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Ü02/11 – Feriado de Finados
Ü03 a 18/11 - Inscrições para o processo seletivo de bolsas de estudo

para os Cursos Técnicos
Ü03, 05 e 06/11 – Dias de Fantasia – 3º EM
Ü05/11 – Aniversário de 94 anos do Colégio
Ü08/11 – 9h – Culto dos 94 anos do Colégio, na Igreja de Cristo
Ü10/11 - Viagem de Estudo do 7º Ano a Viamão
Ü13/11 – Viagem de Estudo do 1º EM a POA
Ü15/11 – Feriado: Proclamação da República
Ü16/11 – Início das Rematrículas e Matrículas/2016
Ü20/11 – 19h - III Festival de Talentos
Ü22/11 – Prova de seleção para bolsas de estudos – Cursos Técnicos
Ü23/11 – Reunião com Pais e Mães do 4º ano
Ü28/11 – Festival de Atividades Extraclasse Esportivas
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Agora no Calendário Natalino do Município

Homenagem ao Professor e Funcionário escolar
A Associação de Pais (APPA) junto aos alunos, coordenados pelo
Grêmio Estudan l, realizaram, no dia 15/10, uma carinhosa homenagem
aos Professores e Funcionários Escolares. Após assis rem a um
emocionante vídeo editado com mensagens afe vas de alunos e turmas,
os homenageados foram convidados a ves r adereços e a dançar. Ao ﬁnal,
um doce presente da APPA: cupcakes. Todos se deliciaram com o carinho
demonstrado.
20º INTESI
No dia 21/10, o Rui Barbosa esteve ainda mais alegre e colorido com a
presença de 150 alunos das escolas de Ijuí, Horizon na, Panambi, Três de
Maio e Carazinho que vieram para par cipar do 20º INTESI – Intercâmbio
de Teatro da Rede Sinodal para alunos do Ensino Fundamental. Durante
todo o dia, pudemos assis r ao resultado de um ano de trabalho realizado
nas aulas de teatro: nove peças teatrais com textos que abordaram contos
de fadas, fatos da vida real e até clássicos da mitologia grega.
Além das apresentações, o aprendizado adquirido, as apreciações das
peças assis das, a performance dos atores, a trilha sonora e os momentos
de integração entre os alunos da rede marcaram posi vamente o evento.
Par cipação no FESCA
Nas três noites da 2ª Edição do FESCA (Fes val Estudan l da Canção de
Carazinho), vemos belas apresentações de nossos alunos. Na quarta (21)
e quinta-feira (22), respe vamente, as alunas Júlia Henicka (Categoria
Infantojuvenil) e Gabriele da Silva Agne (Categoria Juvenil), com excelente
performance vocal, conquistaram cada uma o 2º lugar nas suas categorias.
Na sexta-feira (23), foi a vez de a Banda SDS, com a par cipação dos alunos
Bruno Reinholtz, Enzo Maran, Mateus Weber e Rodolfo Rockenbach,
encantar o público na Categoria Bandas. Parabéns também ao Professor
Marcelo Lima pela preparação e acompanhamento dos nossos ar stas.

“Quiz Online” e “Universitário por um Dia”
Os alunos do 3º do EM es veram, quinta-feira (22/10), na Ulbra
Carazinho para par cipar do evento “Universitário por um Dia”. No início
do programa, foi feita uma apresentação dos cursos oferecidos pela
universidade. Em seguida, ocorreram as premiações para os par cipantes
do Quiz Online, realizado pelos estudantes no dia 16/10. Ficamos muito
felizes com os excelentes resultados ob dos no Quiz, sendo muitos os
alunos premiados. Os primeiros cinco lugares ﬁcaram, respec vamente,
com Keithy Oliveira, Ana Carolina Borges, Marcelo Emílio Vendramin, Laura
Cassel e Tauana Barbieri. Após, houve a oportunidade de visitações aos
laboratórios e de par cipação nas oﬁcinas oferecidas.
Interação UPF
No dia 22/10, a turma do 2º EM par cipou do INTERAÇÃO UPF. Lá, os
alunos foram divididos em grupos e encaminhados às Unidades
Acadêmicas (previamente escolhidas por eles) para uma visita guiada.
Recebidos por professores, graduandos e coordenadores, ob veram
informações especíﬁcas de cada curso e esclareceram dúvidas, assim como
veram a oportunidade de conhecer a estrutura sica do Campus de Passo
Fundo. Diversas atrações como brincadeiras intera vas e show de
encerramento também ﬁzeram parte desse momento de amadurecimento
para escolhas proﬁssionais futuras.
Conjunto Instrumental do Rui na Semana Cultural
No dia 24/10, dentro das Comemorações da Semana Cultural do
município de Carazinho, o Conjunto Instrumental do Rui Barbosa, sob a
regência do Prof. Marcelo Lima, realizou uma bela apresentação no
Shopping Everest, sendo aplaudido em pé. O evento foi organizado pela
FUCCAR.
Recepção calorosa aos par cipantes do Enem
Nos dias 24 e 25/10, vemos 82 alunos do Ensino Médio do RUI
realizando a prova do Enem. Por ser esse um momento especial, que exige
tranquilidade e segurança, é preciso que, além de preparo intelectual, os
alunos se sintam acolhidos e mo vados. Assim, no sábado (24),
Professores e Equipe Dire va recepcionaram os estudantes nos três locais
de prova (SORG, ULBRA e UPF) para lhes desejar uma boa prova. Na ocasião
muitos ex-alunos foram saudosa e carinhosamente abraçados pela equipe
RUI BARBOSA.
Viagens de Estudo
Lugar de criança é na escola? Sim, e também nas ruas, nos museus e na
natureza: é nesses lugares que os pequenos observam, cara a cara, o que
aprendem em sala de aula e desenvolvem uma visão própria do mundo.
Ÿ No dia 06/10, os alunos do 6º ano com as Prof.as Cris ana Nascimento e
Jéssica Groders, veram como des no as cidades de Canoas e Porto
Alegre. Conheceram a Base Aérea (Canoas) e presenciaram decolagens
e aterrissagens de caças e aviões de carga. Na capital, visitaram o
Palácio Pira ni, a Catedral Metropolitana, o Museu Júlio de Cas lhos, o
Teatro São Pedro, a Praça Marechal Deodoro, a Rua da Praia, a Casa de
Cultura Mário Quintana e o Mercado Público. Para encerrar, passearam
de trem e aeromóvel até o Aeroporto Internacional Salgado Filho. Foi
um dia de vivências únicas, que deixará boas lembranças.
Ÿ No dia 23/10, acompanhados pelos Professores Ademir Strasburger,
Jéssica Groders e pela Psicóloga Silvana Lima, os alunos dos 4ºs anos
realizaram sua Viagem de Estudo a Panambi, Ijuí, Santo Ângelo e São
Miguel das Missões. Em Panambi, visitaram o Museu Militar. Em Ijuí, o
Museu Augusto Pestana. Em Santo Ângelo, conheceram a Praça, a
Igreja e a Coluna Prestes. Em São Miguel das Missões, visitaram as
Ruínas de São Miguel e par ciparam do Show de Som e Luzes. A viagem
proporcionou momentos de muito aprendizado e de integração entre
as turmas.
Ÿ No dia 28/10, os alunos dos 5ºs anos A e B, acompanhados pelas
Professoras Fernanda Anschau e Jéssica Ferrona o, ﬁzeram um roteiro
envolvendo Bento Gonçalves e Teutônia. A Viagem permi u aos
estudantes visualizar ‘in loco’ a história da colonização italiana e alemã
no sul do nosso País e conhecer seus costumes e cultura, ainda muito
preservados nessas regiões.
Projeto Arte no Universo Infan l
A par r do Projeto Arte no Universo Infan l, as turmas do Jardim I A, B e
C, das professoras Graciane Almeida e Heloísa Neuhaus, estão descobrindo e
experimentando as possibilidades de criação. Para corroborar, no dia 28/10,
a Profª Mestra Margarida B. P. da Silva, do Ins tuto de Artes da Universidade
de Passo Fundo, desenvolveu um belo trabalho com gravuras alterna vas.
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CASA ARRUMADA

A Direção do Colégio Sinodal Rui Barbosa, no uso de suas atribuições
regimentais, torna público o presente Edital de REMATRÍCULAS e
MATRÍCULAS para o ano de 2016, conforme segue:
1. ABERTURA DE REMATRÍCULAS E MATRÍCULAS/2016
As Rematrículas e Matrículas para o ano letivo de 2016 serão abertas a
partir do dia 16 de novembro de 2015, para os níveis de Educação Infantil,
Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino Técnico.
2. PROCESSO DE REMATRÍCULAS E MATRÍCULAS/2016
A documentação de Rematrícula será enviada para os responsáveis
acadêmicos e/ou financeiros junto ao Colégio. Aqueles que não receberem
a referida documentação deverão solicitá-la ao Setor de Secretaria e/ou
Tesouraria.
Para Matrícula (novos alunos), haverá, primeiramente, uma entrevista
pela Coordenação Pedagógica com a Família e o (a) aluno (a); após, será
dado o encaminhamento para a orientação e formalização nos Setores de
Secretaria e Tesouraria do Colégio.
3. PRAZO LIMITE DE REMATRÍCULAS E GARANTIA DE VAGA
As Rematrículas deverão ocorrer até o dia 17 de dezembro de 2015,
prazo para o Colégio garantir a vaga do (a) aluno (a). Após esta data, as vagas
poderão ser preenchidas por Matrículas (novos alunos).
Importante: Foi estabelecido pela Convenção Coletiva de Trabalho das
Escolas Particulares do Rio Grande do Sul o limite de alunos por turma em
2016; por isso a necessidade de prazo limite para as Rematrículas/2016,
considerando que há turmas com poucas vagas e outras, ainda, que estão
completas.
4. TURNO INVERSO
Para a formação de turmas no Turno Inverso, exclusivamente para o
período da manhã, serão abertas as inscrições no Setor de Secretaria do
Colégio, no mesmo período da abertura de Rematrículas e Matrículas.
Turma 01 – Faixa etária: 03 a 05 anos (Maternal a Jardim II)
Turma 02 – Faixa etária: 06 a 09 anos (1º ano a 4º ano EF)
Para a realização do Turno Inverso, cada turma deverá compor-se por,
no mínimo, 15 alunos(as).
Carazinho, 03 de novembro de 2015.
Adilson Leonhardt Franck
Diretor

2º Encontro Regional de Técnicos em Segurança do Trabalho
O Sindicato dos Técnicos em Segurança do Trabalho do Rio Grande do Sul SINDITESTRS realizou o 2º Encontro de Técnicos de Segurança do Trabalho das
Regiões da Produção, Alto Jacuí, Rio da Várzea e Serra do Butucaraí. O evento
foi o sétimo de uma série de onze encontros regionais que o Sindicato realizou
este ano no Estado e aconteceu no sábado, 24 de outubro, no Auditório do
Colégio Sinodal Rui Barbosa. “O objetivo do encontro regional foi debater
temas de interesse da categoria, integrar alunos, escolas, Sindicato e
profissionais e, através da informação e do conhecimento, promover a
segurança e saúde do trabalhador”, segundo o presidente do SINDITESTRS,
Nilson Airton Laucksen.
Técnico em Segurança do Trabalho - Apresentação de Relatórios
Na noite de 29/10, quatro alunas do Curso Técnico em Segurança do
Trabalho apresentaram para a Banca Avaliadora seus Relatórios Finais de
Estágio. Com a aprovação pela Banca, as alunas concluíram a sua formação
(faltando apenas a entrega formal da documentação). Parabéns!

Casa arrumada é assim:
Um lugar organizado, limpo,
com espaço livre pra circulação e
uma boa entrada de luz.
Mas casa, pra mim, tem que
ser casa e não um centro cirúrgico,
um cenário de novela.
Tem gente que gasta muito
tempo limpando, esterilizando,
ajeitando os móveis, afofando as
almofadas…
Não, eu prefiro viver numa casa onde eu bato o olho e percebo logo:
Aqui tem vida…
Casa com vida, pra mim, é aquela em que os livros saem das prateleiras e
os enfeites brincam de trocar de lugar.
Casa com vida tem fogão gasto pelo uso, pelo abuso das refeições fartas,
que chamam todo mundo pra mesa da cozinha.
Sofá sem mancha?
Tapete sem fio puxado?
Mesa sem marca de copo?
Tá na cara que é casa sem festa.
E se o piso não tem arranhão, é porque ali ninguém dança.
Casa com vida, pra mim, tem banheiro com vapor perfumado no meio da
tarde.
Tem gaveta de entulho, daquelas que a gente guarda barbante,
passaporte e vela de aniversário, tudo junto…
Casa com vida é aquela em que a gente entra e se sente bem-vinda.
A que está sempre pronta pros amigos, filhos…
Netos, pros vizinhos…
E nos quartos, se possível, tem lençóis revirados por gente que brinca ou
namora a qualquer hora do dia.
Casa com vida é aquela que a gente arruma pra ficar com a cara da gente.
Arrume a sua casa todos os dias…
Mas arrume de um jeito que lhe sobre tempo pra viver nela…
E reconhecer nela o seu lugar.
Texto de Lena Gino
Disponível em: <raizesjornalismocultural.com/portalraizes/index.php/secoes/literatura/338-casa-arrumada>
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No Campeonato ONASE de Futsal (09/10), que ocorreu em
nosso Colégio, tivemos a participação das equipes
Infantojuvenil e Infantil Masculino de Futsal. Os atletas da
equipe Infantil sagraram-se CAMPEÕES. Parabéns!
No dia 26/10, a equipe de Voleibol Pré-mirim Masculino participou do
Campeonato ONASE em Ibirubá, ficando em 4º lugar. Parabéns aos
atletas!
No dia 05/11, as equipes Pré-mirim e Mirim Masculino de Futsal irão
participar do Campeonato ONASE de Futsal em Três de Maio, na
SETREM. Desejamos bons jogos e sucesso aos atletas!
O Campeonato ONASE de Voleibol Mirim Masculino foi prorrogado para
data a definir.

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

Deixe a neve cair – John Green.*
A aventura radical de Avery – Garotas da rua Beacon – Annie
Bryant.*
Um gato de rua chamado Bob – James Bowen*
Tudo que eu queria te dizer – Martha Medeiros.*
O diário de um mago – Paulo Coelho.*

Literatura infantil/infantojuvenil:
1.
2.
3.
4.
5.

Brincando nas nuvens – Nye Ribeiro.*
O livro encantado – Nye Ribeiro.*
Histórias de animais – Fábio Teixeira(Trad.)*
Brincando na neve – Go girl! – Claire Saxby*
O que os olhos não vêem – Ruth Rocha*

*Livros recebidos de doação
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