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DATAS IMPORTANTES
! 04/03 – Reunião de Professores de Teatro da Rede Sinodal, em São

Leopoldo
! 05/03 – Reunião e Curso com Regentes de Conjuntos Instrumentais e

Corais da Rede Sinodal, em São Leopoldo
! 06/03 - Dia Mundial da Oração
! 07 e 08/03 - Inscrições para Atividades Extraclasse
! 10 a 12/03 – Treinamento de Língua Alemã para a DSD1 (EM), em

Gramado-RS
10/03 – Visita à 17ª Expodireto, em Não-Me-Toque – 2º EM
11/03 – 1° Encontro Interno de Lideranças (Café com o Diretor)
12/03 – Galeto com Massa do RUI
17/03 – Início do Programa Intensivo de Orientação Vocacional - 3º EM
18 e 19/03 – 22º Encontro Regional de Lideranças Estudantis – Colégio
Frederico Jorge Logemann, em Horizontina
! 19/03 (sábado) – Aula para 3º ano EM
! 21 a 24/03 – Semana da Páscoa – Atividades especiais- EI a EM
! 25/04 – Feriado Sexta-feira Santa
! 27/03 – Domingo de Páscoa
! 31/03 – Lançamento do edital para eleição do GECM
!
!
!
!
!

N

este ano, mo vados pelo Tema de 2016 da IECLB, “Pela graça
de Deus, livres para cuidar”, O Colégio criou o tema “Buscai o
bem”, que será ar culador do ano le vo. Por meio de uma
'Nova leitura de Mundo' (nosso slogan!), entendemos que não somos
pessoas isoladas, vivemos em relação: na família, na escola, na
comunidade, na rua, nos lugares de trabalho e lazer. Libertos por
Cristo, somos livres para cuidar, fazer o bem e evitar o mal. Por esse
mo vo dizemos que a convivência humana precisa se pautar na
liberdade com responsabilidade e é ca, ampliando e fortalecendo
tudo aquilo que reverte no bem comum, resis ndo à ideia do “eu faço
o que eu quero”. Apoiados na bondade de Deus, somos mo vados a
buscar o bem para nós próprios, para os outros e para a natureza,
contribuindo, assim, para a nossa
própria vida e para a vida
comunitária. Buscar o bem é
uma a tude necessária e
decisiva para o futuro da
sociedade; é, também, uma
a tude que respeita o ser
humano como uma riqueza.
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Colaboradores do RUI participam do Seminário Inicial
Foi com muita expectativa e entusiasmo que nossos Professores,
Funcionários, Estagiários, Auxiliares Pedagógicas retornaram ao Colégio,
na quinta-feira (11/02), para mais um Seminário Inicial de ano letivo.
Foram dias de participação em atividades organizadas pela Equipe
Pedagógica e Diretiva, com vistas à capacitação e ao fortalecimento do
grupo para 2016. Houve estudos, reuniões de planejamento, momentos
de confraternização, entre outros. Nesses dias, também os espaços
pedagógicos foram preparados para esperar os alunos.
A programação do Seminário Inicial contou com a palestra do Prof.
Mestre Douglas Dantas, que destacou o trabalho com habilidades e
competências no processo ensino-aprendizagem. Douglas também
tratou da elaboração das questões do Enem e falou sobre a TRI, método
de avaliação desse processo seletivo.
Primeiros dias de aula
O ano letivo iniciou na quarta-feira (17/02)! A mistura de
sentimentos (alegria, entusiasmo, expectativa, saudade) dos alunos,
familiares, Professores, Funcionários... ia preenchendo o RUI de vida e
cor. Nesse dia aconteceu o 1º Rui Barbosa Acontece de 2016, momento
em que o Diretor Adilson, junto ao Mascote Ruizito, oficializou a
abertura do ano, dando as boas-vindas ao nosso grupo de alunos, que
conta com 149 alunos novos. Na oportunidade, Professores e
Funcionários se apresentaram, as turmas foram constituídas, e os
terceiranistas passaram por uma grande porta, simbolizando a
entrada/saída no/do RUI. Esse 1º dia também contou com a animação da
Banda SDS, formada por alunos e ex-alunos do Colégio.
Na quinta (18/02), aconteceram celebrações na Igreja de Cristo, as
quais foram preparadas e conduzidas pelo Pastor Gilmar do Nascimento
com a cooperação musical do Diretor Adilson, do Aluno Mateus Weber e
dos Professores Marcelo e Guilherme. O Pastor apresentou o tema
“Buscai o bem” e oportunizou reflexões a partir dele.
Na sexta (19), aconteceu um grande lanche coletivo no pátio do
Colégio - uma das proposições para o tema “Buscai o bem”. Para tornar a
atividade ainda mais significativa, o excedente do lanche foi doado às
seguintes instituições: Casa geriátrica Vó Elza; Casa geriátrica Bella Vitta;
Recanto São Vicente de Paulo e Yacamim. Agradecemos a participação
dos familiares no preparo e envio dos deliciosos lanches.
Reuniões Iniciais com Pais
Nos dias 16, 22, 23 e 24 de fevereiro ocorreram as Reuniões Iniciais
com Pais, Mães ou Responsáveis da EI, AI, EF e EM, respectivamente.
Nesses momentos, objetivos são compartilhados, dúvidas são
esclarecidas, orientações são passadas, ... intensificando a relação de
confiança e cooperação entre a família e o Colégio. Além disso, é uma
oportunidade para que as famílias se conheçam e troquem experiências.
Agradecemos a significativa participação!
Olimpíada Nacional da Rede Sinodal de Educação
No dia 24/02, o Professor de Educação Física, Luciano Albarello,
participou de uma reunião, em São Leopoldo, para revisão do
regulamento da ONASE (Olimpíada Nacional da Rede Sinodal de
Educação).
Definição de Atividades da Região Missões
No dia 26/02, o RUI sediou a reunião com Diretores, Professores de
Educação Física, Teatro, Música, Canto e Dança, ocasião em que foram
definidas as datas das atividades das 11 Escolas da Rede Sinodal da
Região Missões.
Em preparação à DSD I
De 10 a 12/03, a Prof.ª Fernanda Anschau com alunos do 2º Ano EM
participarão do Treinamento para a DSD I – prova de proficiência em
Língua Alemã reconhecida internacionalmente pela União Europeia. O
Treinamento é oferecido pela Coordenação de Língua Alemã do RS e SC e
acontecerá na cidade de Gramado.

Esportes
Em reunião realizada em nosso Colégio, no dia 26/02, organizamos
o calendário dos jogos da ONASE 2016 - REGIÃO MISSÕES. No próximo
informativo, repassaremos as datas dos eventos.
Desejamos a todos bom retorno e início das atividades esportivas!

N

o dia 17/02, o Diretor Adilson e
o Coordenador César
receberam, no Auditório do
Colégio, as novas turmas dos Cursos Técnicos em Contabilidade e
Segurança do Trabalho e também as turmas que já estão conosco
(Técnico em Informática e Segurança do Trabalho), para desejar boasvindas ao semestre que inicia.
Em março, alguns alunos do Curso Técnico em Segurança do
Trabalho farão as defesas dos seus Relatórios Finais de Estágio.

DESAPEGO DE UNIFORMES
O Colégio e a Associação de Pais (APPA) solicitam que as peças de
uniforme não mais usadas pelas famílias sejam doadas para o Brechó do
RUI. As peças já bastante desgastadas também
podem ser doadas; neste caso, elas serão
repassadas a ins tuições carentes de outros
municípios. Com essas medidas, garan mos que
o uniforme se restrinja à comunidade escolar
preservando a iden ﬁcação e segurança de nossos
alunos.
* A caixa para o recolhimento está no Pá o do
Colégio, próximo à Recepção.

AGENDA DA DIREÇÃO
- 08/03 – Reunião com a Direção Executiva da Rede Sinodal em São Leopoldo.
- 09/03 – Assembleia Geral da Rede Sinodal de Educação em São Leopoldo.
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Educação Infan l: um universo com uma riqueza imensurável de
experiências afe vas e emocionais! Os primeiros dias na Educação
Infan l têm sido de encontros, diálogos e conexões entre
Professores, Família, Crianças e Funcionários. A escuta e a reﬂexão
têm sido intensas nesses dias de (re)adaptação dos nossos pequenos.
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ATIVIDADES COMPLEMENTARES

As A vidades Extraclasse – DANÇA, FUTEBOL DE CAMPO, FUTSAL,
MÚSICA, OFICINAS DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS, VÔLEI, TEATRO,
XADREZ – são oferecidas às crianças e jovens do Rui com as ﬁnalidades
de enriquecer a vida estudan l, favorecer o processo de formação
humana e também como uma oportunidade para a descoberta e
desenvolvimento de talentos.

· As inscrições iniciam no dia 07 e vão até o dia 09/03. Inteire-se do
quadro de horários e garanta sua inscrição.
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Colégio, tendo como
eixo articulador do
ano letivo 2016 o tema: 'Buscai
o bem', está engajado na
Campanha de combate ao
Aedes Aegypti, pois, apesar
dos esclarecimentos da mídia
sobre o inseto e transmissão de
doenças, muitos criadouros
ainda estão sendo
encontrados. Diante disso,
turmas de EF e EM estão sendo motivadas a pensar nesse assunto e
a buscar ações de combate ao mosquito. A partir de pesquisas e
leituras, os alunos estão sendo desafiados a realizar vistorias, a
eliminar possíveis criadouros em suas residências e a criar
estratégias para manter cuidados permanentes.
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Indicação de Leitura
para 1 Ano a 4 Ano
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O GUARDADOR DE PALAVRAS
Mariana Pechlivanis
Era uma vez um menino magrinho que tinha uma cabeça
grande. Não grande de tamanho, mas de tanta informação
que tinha lá dentro. Quim tinha uma fome incontrolável de
livros. Ele engolia, rapidinho, livros inteiros, até mesmo
aqueles bem grossos, com letras bem miúdas e
sem desenho nenhum. De tanto ler,
Quim foi ﬁcando especialista em
livros. Só de ver o título e o nome do
autor, já conseguia imaginar o que iria
acontecer na história. Um dia, um
livro misteri oso aparec e na sua
mochila - 'O segredo do guardador de
palavras', de Vilor O´Vacrees. Quim
nunca tinha ouvido falar desse autor
nem do livro. E o livro propunha um
desaﬁo - descob rir o segred o do
guardador de palavras para também se
tornar um deles. Quim não podia perder
essa chance.
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