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Ü1º a 03/10 –51ª ONASE, em Estrela
Ü05 a 09/10 – Programação especial da Semana da Criança – EI e AI
Ü06/10 – Viagem de Estudo a Canoas e POA – 6º Ano EF
Ü12/10 – Feriado Nacional - Dia da Criança
Ü13/10 – Feriado pelo Dia do Professor e Funcionário Escolar
Ü21/10 – 20ª INTESI – Região Missões – no Colégio
Ü22/10 – Interação UPF, em Passo Fundo – 2ª Ano EM
Ü23/10 – Viagem a Ijuí, Santo Ângelo e São Miguel das Missões – 4º ano EF
Ü24/10 – 2º Encontro Regional de Técnicos em Segurança do Trabalho

– no Colégio
Ü24 e 25/10 – Prova Oficial do Enem
Ü28/10 – II Multimix de Conhecimentos/2015 (manhã e tarde) – 8º
Ano e EM
Ü29/10 a 1º/11 – Viagem de Estudo a Pelotas e Rio Grande – 8º Ano EF
Ü31/10 – Dia da Reforma Luterana

Ü
Ü

Ü

De 14 a 26/09 aconteceram aulões preparatórios para o Enem,
desenvolvidos em turno inverso pelos professores da turma.
Na manhã de 22/09, os alunos participaram de uma palestra com
Douglas Dantas, Mestre em Ensino de Ciências e Matemática,
palestrante da Editora FTD e sócio-diretor da Maestro Assessoria
Educacional. Dantas falou sobre o Enem numa perspectiva vocacional,
relativa à vida futura dos estudantes e não apenas sob aspectos técnicos,
procurando levá-los a uma reflexão sobre o porquê de se preparar e
realizar esse exame.
Nos dias 29 e 30/09, ocorreu o Simulado do Enem, com a participação
comprometida de 100% dos alunos. No dia 30, após 5:30 de prova, foi
oferecido aos terceiranistas um merecido almoço de confraternização.

Rui Barbosa: “lugar de gente feliz!” Este dito não é de minha autoria, mas
mencionado por muitos colegas em nosso espaço escolar...
Outro dito carinhoso que ouvi na sala dos professores e funcionários foi:
“nossa, como este jardim está florido”, referindo-se à alegria contagiante
frequentemente encontrada naquele ambiente...
Ah, eu sei que algumas flores têm espinhos, mas neste “jardim” que floresce
e se renova a cada momento das nossas relações, os espinhos que são sentidos
servem para que não esqueçamos que, como profissionais voltados
essencialmente à formação de seres humanos, somos movidos por desafios e
contagiados pelas conquistas e alegria dos diferentes matizes de nossa
convivência.
Parabéns, Professores e Funcionários do Rui Barbosa... “lugar de gente feliz”!
Adilson Leonhardt Franck

Ü
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No dia 25/09, em Três de Maio, a equipe Pré-mirim Feminina sagrou-se Vicecampeã do Campeonato ONASE, Região Missões.
A equipe Infantojuvenil Feminina de Voleibol, ao participar da 51ª ONASE
Jogos Coletivos, em Estrela/RS (1º a 3/10), alcançou o 2º lugar da Série Prata.
Parabéns às atletas e ao Prof. Luciano Albarello!

Na sequência do calendário ONASE - Região Missões, teremos os seguintes jogos:
09/10- Campeonato ONASE- Futsal Infantil e Infantomasculino- no CSRB, em
Carazinho;
Ü 23/10- Campeonato ONASE- Voleibol Mirim Masculino- no CEP, em Panambi;
Ü 26/10- Campeonato ONASE- Voleibol Pré-mirim Masculino- no CSI, em Ibirubá.
Ü

Tertúlias
A partir do tema escolhido para 2015: Campeirismo Gaúcho, os alunos de
Educação Infantil a Ensino Médio foram incentivados a virem pilchados e a
organizarem rodas de chimarrão e apresentações artísticas.
As Tertúlias ocorreram no dia 13/09, no “Recanto Crioulo do Rui Barbosa”,
espaço que, além de ser palco das lindas apresentações, serviu para valorizar e
mostrar às novas gerações, através de adereços como roda de carroça,
pelegos, cela, aperos, laço, entre outros, a importância do homem campeiro.
Durante as apresentações, realizadas nos dois turnos, as crianças da
Educação Infantil e Anos Iniciais puderam saborear uma deliciosa linguicinha,
assada por pais do Colégio. Os demais alunos, professores e funcionários
saborearam um PL (pão com linguiça).
1º lugar no Concurso de Vitrines Gaúchas
Ficamos muito alegres e honrados com o 1º lugar no Concurso de Vitrines
Gaúchas – Categoria Escola, recebendo uma linda placa pela conquista.
Agradecemos às famílias pelo empréstimo dos ornamentos e aos professores
e funcionários que auxiliaram na montagem do espaço.
Brincadeiras do Rio Grande do Sul
Durante a Semana, as crianças da Educação Infantil exploraram
brincadeiras típicas da Região Sul, como coelho sai da toca, elástico e carrinho
de rolimã, sendo esta última a sensação da criançada no pátio do Colégio.
Roda de Conversa na Educação Infantil
A Semana Farroupilha na EI iniciou com uma bela roda de conversa sobre o
Campeirismo Gaúcho, com os pais Fernando Neuls e Jana Weidlich, do Jardim
II A, e, à tarde, com os pais Alan e Franciele Prestes e Eleandro Barbosa, do
Jardim II C. O bate-papo com a criançada versou sobre a lida do gaúcho e da
prenda, a música, a roupa, o cavalo, a diversão em família, ... ficando a lição:
Ser gaúcho está no coração!
Dia de arroz carreteiro!
No dia 18/09, as crianças do Jardim II A, B e C saborearam um delicioso
arroz carreteiro preparado pelos pais das turmas. No dia anterior, cada turma
se organizou para providenciar os ingredientes: fazer a lista, somar o valor
arrecado e, finalmente, ir ao mercado. Essa foi uma atividade que envolveu
escrita, soma, combinados de regras e atitudes, além de oportunizar uma
agradável integração com os pais.

Grêmio Estudantil Cecília Meireles
Os jogos de mesa disponibilizados no pátio do colégio (ping pong, pebolim
e futebol de botão) têm sido um passatempo disputado pelos alunos, trazendo
descontração e interação durante os recreios. A partir do interesse por esses
jogos, o Grêmio Estudantil realizou, no dia 24 de agosto, o primeiro
CAMPEONATO DE PING PONG em que participaram alunos do Ensino
Fundamental e Médio. E com o objetivo de preparar os alunos e incentivá-los
novos campeonatos, o Grêmio realizou, no mês de setembro, a doação de
raquetes e bolinhas oficiais para os jogos de ping pong.
37ª ATESE
Muita animação, dedicação e interpretação marcaram a 37ª ATESE nos
dias 17 a 19 de setembro, que aconteceu concomitantemente em Lajeado e
Horizontina, reunindo 390 alunos e professores da Rede Sinodal para a
apresentação de 29 peças de teatro. A ATESE é uma mostra anual de teatro
para alunos do Ensino Médio, de caráter não competitivo, com os objetivos de
motivar o trabalho teatral, integrar jovens de diferentes escolas através das
artes cênicas e levar a refletir criticamente sobre os temas abordados nas
peças.
O Rui participou do evento em Lajeado, com o grupo The Scrip Group, que
apresentou a peça “Clube dos Cinco”, uma adaptação do roteiro do filme “The
breakfast”, de John Hughs. Diferentes momentos marcaram esse evento: a
apresentação das peças, o debate, o
encontro com colegas, o batizado dos “bixos”
pelos atesistas, e a tradicional festa de
confraternização que, neste ano, teve como
tema Art Pop Neon. Para a Profª Adriana T.
Kissman e seu grupo, “A 37ª ATESE deixa
saudades e a recordação de significativos
momentos, bem como o desejo de nos
prepararmos para a edição de 2016.
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Exposição "Mandalas, releituras e pigmentos naturais"
Aconteceu a exposição de arte "Mandalas, releituras e pigmentos
naturais" no dia 13/09, no Shopping Everest, por ocasião da 16ª edição dos
Concertos de Primavera, evento promovido pela Fundação Cultural de
Carazinho - FUCCAR. O público que lá esteve, além de apreciar as mandalas
produzidas pelos alunos do Ensino Fundamental e Médio sob orientação da
Profª Adriana T. Kissman, teve a oportunidade de assistir à apresentação de
corais, grupos de dança e grupos instrumentais.
Viagem à Alemanha
De 19 a 30 de
setembro, o Diretor
Adilson esteve com mais
28 Diretores Escolares
d a Re d e S i n o d a l d e
Educação na Alemanha
(Munique, GarmischPartenkirchen, Gauting,
E r f u r t , We i m a r,
Eisenach, Wittenberg,
Leipzig, Dessau e
Berlim).
Os objetivos da
viagem foram conhecer
escolas alemãs e os diferentes sistemas
educacionais, visitar lugares históricos da vida
de Martin Luther em virtude dos 500 anos da
Reforma Luterana (evento a ser comemorado
em 2017) e ter contato com os Ministérios da
Educação e das Relações Exteriores.
Curso de Geografia, História e Sociologia da Rede Sinodal de Educação
Nos dias 25 e 26 de setembro, os professores Elisandro Birkhan e Jéssica
Adriana Pacheco Groders participaram da Segunda Etapa do Curso de
Geografia, História e Sociologia da Rede Sinodal, em Santa Cruz do Sul. Na
oportunidade, ouviram a palestra “A Avaliação de Desempenho na Área de
Ciências Humanas”, com o professor e escritor de livros didáticos Valther
Maestro, em que se destacou o papel da área de humanas no
desenvolvimento crítico do aluno. Também os professores participaram de
outros momentos, nos quais se enfatizou o processo de avaliação, a Educação
Patrimonial e o ENEM. Além desses momentos de aprendizado, também
houve momentos de compartilhamento de experiências pedagógicas, que
são de grande valia para o dia a dia do professor em sala de aula.
Muitas atrações na Semana da Criança
O Dia da Criança se aproxima e muitas
at i v i d a d e s fo ra m p re p a ra d a s p a ra
comemorar essa data especial. A partir do
tema: “Animais e crianças: a combinação
perfeita”, as crianças da EI e AI assistiram à
peça de teatro “O guizo do gato”, encenada
pelas professoras e com a sonoplastia do
Prof. Marcelo, também participaram de
conversas com veterinários sobre os
cuidados que devemos ter com nossos bichinhos de estimação, assistiram a
uma palestra com o terapeuta canino Roberto Mayer, considerado o único
encantador de cães brasileiro, e participaram da campanha de arrecadação
de ração, para doação à ACAPA. Tiveram, ainda, um lanche especial oferecido
pelas madrinhas e momentos de diversão nos brinquedos infláveis
disponibilizados no Ginásio do Colégio.

A memória é uma capacidade humana intrinsecamente ligada à
educação, porque os alunos precisam armazenar muitas informações para
desempenharem as atividades escolares. Por isso, é essencial que
estudantes e professores entendam algumas situações que podem
melhorar ou piorar a ação da mente e impactar diretamente na memória.
Seguem três atitudes cotidianas que podem influenciar na capacidade
de memorização:
1- Aprender - Quando se aprende um novo conteúdo, as células
cerebrais são ativadas, garantindo a potencialização da memória a longo
prazo. Assim, os alunos conseguem realizar ligações entre disciplinas
distintas e ampliar o horizonte educacional no qual estão inseridos. A
quantidade de vezes que o estudante se dedica ao estudo é diretamente
proporcional às interconexões celulares. Então, se o desejo for melhorar a
memória, é preciso dedicar-se a aprender mais e mais.
2- Estresse - Esse sentimento é um dos causadores do mau
desempenho da memória. Quando o aluno fica muito nervoso por causa de
determinada situação, a produção de neurotransmissores diminui. Assim,
ele pode ter dificuldade de memorizar determinados conceitos e ter
problemas para lembrar de outros que já sabia.
3- Ensine - Para que o aluno aprenda bem os conteúdos vistos em aula,
uma boa dica é ensiná-los para colegas que estejam com dificuldade. Além
de ajudá-los, ele terá a dimensão do que precisa focar mais e qual sua
capacidade de memória. Além disso,
ao transmitir conhecimentos, o
estudante estimula as sinapses nas
células cerebrais e,
consequentemente, melhora sua
memória.
Texto adaptado de:
<http://noticias.universia.com.br/educac
ao/noticia/2015/07/01/1127632/3-atitudesinfluenciam-memoria.html>

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

Cidades de papel – John Green*
Inferno – Dan Brown.*
Fique comigo – Harlan Coben.*
A velocidade do amor – Antonio Skármeta*
Veyenor: a vingança de Khaos – Marcelo Lacerda*

Literatura infantil/infantojuvenil:
Palestra de Segurança do Trabalho para o CTST IX
'Prestação de Primeiros Socorros' foi o tema da palestra que ocorreu no dia
23/09 ministrada pelo Sr. Cleverson (coordenador do SAMU - Carazinho/RS).
Fotos para convites de formaturas
Os alunos do Técnico em Segurança do Trabalho tiraram fotos para os
convites de sua formatura, que ocorrerá na noite de 18 de dezembro. Os
“making off ” podem ser visualizados no Facebook do Colégio. As
apresentações dos Relatórios Finais de estágio começam no final deste mês.
Os alunos do Técnico em Contabilidade, que também terão a sua colação
no dia 18/12, farão as suas fotos no de 21/10.

1.
2.
3.
4.
5.

A verruga bazuca – Coleção Aliens podres – Jonny
Moon*
O diamante da morte – Coleção Piratas de dragão –
Dan Jerris*
Bat Pat – a avó de Tutancâmon – Roberto Pavanello*
A princesinha – Coleção estrelinhas cintilantes – Ruth
Marsachalek*
Vá em frente, você consegue! – Construindo o
caráter – Frank Durier*

*Livros recebidos de doação
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