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Ü1º a 07/09 – Semana Cívica
Ü09/09 – Entrega de boletins– 4º Ano EF a 3º Ano EM
Ü11 e 12/09 – Curso de Química, Física e Ciências Biológicas, em Vera

Cruz
Ü14/09 – Reunião da CEPRO, no Colégio
Ü15/09 – Tertúlia Farroupilha (EI a EM), no Pátio do Colégio
Ü15/09 – Início das Revisões para o Enem (3º EM)
Ü17 a 19/09 – 37ª ATESE, em Lajeado
Ü20/09 – Feriado – Revolução Farroupilha
Ü25 e 26/09 – Curso de História, Geografia e Sociologia, em Santa Cruz

do Sul
Ü29 e 30/09 – Simulado Enem (3º ano EM)

4ª Mostra de Curtas do Rui
A 4ª Mostra de Curtas do Rui, realizada no dia 27/08, foi de muitos flashs
para as três turmas participantes. Os alunos participantes desse Projeto
demonstraram muito talento e criatividade nos filmes, levando o público a
risos, sustos, suspiros entre tantos outros sentimentos que fizeram a noite ser
muito especial. Como forma de ingresso para evento foram arrecadados em
torno de 150 quilos de alimentos, os quais foram entregues à APAE de
Carazinho.
Os três curtas-metragens, A Noiva (7º ano), Consciências (8º ano A) e
Melancolia (1º ano A) foram analisados pelos jurados Camila Toledo Docena,
Fernando Augusto Ferraz Busch e Guilherme Melchior Geller, conquistando os
Troféus Ruizito nas seguintes categorias:
Revelação: A NOIVA.
Melhor Trilha Sonora: MELANCOLIA.
Melhor Direção: MATEUS WILIAM BRAUN, Consciências.
Melhor Ator: PIETRO TEIXEIRA SILVEIRA DE ÁVILA, como Antônio.
Melhor Atriz: AMANDA CABRAL DE OLIVEIRA, como Maria Carolina.
Melhor Roteiro: MELANCOLIA.
Melhor Banner: MELANCOLIA.
Melhor Filme Curta-Metragem do Ensino Fundamental: CONSCIÊNCIAS.
Melhor Filme Curta-Metragem Geral: MELANCOLIA.
O ganhador de Melhor Filme Geral nos representará na 7ª Amostra
Nacional de Curtas da Rede Sinodal de Educação, que ocorrerá em Ivoti, nos
dias 20 e 21 de outubro.

As Esportivas
Ü

Ü

Conforme o calendário da ONASE Região Missões, no dia 03/09, tendo como
sede o nosso Colégio, foi realizada a fase Classificatória da 51ª ONASE - jogos
coletivos basquetebol e voleibol. Nossa Equipe Infanto Feminino de Voleibol
alcançou o Vice-campeonato, conquistando, assim, de forma inédita, o direito
de participar da fase final da 51ª ONASE nos dias 1º, 2 e 3 de outubro, em
Estrela/RS. PARABÉNS às atletas e ao Prof. Luciano Albarello Bertani!
Aos hospedeiros que receberam a delegação de Marechal Cândido
Rondon/PR nossos agradecimentos!
No dia 25/09, teremos os jogos do Campeonato ONASE, categoria Pré-mirim
feminino, modalidade Voleibol, os quais acontecerão em Três de Maio, na
Setrem. Desejamos sucesso às atletas participantes!

Participação em Cursos
Ü

Ü

As Professoras Carolina Bolzani, de Física, e Luciana Reckziegel, de Biologia,
participaram, nos dias 11 e 12/09, da 2ª Etapa do Curso de Química, Física e
Ciências Biológicas, da Rede Sinodal de Educação, no Instituto Sinodal
Imigrante, em Vera Cruz-RS.
Acontecerá, nos dias 25 e 26/09, a 2ª etapa do Curso de História, Geografia
e Sociologia, da Rede Sinodal de Educação, no Colégio Mauá, em Santa Cruz
do Sul-RS. Participam desse evento os Professores Elisandro Birkhan, de
Geografia, e Jéssica Groders, de História e Sociologia.

BiblioLês
Como resultado da Gincana Literária (atividade do 6º RODALÊ), foram
instaladas no dia 10/08, em doze ônibus da Empresa Glória, minibibliotecas,
chamadas BiblioLês, contendo livros de literatura infantil, infantojuvenil e para
adultos, com o intuito de propiciar momentos de leitura às pessoas que fazem
uso desse meio de transporte. Nas BiblioLês, os passageiros podem retirar um
livro para ler durante o trajeto ou, também, para levar para casa, com o
compromisso de devolvê-lo ao local quando concluída a leitura.
Comemoração pelo Dia do Estudante
O Dia do Estudante (11/08) foi de muita diversão! Pela manhã, tivemos o
AGITO 100.3 –programa ao vivo promovido pela Rádio Gazeta 100.3 FM, em que
os alunos participaram de entrevistas e de sorteios, dançaram, tiraram muitas
fotos e selfies, entre outras atividades interativas. À tarde, os estudantes
realizaram brincadeiras no pátio. Nesse dia, toda a comunidade escolar ganhou
um gostoso lanche, realizado em parceria com o Grêmio Estudantil Cecília
Meireles.
Olimpíadas de Matemática
No dia 12/08, 48 alunos do Colégio participaram da 10ª Olimpíada de
Matemática do Ensino Fundamental e da 9ª Olimpíada de Matemática do Ensino
Médio - Região Missões da Rede Sinodal, na SETREM (Sociedade Educacional de
Três de Maio). A competição ocorreu em fase única, mas dividida em 5 níveis:
Nível 1: 6º ano e 7º ano; Nível 2: 8º ano e 9º ano; Nível 3: 1º Ensino Médio; Nível
4: 2º Ensino Médio e Nível 5: 3º Ensino Médio. Todos os participantes receberão
certificados de participação, sendo premiados com medalhas os dois primeiros
lugares de cada série do Ensino Fundamental e Ensino Médio. A divulgação dos
resultados será em 1º de novembro.
Prova de Proficiência DSD I
A prova de proficiência em Língua Alemã DSD I do Ensino Médio foi realizada
em duas etapas. A primeira, no dia 12/08, contemplou três habilidades
(leitura/interpretação, escuta e produção textual). A segunda, no dia 25/08, foi a
prova oral, contando com a participação da coordenadora geral de Língua Alemã
do RS e SC, a senhora Gabriele Metz-Klein. Aguardamos, agora, o resultado de
nossos dez alunos participantes.
Conjunto Instrumental no Encore
De 14 a 16/08, o Conjunto Instrumental do Rui participou do 34º Encontro
Nacional de Conjuntos Instrumentais da Rede Sinodal, em Ijuí. Regido pelo
Professor Marcelo Lima, o Conjunto apresentou a música “Chicago”, da Banda
Chicago, e um Pout Pourri de músicas tradicionais do Carnaval brasileiro, levando
ao palco muita alegria e qualidade musical. Também participou das
apresentações do Grande Grupo, formado por 285 músicos, e no Culto Festivo
que encerrou o evento. Parabéns a nossos músicos pela bela apresentação e
também aos pais pelo apoio.
Reunião e Festa surpresa
No dia 17/08, foi realizada uma reunião no RUI, na qual membros do
Conselho Escolar, Professores, Funcionários, Estagiários, Terceiranistas/2014
tiveram uma grande surpresa, uma festa em comemoração às excelentes
conquistas do Colégio no ENEM. Todos receberam justas homenagens e
agradecimentos, afinal, esse é o resultado de uma vivência escolar que inicia na
Educação Infantil e vai até a finalização do Ensino Médio.
Feira das Profissões do Rui
Aconteceu, no dia 21/08, no Ginásio de Esportes, a 4ª Feira das Profissões
organizada pelos alunos do 3º ano do Ensino Médio, resultado de um projeto
elaborado no componente de Iniciação Científica. Os alunos convidaram
profissionais para compartilhar vivências como: formação acadêmica,
características da profissão, mercado de trabalho, entre outras questões, a fim
de contribuir para uma escolha mais segura do curso superior. Fica o
reconhecimento do Colégio e do 3º EM aos vinte profissionais que estiveram
conosco, falando com encantamento e carinho a todos os alunos do Ensino
Médio.
Léia Cassol – Projeto Autor Presente
No dia 28/08, esteve conosco a escritora Léia Cassol, acompanhada do
contador de histórias e músico Johnny. Em preparação a esse dia, os alunos da EI
ao 8º ano EF adquiriram uma obra da autora e, a partir de um planejamento de
leitura, realizaram muitas atividades interessantes e criativas.
Nos momentos com os alunos, além de conversar sobre sua trajetória como
escritora e contextualizar seus personagens e obras, Léia cantou, dançou e
contou histórias, levando-os, com muita diversão, a interagirem nas narrativas.

r u i b a r b o s a . g 1 2 . b r - ( 5 4 ) 3 3 3 0 - 1 0 5 5 - R u a P e d r o Va r g a s , 5 6 1 - C a r a z i n h o / R S

Chimarrão inspira poesia
Experimentando em Física
As ciências e a experimentação são inseparáveis. Pensando assim, a
professora de Física do Ensino Médio, Carolina Bolzani, propôs aos alunos que
realizassem experiências, em sala de aula, complementando e praticando os
conteúdos estudados. Segundo os alunos, “esses trabalhos práticos vêm
auxiliando muito na hora de estudar e na realização das atividades escritas”.
Câmara de Vereadores parabeniza eventos do RUI
O Colégio agradece à Câmara de Vereadores de Carazinho pela
parabenização e reconhecimento externados aos eventos: Semana Literária,
4ª Mostra de Curtas e Feira das Profissões.
Vivenciando a Semana da Pátria
A Semana da Pátria nos provoca a pensar sobre como estamos vivendo a
nossa civilidade no entorno social e o que estamos fazendo para que a
sociedade local e global seja mais justa e fraterna.
Neste ano, desafiados pela temática municipal para a Semana da Pátria
'Na magia das linguagens, a cidade se revela', reafirmamos nosso
compromisso civilizatório expressando através de múltiplas linguagens a
leitura que fazemos do mundo e como, continuamente, buscamos
alternativas para que os alunos se elevem a um novo patamar de
conhecimento e de entendimento acerca do mundo, dialogando consigo,
com o outro, com o mundo.
Foi com esse espírito cívico que o Colégio participou das comemorações
alusivas à Semana da Pátria. Tanto na cerimônia da chegada do Fogo
Simbólico, como na de abertura da Semana da Pátria, o Colégio se fez
representar com a Equipe Diretiva e com a Diretoria do Grêmio Estudantil,
revelando o respeito com que trata os símbolos pátrios.
Já, nos espaços escolares, da Educação Infantil ao Ensino Médio, os
alunos foram desafiados a pronunciar suas leituras de mundo, bem como a
estabelecer compromisso de conduta civilizatória, por meio de um diálogo
com a professora de História e Sociologia, Jéssica Groders.
No Auditório Cívico, o Colégio mostrou seu forte trabalho com a dança e a
música envolvendo alunos do EF e EM.
A Semana culminou com a participação no Desfile Cívico, tendo como
mote a apresentação do Projeto de Leitura 'Rodalê' e dos desfechos desse
projeto – a Semana Literária, a Hora do Conto, o Teatro, a Gincana Literária, a
criação das Bibliolês, entre outros. Potencializados pelo ato da leitura e pelas
múltiplas expressões culturais e artísticas oferecidas pela instituição, o
Colégio expressou como lê o mundo e como prepara os estudantes para os
desafios dos processos seletivos, da Universidade e, até mesmo, do Mercado
de Trabalho.
2º ano EM inicia fase prática do projeto sobre o lixo
O 2º ano do EM, orientado pela Professora Luciana Reckziegel, no
Componente de Iniciação Científica, vem desenvolvendo as primeiras etapas
do projeto que objetiva maiores cuidados com o lixo produzido no Colégio. No
mês de agosto, foram realizadas duas reuniões, uma com os líderes de turma
e Grêmio Estudantil e outra com os Funcionários de Limpeza e Manutenção, a
fim de buscar informações e sensibilizar para a adesão ao projeto.
Rui Barbosa Acontece
No Rui Barbosa Acontece do dia 14/09, houve a entrega pela Direção
Executiva da Rede Sinodal da Premiação do Concurso de Redação da Rede
Sinodal à aluna Martina Souilljee Birck, que, por meio de um texto
dissertativo-argumentativo, respondeu à seguinte situação-problema: qual o
papel das instituições de ensino no desenvolvimento da responsabilidade
social? Num total de 97 participantes de 33 escolas, Martina conquistou o 2º
lugar e ganhou um Ipod.
37ª ATESE
Nos dias 17 a 19/09 acontecerá a ATESE, no Colégio Sinodal Gustavo
Adolfo, em Lajeado. O nosso grupo de teatro Scrip Group, composto por
alunos do 1º ano do EM, apresentará a peça Clube dos Cinco, uma adaptação
da obra "The breakfast", de John Hugs. São quinze escolas participando deste
evento.

Nos dias 21 e 22/08, a aluna Elisângela Dill de Oliveira, da 10ª Turma do
Curso Técnico em Segurança do Trabalho, representou o Colégio no 6º Fórum
de Iniciação Técnico-Científica da Rede Sinodal de Educação, em Panambi/RS,
com o trabalho intitulado “Evacuações de Emergência em Escolas: um olhar
para segurança”. Este retornou como um dos três trabalhos-destaque entre os
12 participantes, indicado para representar, junto a mais quatro projetos, a
Rede Sinodal de Educação na 9ª FECITEP (Feira Estadual de Ciência e
Tecnologia da Educação Profissional), que ocorrerá em Cachoerinha/RS.
No dia 14 de setembro, receberemos, no Auditório do Colégio, a 2ª
Assembleia Anual da Câmara de Educação Profissional da Rede Sinodal de
Educação. Na ocasião, serão tratados assuntos pertinentes à Educação
Profissional para as 15 instituições que integram a CEPRO.

Muitos são os compositores e poetas que usaram a simbologia do
chimarrão para compor sua arte, um bom exemplo é João Chagas Leite:

Seiva de Vida e Paz
Quando nas rodas de mate
Sinto a querência reunida
Ao ver a cuia estendida
Num gesto amigo e simplório,
Neste xucro ofertório
Entendo melhor a vida.
Quando vires pelo pago
O ritual do chimarrão
Unindo patrão e peão
Reze pra que a humanidade
Partilhe dessa igualdade
Em campeira comunhão.
Seiva verde, mate é vida
Passando de mão em mão
Ora amargo, ora doce,
Cevado no coração.
Se os senhores da guerra
Mateassem ao pé do fogo
Deixando o ódio pra trás,
Antes de lavar a erva
O mundo estaria em paz!
[http://www.cidadebaixahostel.com.br/]

Corrobora o poeta gaúcho Fabrício Carpinejar definindo o chimarrão
assim: “Ritual para dentro, da solidão; ritual para fora, da solidariedade”.
E é nesse ritual para fora que esta bebida tem um viés agregador. Nada
mais aconchegante do que uma roda de chimarrão e, nela, todos os
assuntos são bem-vindos.

19 a 30/09 – Participação no 81º Seminário de Diretores, na Alemanha.

Festejos Farroupilhas
Os Festejos Farroupilhas no Rui, neste ano com o tema “Campeirismo
Gaúcho”, estão sendo carinhosamente preparados pela Comissão
Organizadora, com o intuito de proporcionar à comunidade escolar a
vivência da cultura tradicionalista gaúcha. Entre as atividades estão a
Celebração Crioula e Jantar com Professores, Funcionários, Estagiários,
Conselho Escolar, Conselho Fiscal e Familiares, a Tertúlia dos alunos no
pátio do Colégio, com apresentações artísticas (danças, músicas,
declamações), e a tradicional Mateada.

Literatura:
1.
2.
3.
4.
5.

Meninos não entram – Michelle Adams.*
Lições de princesa – O diário da Princesa – Meg Cabot.*
Elite – Série A seleção – Kiera Cass
A rosa do povo – Carlos Drummond de Andrade.
A culpa é das estrelas – John Green.

Literatura infantil/infantojuvenil:
1.

Diário de uma garota nada popular: histórias de uma sabichona
nem um pouco esperta – Rachel R. Russell.*
2. Diário de uma garota nada popular: histórias de uma destruidora
de corações nem um pouco feliz – Rachel R. Russell.*
3. Pérola e bolsa perdida – Wendy Harmer *
4. Scooby-doo! – o ladrão de maçãs – Gail Herman
5. Cores da floresta – Backyardigans – Nancy Parent
*Livros recebidos de doação
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