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Fique por dentro
Festa da Colheita (Festa Junina)
Quando chega o mês de junho, todos já sabem: tem Festa da Colheita!
Foi preparando os chapéus de palha e as bandeirolas, convidando
compadres e comadres para dançar quadrilha e se esbaldando de tanto
comer pipoca, doce de abóbora, pé de moleque e outros deliciosos
quitutes, que comemoramos esta festa, no dia 16 de junho.
Certamente a Festa da Colheita deixou um gostinho de quero mais, pelo
reencontro com amigos, pelos momentos de diversão, pelas animadas
quadrilhas e desfiles, pelas brincadeiras e deliciosos pratos.
Agradecemos a todos que foram responsáveis por esse sucesso. Até a
próxima!!!
Atividades dos alunos do 3º ano do EM
dOs terceiranistas estão participando de aulas de revisão em turno inverso,
conforme as suas necessidades. O encerramento das revisões está previsto
para o final de setembro.
d O Galeto com Massa foi um sucesso. Os alunos venderam 1.340
cartões, com o objetivo de angariar fundos para a formatura.
Agradecemos às pessoas voluntárias que colaboraram muito para o
sucesso desse delicioso evento.
dDurante todo o dia 02 ou 09 de agosto haverá uma atividade especial para
os alunos do 3º ano do EM.
Capacitação da Equipe Pedagógica e Funcionários
dEstão ocorrendo encontros de Capacitação para a Equipe Pedagógica
(18/06) e Funcionários (07/07) do Colégio. Os trabalhos são orientados pela
Srª Simone Rohrig, analista de RH da Cotrijal.
Grêmio Estudantil Cecília Meireles
dOs alunos do Grêmio Estudantil estão organizando jogos de Interséries
para alunos e alunas do EM na tarde do dia 06 de julho. Em agosto
organizarão jogos para os alunos do EF.
29º Congresso da Rede Sinodal de Educação
dUm grupo de 19 Professores, o Diretor, a Vice-diretora, a Psicóloga e
o Coordenador dos Cursos Técnicos do Colégio participarão do 29º
Congresso da Rede Sinodal de Educação, em Pomerode, nos dias 24 a 26
de julho. A temática do evento é «Conectividade: ensinar e aprender no
simples e no complexo.»

VIAGEM DE ESTUDOS
No período de 21 a 25 de junho, 37 alunos (de 8ª série, 1º e 2º ano do EM)
que cursam/cursaram Língua Espanhola no Ensino Fundamental
realizaram uma Viagem de Estudos ao Uruguai (Punta Del Este,
Montevidéu, Colonia Del Sacramento e Rivera). A turma foi
acompanhada pelos professores Clóvis Dazzi, Débora Xavier e
Elisandro Birkhan. Muita aprendizagem, aventuras, vínculos de
amizade criados e fortalecidos e muita história para contar foram
alguns do elementos positivos dessa Viagem.

Junior Achievement
No dia 20 de junho realizou-se a feira de exposição dos produtos das miniempresas.
A Art&Manha destacou-se e obteve uma ótima aceitação da sua MESAFLEX, o que
apenas comprovou a qualidade e a praticidade do produto, sendo que todos os 13
produtos à venda no evento foram comercializados. O encerramento das
atividades da miniempresa ocorreu no dia 03 de julho e, no dia 04, os alunos
participaram de um Workshop. O ensaio para a formatura acontecerá no dia 09 de
julho e a formatura no dia 10 de julho.

Datas Importantes
d 02 a 13/07- Entrega de pareceres dos alunos da EI
d 02/07- Início das Atividades de Recuperação
d05 a 07/07- 19ª Escola de Liderança Jovem da Rede Sinodal de
Educação- Centro de Ensino Médio Pastor Dohms- Porto Alegre
d10 a 12/07- 3º Rodalê (Feira de Leitura)
d13/07- VI Sarau Literário dos AI
d14/07- Início do Recesso Escolar de Inverno- EI, EF e EM
d21/07- Início do Recesso Escolar de Inverno- Cursos Técnicos
d30/07- Reinício das aulas- EI aos Cursos Técnicos
d01 a 10/08- Homenagem aos Pais- EI, 1º a 4ºano (EF) e 5º ano a EM

Atividades da EI e AI
Algumas «Festanças»no Rui
dVárias turmas da Educação Infantil realizaram «Festa Junina» em sala de

aula. Muita dança, brincadeira e comidas gostosas fizeram parte dos
«arraiais». No site do Colégio há os registros das festas. Confiram.
Aprendendo com os alimentos
dInspirados pelo livro “A sopa da Dona Maricota”, os alunos do Jardim I A,

Jardim II A, B e C juntaram dinheiro a fim de adquirir ingredientes para uma
sopa, analisaram os preços dos legumes, vegetais e carne de frango em um
supermercado, compraram os itens e prepararam a deliciosa refeição.
3º Rodalê
dOs alunos do Jardim I ao 4º ano do EF realizam leitura de livros e

atividades para o encontro com os escritores no 3º Rodalê. Todas as turmas
da EI e 1º ao 4º ano do EF participarão de diversos momentos como a
visitação à Carreta, hora do conto, recreação e campanha «Leitura - ato que
transforma». Acompanhem pelo site a programação.
Dia dos Pais
dA homenagem aos Papais está sendo planejada com muito carinho pelos
filhos, filhas e suas professoras. Em agosto haverá momentos especiais de
encontro. Aguardem os convites e reservem já um espaço na agenda.

PROCESSOS SELETIVOS DA UFSM
Para a divulgação dos Processos Seletivos da Universidade Federal de Santa
Maria, recebemos da UFSM cartazes com informações, os quais foram
expostos nas salas de aula.
O período destinado às inscrições aos Processos Seletivos acontece de 02 de
julho a 10 de agosto, por meio do endereço eletrônico da COPERVES
(www.coperves.com.br).

Os alunos participantes do projeto estão trabalhando
para a apresentação do curta da turma, que será no dia 03 de
agosto.
No dia 19 de junho aconteceu uma palestra para os
diretores e equipes técnicas abordando práticas de captação
de áudio, filmagem e iluminação. O trabalho foi coordenado
por Alexandre Vieira, supervisor da TV Pampa. Na manhã
do dia 28 de junho os diretores dos filmes foram até o estúdio
da TV Pampa para a edição do Pampa Meio Dia que foi ao ar,
ao vivo. Foi uma excelente experiência para o trabalho das
filmagens dos alunos.
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Esportes
Nossas equipes, ao participarem dos jogos no mês de junho, jogaram
com muito empenho e dedicação, obtendo os seguintes resultados:
!Voleibol infantil feminino- 3º lugar Jogos ONASE, em Horizontina;
!Futsal pré-mirim masculino- Campeão Jogos ONASE em Santa Rosa;
!Futsal mirim masculino- Campeão Jogos ONASE em Santa Rosa.
Parabéns aos atletas pelos resultados obtidos!
No mês de julho vamos fazer o recesso escolar e retornaremos em agosto!
!Os alunos nascidos nos anos 1997 a 2002 poderão participar do projeto
'Futebol de Campo na ULBRA, que acontecerá todas as sextas-feiras, das
15h10min às 17h na ULBRA, com início no dia 06 de julho. Foi
encaminhado bilhete às famílias com informações sobre a atividade e
período de inscrição.

Cursos Técnicos
Visita Técnica à Nestlé – Unidade Carazinho
Na noite do dia 13/06, os alunos do Curso Técnico em Segurança do

3º
10, 11 e 12 de julho

Autor Presente no dia 11 de julho
Walmor Santos
Nascido em 1950.
Reside em Porto Alegre.
É proprietário da WS Editor.
É escritor, romancista, contista e poeta para os
públicos infantil, juvenil e adulto.
Atua como Oficineiro e Palestrante.
Mais de 30 obras publicadas.
Idealizador do grupo Cria Contos, do Projeto Autor na Sala de Aula e do
Projeto Comunidade Leitora.
Obras:
*Alquimia para transportar demônios ao céu – Antologia Pessoal 2ºs e 3ºs anos EM
*O velho dos Cabelos de Mola - 1º ano, 2º ano e 3º ano EF

Trabalho (6ª Turma), acompanhados do Coord. César Augusto Amende e dos
Professores Júlio Piva e Carlos Alberto Maran, visitaram a Unidade Carazinho
da Nestlé.
Foram recepcionados pelos Srs. Eduardo Moraes, Bruno Cobo
(Técnicos em Segurança do Trabalho) e Sr. Nivaldo Soza Jr. (Eng. Elétrico,
Chefe de Manutenção e Presidente da CIPA), os quais apresentaram as
excelentes políticas de segurança adotadas pela empresa e proporcionaram
uma maravilhosa visita à área de produção e de distribuição da Nestlé.
Visto que essa empresa foi a primeira certificada pela ISO 18000
(Qualidade em Segurança do Trabalho) na região, a visitação agregou novas
ideias e perspectivas diferenciadas de controles e políticas de segurança que os
alunos poderão fazer uso nas instituições em que atuam/atuarão.
Fica o agradecimento aos gestores que permitiram a visitação e aos
colaboradores que proporcionaram momentos de fantástico aprendizado!
Reunião da Diretoria da CEPRO em Carazinho
No início da manhã de 12 de julho, a Equipe Pedagógica do Colégio

Autor Presente no dia 12 julho
Wagner Costa
Nascido em São Paulo, em 1950.
É jornalista e atuou como repórter policial em
jornais e rádios de São Paulo.
É escritor de livros que nascem de/para crianças,
adolescentes, “aborrescentes”.
Segundo o autor: “... escrever é brincar com a
afetividade e com a dureza das palavras para o
grande encontro humano...”
Obras:
*Os bigodes do palhaço -Jardim I e II
*O segredo da amizade - 4º ano EF
*Quando meu pai perdeu o emprego - 5º ano e 6ª série EF
*A guerra do tênis nas ondas do rádio - 7ª série EF
*Eu, pescador de mim - 8ª série EF e 1º ano EM

Educação Profissional do Colégio Martin Luther) e com o Sr. César Augusto

O 3º Rodalê já movimenta o Colégio e instaura expectativas. Várias
atividades preparatórias para o contato com os autores já estão
ocorrendo.
A campanha da Biblioteca «Leitura - ato que
transforma», a vinda da Carreta Literária, a instalação de
brinquedos, as leituras, discussões, trabalhos artísticos também
fazem parte da intensa programação cultural preparada para esse
momento.

Amende (Coord. da Educação Profissional do Colégio Sinodal Rui Barbosa),

Acompanhe as atividades pelo site e participe conosco!

estará reunida com a Sra. Rosângela Markmann Messa (Coordenadora
Pedagógica da Rede Sinodal de Educação). Em seguida a coordenadora da
Rede se reunirá com a Sra. Alexandra Mª Schwingel (Coord. Pedagógica da

os quais formam a presidência da Câmara de Educação Profissional da Rede
Sinodal de Educação (CEPRO). Na data, os integrantes mencionados montarão
a pauta para a reunião ordinária da CEPRO que ocorrerá no mês de setembro,
bem como verificarão assuntos relacionados à Educação Profissional.
Matrículas abertas para o Curso Técnico em Informática
Estão abertas as matrículas para o
Curso Técnico em Informática. Aproveite e
inscreva-se para uma das áreas que mais
oferta e necessita de mão-de-obra no
mercado de trabalho. O início das aulas
ocorrerá no dia 1º de agosto. Informe-se no
Colégio sobre parcerias com empresas para
descontos exclusivos a este curso.

O período de recesso escolar, 14/07 a 29/07,
é um bom momento para um merecido
descanso e também para realizar a revisão
dos conteúdos e iniciar um segundo
semestre com mais segurança e
tranquilidade. Os professores orientarão as
turmas quanto às leituras e revisões.

Aquisições da Biblioteca
Literatura:
1. A última música – Nichola Sparks*
2. Bateu bobeira e outros babados – Fanny Abramovich*
3. Arte de enganar o medo- Walmor Santos*
4. A rua do terror – Júlio Emílio Braz*
5. Deuses do Egito – Olivier Tiano*
Literatura infantil/infantojuvenil:
1. A fera sem bela – Ramom Scheidemantel
2. O mundo verde de Juca
3. Série Eco patrulha – Ramom Scheidemantel
4. Os dez amigos – Ziraldo
5. O grilo que sabia demais – Ramom Scheidemantel

Agenda da Direção
!Nos dias 24 a 26 de julho o diretor Adilson Franck participará do 29º
Encontro da Rede Sinodal de Educação, em Pomerode.
!No dia 30 de julho o diretor Adilson Franck estará em Horizontina na
inauguração do novo prédio da FAHOR.
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