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! 18 a 29/07 – Recesso Escolar – EI a Cursos Técnicos
! 19 a 21/07 – 31º Congresso da Educação Básica da Rede

Sinodal de Educação – Colégio Evangélico Jaraguá – Jaraguá do
Sul-SC
! 1º/08 – Reinício das aulas

ESPORTES

As equipes femininas de voleibol
obtiveram bons resultados em suas
participações, conforme segue:
§06/06, em Três de Maio, a equipe
Mirim Feminina sagrou-se Vice-Campeã
do Torneio Início da ONASE Região
Missões;
§24/06, a equipe Infantil Feminina,
em Três de Maio, conquistou o 2º Lugar
do Torneio Início da ONASE Região
Missões;
§1º/07, a equipe Pré-Mirim
Feminina foi a grande CAMPEÃ do
Torneio Início da ONASE Região Missões,
em Três de Maio.
A s g ra n d e s CO N Q U I STA S s ã o
consequência do EMPENHO,
DEDICAÇÃO e ENVOLVIMENTO do
professor e das atletas! PARABÉNS!

A APA comunica que o próximo
Brechó de Uniformes será na terçafeira, 16 de agosto, das 17h às
1 9 h 3 0 m i n . Ta m b é m c o n v i d a a
comunidade escolar para doar uniformes
já não mais utilizados (em bom estado) e
para participar do brechó.

Tempo de recesso escolar também é
tempo de se capacitar!
Seremos vinte e nove congressistas a
participar do 31º Congresso da Rede Sinodal
de Educação, que ocorrerá em Jaraguá do
Sul/SC, dos dias 19 a 21 de julho.

!

Proficiência em Língua Alemã
De 05/06 a 07/06, professores de Alemão do sul do Brasil e do Paraguai
reuniram-se em São Leopoldo para a segunda etapa presencial do curso
DSD-Gold, formação preparatória para a proficiência em Alemão em nível
B1. A nossa professora de Língua Alemã, Fernanda Anschau, participou
dessa etapa.
2016 é o segundo ano em que os estudantes do RUI têm a possibilidade
de realizar esta prova de proficiência no próprio Colégio, gratuitamente.
Dentre as várias vantagens de quem conquista esse diploma destaque é a
possibilidade de estudar na Alemanha.
4ª Feira das Profissões do RUI
Aconteceu em no RUI, nos dias 07 e 08/06, mais uma edição da Feira das
Profissões, que contou com a participação de dez profissionais. Esse é um
evento previsto no Programa de Orientação Vocacional e organizado pelos
alunos do 3º Ano do Ensino Médio no componente curricular de Iniciação
Científica. Neste ano, os Profissionais falaram a todas as turmas do EM no
formato Mesa-redonda. A explanação apoiou-se em curiosidades dos
alunos: estrutura do curso de graduação, mercado de trabalho, experiências
da vida acadêmica e profissional, remuneração, entre outras. Foram dois
dias de muitas aprendizagens ao grupo.
As coisas do campo e da cidade – Horta Suspensa
As turmas do Jardim I B e C desenvolveram uma sequência de atividades
envolvendo o tema: As coisas da cidade e do campo. O objetivo foi
despertar na criança a curiosidade e a busca por informações que
contribuam para construção do conceito de espaço produzido pela
sociedade.
Entre as muitas atividades, a criação da horta suspensa possibilitou às
crianças pensarem sobre o que pode ser realizado pelas pessoas tanto no
campo quanto na cidade, como também constituiu um exercício de
observação, cuidado e responsabilidade com o desenvolvimento da planta.
Festa da Colheita: diversão e confraternização no RUI
No dia 18/06, tivemos a nossa Festa da Colheita. A partir do tema
“Valorizando o que há de melhor no campo”, as crianças da Educação Infantil
e dos Anos Iniciais fizeram belas apresentações, reascendendo muitas
tradições juninas. Neste ano, a diversão foi além do espaço do Ginásio,
estendendo-se pelo pátio do Colégio com pebolim humano, tobogã, chute
ao gol, entre outras atrações. Deliciosas comidas como pé de moleque, arroz
doce, cachorro-quente, pipoca, pinhão, espetinho, doces ... deram um sabor
ainda mais especial à nossa Festa. Agradecemos o envolvimento e a
animação de todos!
Multimix e Pré-Multimix de Conhecimentos
Na quarta-feira (22/06), os alunos de 8º e 9º anos (EF) e de 1º a 3º anos
(EM) realizaram o Multimix de Conhecimentos. Pela manhã, ocorreu a Prova
Objetiva e, pela tarde, a Prova de Redação – com questões e propostas
elaboradas pelos professores, envolvendo todos os componentes
curriculares e conteúdos do primeiro semestre. Os 7ºs anos (EF) estrearam
nesse estilo de avaliação, realizando o Pré-Multimix de Conhecimentos.
Parabenizamos nossa comunidade escolar pelo comprometimento com
essa importante avaliação.

“É preciso erguer o povo à altura da cultura ...”
Simone de Beauvoir
PROJETO CULTURA NAS ESTRADAS
Neste ano tivemos novamente a Cia Cultura nas Estradas em nossa Semana
Literária, que trouxe, para os dias 05 e 06/07, as seguintes atrações culturais.
·
Peças teatrais
üVida de Canela não é fácil - A história do palhaço Canela, um menino
que sofreu bullying durante a infância e a adolescência, é retratada de
forma lúdica, mostrando as diferenças do riso alegre e divertido para o
riso que agride e humilha.
üCadê o leão que estava aqui? – Uma divertida história com uma bela
mensagem ecológica.
·
Oficinas de música e de teatro
·
Contação de história com dobraduras
PROJETO AUTOR PRESENTE
No dia 08/07, esteve conosco a escritora Márcia Funke Dieter, autora de
livros infantis e contadora de histórias, acompanhada do músico Vítor Beck.
Márcia conversou, cantou e contou histórias às turmas do Maternal ao 4º Ano EF,
cujos alunos leram e trabalharam previamente suas obras. A autora apreciou
muito a exposição de trabalhos realizados a partir de seus livros e encantou-se
com os alunos que recitaram poemas de seu livro “Poemas de bolso”.
LIVRARIAS
Com o objetivo de oportunizar à comunidade escolar a aquisição de livros,
estiveram conosco (de 6 a 8/07) as Livrarias Companhia da Leitura e Nobel. Com
um belo acervo, elas foram visitadas por todas as turmas e também pelos
familiares.
MOSTRA LITERÁRIA
Em incentivo à cultura e em parceria com o Sesc
Carazinho, esteve exposta no Colégio a 'Mostra Literária
Paulo Leminsky'. Dezesseis banners belissimamente
ilustrados por Fabio Dudas mostraram aos visitantes um
pouco da produção do nosso poeta Leminsky.
GINCANA LITERÁRIA
Doze equipes, formadas por alunos de 5º ano a 2º ano
EM, participaram da Gincana Literária. Dentre os desafios e tarefas, destacaramse:
·
Minuto literário
Cada equipe editou um vídeo (de até 1min) de sensibilização para a leitura;
os doze vídeos foram apresentados no telão do Auditório, no dia 04/07, por
ocasião da abertura oficial da Semana Literária. Acesse-os na página do Rui, no
Facebook.
·
Contação de Histórias na 'V Roda Literária’
Cada equipe precisou se preparar para contar uma história da literatura
infantil para as turmas de Pré-Kinder a 4º ano. Em preparo a esse desafio, alguns
membros das equipes participaram da Oficina de Contação de Histórias
ministrada pela Profª Sandra Mara Rabuske, que deu várias dicas a respeito do
uso de recursos, sejam materiais ou de expressão corporal/vocal para o
encantamento dos espectadores.
·
'Meias do Bem'
Numa atitude engajada ao Lions Clube Carazinho Centro,
uma das tarefas consistiu na arrecadação de pares de meias de
algodão (não mais utilizadas, furadas, velhas...) em colaboração à
Campanha nacional “Meias do Bem”, da empresa Puket. As
meias, depois de esterilizadas e trituradas, são usadas na confecção de
cobertores para aquecer pessoas vulneráveis ao frio.
Aqui no RUI, já arrecadamos 2.650 pares de meias, o que resultará em 66
cobertores reciclados e 66 novos pares de meia.
·
Nó na língua' e 'Stop'
Duas tarefas envolveram as línguas estrangeiras trabalhadas no RUI: Alemão,
Espanhol e Inglês. O desafio do 'Nó na língua' foi ler, em voz alta e com fluência,
trechos de histórias literárias. Já o do 'Stop' foi escrever, num curto espaço de
tempo, palavras estrangeiras iniciadas pelas letras do alfabeto. Tudo nas três
línguas!!
·
Diversão literária
Muito divertida, essa tarefa uniu preparação física e literária. As equipes, na
disputa do primeiro lugar na tarefa, suaram em brincadeiras como corrida do
saco, carrinho de mão, repasse de bola... ao mesmo tempo que tinham de ir
respondendo a perguntas literárias.

ENCERRAMENTO da Semana Literária
No dia 13/07, no Pátio do Colégio, o Diretor Adilson agradeceu à
comunidade escolar, aos colaboradores e parceiros (Livrarias Nobel e Companhia
da Leitura, Projeto Cultura nas Estradas, SESC), atores, atrizes, artistas, escritores,
oficineiros e à Comissão Organizadora do Rodalê por contribuírem com a
formação leitora de nossos alunos. Na oportunidade, foram divulgados os
resultados da Gincana Literária e premiada a grande campeã.
Conheça as três primeiras equipes colocadas:
ü Equipe roxa – 'Hibisco Roxo' – 2.697 pontos
ü Equipe verde – 'Capitu' – 2.681 pontos
ü Equipe branca – 'Branca de Neve' – 2.525 pontos

Ao conviver com os bem jovens, com aqueles que se tornaram adultos
há pouco e com aqueles que estão tateando para virar gente grande,
percebo que estamos diante da geração mais preparada e, ao mesmo
tempo, da mais despreparada. Preparada do ponto de vista das habilidades,
despreparada porque não sabe lidar com frustrações. Preparada porque é
capaz de usar as ferramentas da tecnologia, despreparada porque despreza
o esforço. Preparada porque conhece o mundo em viagens protegidas,
despreparada porque desconhece a fragilidade da matéria da vida. E por
tudo isso sofre, sofre muito, porque foi ensinada a acreditar que nasceu com
o patrimônio da felicidade.
Tenho me deparado com jovens que esperam ter no mercado de
trabalho uma continuação de suas casas – em que o chefe seria um pai ou
uma mãe complacente, que tudo concede. Foram ensinados a pensar que
merecem, seja lá o que for que queiram. E quando isso não acontece –
porque obviamente não acontece – sentem-se traídos, revoltam-se com a
“injustiça”, e boa parte desiste.
Por que boa parte dessa nova geração é assim? Penso que este é um
questionamento importante para quem está educando uma criança ou um
adolescente hoje. Nossa época tem sido marcada pela ilusão de que a
felicidade é uma espécie de direito. E tenho testemunhado a angústia de
muitos pais para garantir que os filhos sejam “felizes”. Pais que fazem
malabarismos para dar tudo aos filhos e protegê-los de todos os perrengues
– sem esperar nenhuma responsabilização nem reciprocidade.
É como se os filhos nascessem e imediatamente os pais já se tornassem
devedores. Para estes, frustrar os filhos é sinônimo de fracasso pessoal. Mas
é possível uma vida sem frustrações? Não é importante que os filhos
compreendam como parte do processo educativo duas premissas básicas
do viver, a frustração e o esforço? Ou a falta e a busca, duas faces de um
mesmo movimento? Existe alguém que viva sem se confrontar dia após dia
com os limites tanto de sua condição humana como de suas capacidades
individuais? [...]
Basta andar por esse mundo para testemunhar o rosto de espanto e de
mágoa de jovens ao descobrir que a vida não é como os pais tinham lhes
prometido. [...] E o pior é que sofrem terrivelmente. Porque possuem
muitas habilidades e ferramentas, mas não têm o menor preparo para lidar
com a dor e as decepções. [...]
Quando converso com esses jovens no parapeito da vida adulta, com
suas imensas possibilidades e riscos tão grandiosos quanto, percebo que
precisam muito de realidade. Sim, assumir a narrativa da própria vida é para
quem tem coragem. Não é complicado porque você vai ter competidores
com habilidades iguais ou superiores a sua, mas porque se tornar aquilo que
se é, buscar a própria voz, é escolher um percurso pontilhado de desvios e
sem nenhuma certeza de chegada. É viver com dúvidas e ter de responder
pelas próprias escolhas. Mas é nesse movimento que a gente vira gente
grande.
Seria muito bacana que os pais de hoje entendessem que tão
importante quanto uma boa escola ou um curso de línguas ou um Ipad é
dizer de vez em quando: “Te vira, meu filho. Você sempre poderá contar
comigo, mas essa briga é tua”. Assim como sentar para jantar e falar da vida
como ela é: “Olha, meu dia foi difícil” ou “Estou com dúvidas, estou com
medo, estou confuso” ou “Não sei o que fazer, mas estou tentando
descobrir”. [...]
Crescer é compreender que o fato de a vida ser falta não a torna menor.
Sim, a vida é insuficiente. Mas é o que temos. E é melhor não perder tempo
se sentindo injustiçado porque um dia ela acaba.”
(Eliane Brum)
Disponível em http://www.portalraizes.com/28-2/. Acesso em 11 de jun. 2016.
Adaptado.

