoltos nesse espírito reflexivo desejamos a

importante é tentar fazer algo e não se acomodar. A generosidade requer

toda Família Rui Barbosa uma excelente e abençoada Páscoa.

desinstalação.

Que as celebrações, além de animá-los, reforcem sua fé na

(Trecho da fala do pastor Gilmar Nascimento aos professores no

mensagem da Ressurreição.

Seminário Inicial)
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