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Fique por dentro
14º Encontro Nacional de Equipes Pedagógicas
dReuniram-se em Estrela, no Colégio Martin Luther, nos dias 13 e 14 de abril, as

equipes pedagógicas de 30 instituições vinculadas à Rede Sinodal para juntas
refletirem, compartilharem e se instrumentalizarem sobre o tema
‘Competências para o ensinar’. O Diretor Adilson Franck, as Coordenadoras
Évelin Dazzi e Silvana Weiler e a Psicóloga Silvana Lima participaram do
Encontro.
Palestra com o Promotor de Justiça
dImportante espaço de reflexão... assim se caracterizou o encontro dos alunos do
Ensino Médio com o Promotor de Justiça Cristiano Ledur, na manhã do dia 18 de
abril. De forma clara e interativa, compartilhando experiências pessoais e fatos
amplamente divulgados pela mídia, o promotor abordou a questão do álcool e
trânsito, despertando o interesse do grupo e muitos questionamentos. No site mais
informações sobre esse momento.
Atividades dos alunos do 3º ano do EM
dOs alunos do 3º ano do EM participaram de um evento promovido pelo
SENAC, cujo tema foi: Qual seu projeto de vida? A palestra ocorreu no dia 04
de maio, com o palestrante nacional Ricardo Leite e teve como tema “Faça a
diferença em mercados altamente competitivos”.
dAcompanhados pela psicóloga Silvana Lima, os alunos dos 3ºs anos do EM
participarão do projeto Portas Abertas, na UFRGS, no dia 12 de maio.
dNo dia 14 de maio, às 19h, haverá uma processo intensivo de Orientação
Vocacional para os alunos da Turma 23.
Pesquisa como metodologia para a construção de novos conhecimentos
dNa manhã do dia 07 de maio acontecerá para os alunos do Ensino Médio uma
palestra com a Drª Ana Beatriz Locatelli com o tema ‘Pesquisa como
metodologia para a construção de novos conhecimentos', momento em que ela
apresentará a sua experiência de vida com a pesquisa e falará sobre o cotidiano de
um pesquisador, seus conflitos e os entraves da pesquisa.
Grêmio Estudantil Cecília Meireles
dApós algumas alterações de data, a eleição da nova diretoria do Grêmio
Estudantil Cecília Meireles será no dia 10 de maio, e a equipe vencedora já terá
como tarefa o envolvimento com o 5º Varal Solidário.
5º Varal Solidário
dHouve um Encontro Interno de Liderança, na manhã do dia 03 maio, que teve
como pauta principal a organização das atividades para o 5º Varal Solidário.
dMaio iniciou com um friozinho e logo “puxamos nossas roupas quentes”.
Como é bom termos essa possibilidade, mas sabemos que muitas pessoas
passam a sofrer ainda mais nessa época do ano. Com o propósito de ajudá-las,
desejamos sensibilizar toda Família Rui Barbosa para mais um ato de
generosidade - o nosso 5º Varal Solidário. Nos próximos dias enviaremos o
convite especial para essa atividade, que ocorrerá dia 19 de maio, das 13h30min
às 15h.
Conselho de Classe
dNo dia 21 de maio, as turmas do turno da tarde do EM não terão aula em
decorrência do Conselho de Classe.
Entrega de Boletins
dGostaríamos de lembrar às famílias que no dia 28 de maio haverá entrega
de boletins - uma data muito importante no acompanhamento da vida
acadêmica do/da filho/a. Além das conversas com a Coordenação
Pedagógica e dos registros disponíveis no Portal Educacional, o contato com
os professores é essencial para o nosso trabalho. Das 17h às 19h os
professores farão a entrega dos boletins aos pais (acompanhados dos filhos).
Aguardamos a presença.

Datas Importantes
d 02/05-Início da campanha de arrecadação para o 5º Varal
Solidário
d08 a 11/05- Homenagem às mães - EI ao EM
d10/05- Eleição do Grêmio Estudantil Cecília Meireles
d13/05- Dia das Mães
d14/05- Último dia de provas do 1º trimestre
d19/05- 8h30min- Avaliação Atrasada

13h30min às 15h - 5º Varal Solidário
d25 e 26/05- Encontro Nacional de Professores de Artes, Literatura
e História da Rede Sinodal de Educação-Cachoeira do Sul
d28/05- 17h às 19h- Entrega de boletins- 4º ano ao EM

Atividades da EI e AI
Neste período que antecede o Dia da Mães, as turmas da
Educação Infantil ao 3º ano do Ensino Fundamental estão muito
animadas com a organização e com os ensaios para as apresentações
do Dia da Mães. Surpresas e muitos agrados estão sendo preparados
às especiais Mamães!

!Os filhos vão crescendo e, naturalmente, começam a se independizar das
mães, no entanto, mesmo à distância, o cuidado das mães para com seus
filhos sempre permanece. Por todo esse amor e cuidado e por
entendermos que a Mãe sempre é reconhecida pelo filho(a) queremos
convidar TODAS AS MAMÃES do 4º ano ao EM para, no dia 11 de maio, às
7h40min ou 13h30min (conforme turno em que o(a) filho(a) estuda),
participar conosco de uma pequena e breve homenagem, no Auditório de
nosso Colégio.
!As Mamães estão sendo esperadas com muito AMOR.

Junior Achievement
d A miniempresa Art&Manha do Colégio Sinodal Rui Barbosa está trabalhando
com empenho para lançar seu produto no mercado. A Mesaflex ainda está passando
pelo processo de aperfeiçoamento do seu projeto, a fim de apresentar um produto
de total qualidade e durabilidade.
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Esportes
No dia 24/04, a equipe infanto feminino de voleibol participou do
Torneio Início ONASE, em Horizontina. Não conseguimos uma
classificação, mas houve muito empenho e dedicação das atletas
participantes!
Para o mês de maio vamos ter as seguintes participações:
04/05- voleibol infanto masculino- Horizontina, no CFJL;
16/05- voleibol pré-mirim feminino- Três de Maio, na SETREM;
22/05- futsal infantil e infanto masculino- Carazinho, no Ginásio de
Esportes;
29/05- voleibol mirim feminino- Carazinho, no Ginásio de Esportes.
Aguardamos total envolvimento dos atletas, para que possamos obter os
melhores resultados possíveis!

Aquisições da Biblioteca
Livros adquiridos pelo programa – PNAE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Coleção Arregalados – Ruth Marschalek
Coleção O que cabe no meu mundo - Janayna Alves Brejo
Histórias de princesas (livro travesseiro)
Contos de outono – Tatiana Belinky
Coleção Dinoferinhas - Ruth Marschalek
Saúde dos dentes – Heloísa Bertani e Roberto Belli
Coleção Quando eu fico bravo – Ruth Rocha
O soninho do bebê – Trace Moroney
Léo, o leão
A fera sem bela

Cursos Técnicos
!O Colégio ficou honrado com a visita dos Srs. Cristiano Paim
Buss (Gerente de TI) e Volmir Amann (Gerente de RH), da Stara Indústria
de Implementos Agrícolas, que estiveram no dia 24 de abril conhecendo as
instalações do Colégio. Na oportunidade o Diretor Adilson Franck, a Vicediretora Anelise Scheibe e o Coordenador dos Cursos Técnicos César
Amende também apresentaram: O que é a Rede Sinodal de Educação e sua
distribuição pelo Brasil e o Colégio Sinodal Rui Barbosa em sua
generalidade e especificamente os Cursos Técnicos.
!No dia 16 de abril, no Colégio Sinodal Progresso –
Montenegro, o Coord. César Amende representou a instituição na
Assembleia da Câmara de Educação Profissional da Rede Sinodal de
Educação(CEPRO). Na ocasião cada uma das instituições da Rede (com
educação profissional) pôde apresentar seus cursos e a sua forma de
trabalho. Foram abordados alguns assuntos referentes a mudanças de
legislação na Educação Profissional e também ao Fórum Mundial de
Educação Profissional, evento no qual a Rede Sinodal está envolvida
como uma das organizadoras. O Coordenador César ingressou como
membro da Comissão de Relações Públicas e Políticas Educacionais da
CEPRO.
!O Presidente da Comunidade Escolar e Professor dos Cursos
Técnicos, Ervino Paulo Vogelmann, fará o lançamento de seu livro “A Arte
de Ensinar e Construir o Conhecimento”, no Fórum de Educação Mundial
de Educação Profissional, que ocorrerá em Florianópolis/SC, de 28 de
maio a 1º de junho.
!Os alunos dos Cursos Técnicos participaram, no dia 04/05, da
Palestra “Faça a diferença em mercados altamente competitivos” com o
palestrante nacional, Christian Tudesco, numa promoção do SENAC.

Comida de Infância
Comida de infância é recheada de sentimentos
afetivos que são armazenados nas nossas memórias e
liberados a qualquer momento no decorrer das nossas
vidas. Basta apenas um sinal catalisador, que pode ser
proveniente do mundo sensorial que nos cerca. Um
barulhinho culinário, um perfume de cozinha, um toque,
uma textura ou um sabor guardado carinhosamente no
baú das nossas memórias afetivas podem nos levar ao
nosso passado afetivo culinário.
Acredito que comida de infância pode ser
alimentada durante qualquer fase das nossas vidas. Não
necessitamos ter cinco anos de idade para guardar um
sabor ou uma textura que possam nos direcionar a um
passado esquecido e afetuoso no futuro. Comida de
infância é toda comida que recebe um ingrediente não
físico, não tangível, não material. Comida de infância é
feita com sentimentos, com emoção, com dedicação e
com afeto, devendo ser envolvida por relações de carinho
e cuidado que se têm com alguém íntimo ou querido.
Tenho conseguido manter uma relação de
proximidade com meu passado afetivo culinário, seja na
infância com minha querida mãe cozinheira, em que
guardo o sabor do pudim de pão, a textura do vatapá ou o
som da batida manual dos ovos, anunciando que o bolo
estava em preparação, ou na minha fase atual de vida,
lembrando simplesmente da comida que prazerosamente
foi elaborada por amigos, semana passada, para
comemoração de um momento especial.
Toda essa memória afetuosa da comida de
infância vem de forma espontânea, transportando minha
realidade para uma noite qualquer de Natal, para meu
aniversário, para o almoço do domingo passado, para
uma merenda da tarde, para um café da manhã.
Uma mordida em uma receita de comida afetiva
representa uma passagem para um período de profunda
felicidade, uma passagem para lembranças de um
passado, não necessariamente distante, mas
necessariamente afetuoso.
Texto retirado do site
http://www.cozinhaafetiva.com.br/index.p
hp/2011/05/16/comida-de-infancia/

Desejamos que os gostos, sabores e
lembranças das experiências de
nossas culinárias afetivas possam
‘rechear’ essa data tão importante.
Parabéns, Mamães, pelo seu Dia!

Agenda da Direção
O Diretor Adilson Franck participará, em maio, dos seguintes encontros:
08 a 10 de maio- 3ª Etapa do Curso Avançado de Qualificação para
Diretores da Rede Sinodal de Educação, em Porto Alegre;
22 e 23 de maio- 73º Seminário de Diretores da Rede Sinodal de Educação,
no Centro de Ensino Médio Pastor Dohms, em Camaquã.
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