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Fique por dentro
Generosidade
dFoi com o pensamento de que a 'Generosidade é ato que transforma' o ser

humano para a construção de um mundo melhor e de que é constituída
essencialmente pelo amor, que os alunos do Ensino Fundamental e Ensino
Médio foram acolhidos na primeira semana de aula de 2012.
No primeiro dia, 22 de fevereiro, os alunos, nas celebrações na Igreja de Cristo,
puderam refletir a partir da fala do Pastor Gilmar do Nascimento sobre o amor
incondicional de Deus pelo homem e sobre nossa responsabilidade para com
nossos irmãos. Para finalizar o primeiro dia de aula, no pátio, os alunos
assistiram a uma belíssima apresentação da Academia Vital.
No segundo e terceiro dias de aula, um amigo secreto especial e um grande
'lanche coletivo' foram os conteúdos práticos desenvolvidos para estimular atos
de generosidade.
No site mais informações sobre os primeiros dias de aula.

Reuniões Iniciais
dNos dias 28 e 29 de fevereiro aconteceram, respectivamente, as reuniões com
pais, mães e professores do Ensino Fundamental (5º ano à 8ª série) e EM (1º e
2ºs anos). Após as considerações da Direção e coordenação, os pais foram às
salas de aula com os professores, onde receberam orientações específicas de
cada turma. A presença das famílias nas reuniões iniciais é muito importante,
pois é o primeiro contato do ano e há sempre dúvidas e novidades.
dAs turmas de 3º ano do EM realizarão seu encontro no dia 19 de março,
momento em que receberão as informações específicas para este ano
(formatura, viagem de estudo, orientação vocacional, aulas do sábado e demais
atividades).

Atividades extraclasse
dAs atividades extraclasse, cujas inscrições aconteceram no período de 29/02 a
02/03, iniciaram no dia 05 de março. Os alunos que ainda desejarem participar
poderão efetivar a inscrição na secretaria. Em 30 de março acontecerá uma
reunião com os pais desses alunos com a finalidade de esclarecer os objetivos de
cada atividade e estabelecer compromissos. Será encaminhado um bilhete
específico com informações para esse momento.

Reunião em Três de Maio
dNo dia 01 de março ocorreu uma Reunião de Diretores e Professores de

Educação Física, Dança, Teatro e Canto da Rede Sinodal de Educação, na
SETREM, em Três de Maio, Região Missões. O Diretor Adilson Franck, os
professores Adriana Turconi, Ademir Strasburger, Luciano Albarello e Marcelo
Lima participaram da reunião.

Dia Mundial da Oração
dTodas as turmas do Colégio participaram de atividades pelo Dia Mundial da

Oração. No dia 02 de março, na Igreja de Cristo, as professoras Débora Martins
e Cristiana do Nascimento realizaram a finalização de uma proposta que
envolveu os alunos durante a semana precedente. Houve um culto, às 20h, para
as famílias e comunidade.

Reuniões em São Leopoldo
dO professor Marcelo Lima participou, no dia 05 de março, da Reunião de

Regentes de Conjuntos Instrumentais e Corais da Rede Sinodal de Educação,
em São Leopoldo.
dNo dia 08 de março será a vez da professora Adriana Turconi participar da
Reunião de Professores de Teatro (ATESE) da Rede Sinodal, em São Leopoldo.
dO coordenador dos Cursos Técnicos, César Augusto Amende participará, no
dia 12 de março da Reunião de Diretoria da CEPRO, na Sede da Rede, em São
Leopoldo.

13ª Expodireto
dOs alunos dos 2ºs anos do EM realizaram uma visita à 13ª EXPODIRETO,

em Não-Me-Toque, na manhã do dia 06 de março. Os alunos foram
acompanhados pela professora Jéssica Groders.

Retiro dos alunos do 1º ano do EM
dPara os dias 13 e 14 de março, a psicóloga Silvana Lima está organizando o

Retiro de Integração dos alunos do 1º ano do EM. Nos próximos dias será
enviado um bilhete com informações sobre essa atividade.

Datas Importantes
d 02/03- Dia Mundial da Oração
d05/03- Início da cobrança do Uniforme
d06/03- Visita à 13ª Expodireto- alunos do 2º ano do EM
d13 e 14/03- Atividade com alunos do 1º ano do EM- Retiro de
Integração
d17/03- Galeto com Massa
d19/03- 18h30min- Reunião para pais, mães e alunos do 3º

ano do EM
d27/03- Encontro interno de liderança
d30 e 31/03- 18º Encontro de Lideranças Estudantis da Rede

Sinodal de Educação- Teutônia
d30/03- Reunião para pais e mães- Atividades Extraclasse

Atividades da EI e AI
Reuniões iniciais
dAntes mesmo de iniciar o ano letivo de 2012 realizamos o primeiro

encontro com os pais e mães dos alunos da EI, na noite de 16 de
fevereiro. O Diretor Adilson Franck e a Coordenadora Évelin Dazzi
fizeram as primeiras orientações e, logo em seguida, os pais
dirigiram-se às salas de aula para conversar com a professora da turma
do(a) filho(a).
dNo dia 27 de fevereiro ocorreu a reunião das turmas do 1º ao 4º ano
do EF. As famílias foram recebidas com o monólogo “B com A, B-ABA”, proferido pelo jovem Vinícius Rodrigues e, após as palavras da
Direção e Coordenação Pedagógica, os pais e mães foram
encaminhados às salas para as informações específicas com as
professoras.
Período de adaptação
dTodo período de adaptação das crianças da EI é importantíssimo;
nem sempre muito fácil, mas, contando com a compreensão e a
confiança das famílias, ele passa rapidamente. A partir deste ano, para
melhorar nosso atendimento, há uma sala especial que permite mais
conforto aos familiares que precisam permanecer no Colégio durante
esse período especial.

Galeto com Massa
Começamos um bom ano letivo, com alunos, professores e
funcionários bem animados para o “trabalho” em 2012. E já está
chegando o 1º momento de contarmos, também, com o “trabalho”
das famílias em nosso tradicional Galeto com Massa, que será no dia
17 de março.
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Esperamos a colaboração de todos para a
venda dos cartões e para as atividades nos
dias 16 e 17 de março.
Assim, iniciamos o ano também
agradando ao paladar dos carazinhenses.

w w w. r u i b a r b o s a . g 1 2 . b r - ( 5 4 ) 3 3 3 0 - 1 0 5 5 - R u a P e d r o Va r g a s , 5 6 1 - C a r a z i n h o / R S

1

O

Esportes
Na reunião do dia 1º de março, em Três de Maio, os professores
Ademir Strasburger e Luciano Albarello participaram da
organização do calendário de jogos para este ano de 2012. Nos
próximos dias o mesmo será divulgado aos alunos.

Aquisições da Biblioteca
Literatura:
1.Eu sou a princesa ou o sapo? Jim Benton – Coleção Querido
diário otário v.3 *
2.Modelos em miniatura – Vicent Chalvon-Demersay *
3.Viver tem dessas coisas, mano – Álvaro Cardoso Gomes *
4.Verônica e o fantasma de Canterville – Carlos Puerto *
5.Primeiro amor – Roberto Jenkins de Lemos *
Literatura infantil / infanto juvenil:
1.O gato que virou história – Ferreira Gullar *
2.Informágica – Alinna Perlman *
3.Tininho, o folgado – Pedro Bloch *
4.Fada malvada, bruxa encantada – Ramon M. Scheidemantel *
5.Turma da Mônica em uma aventura no tempo – Maurício de Sousa*
* Livros recebidos de doação

Cursos Técnicos
Aula Inaugural dos Cursos Técnicos com Palestra
do Prof. Neri Aldoir Neitzke
No dia 22 de fevereiro, os alunos de nossos Cursos Técnicos deram
início à caminhada deste ano letivo com a tradicional aula inaugural,
cuja abertura foi feita pelo Diretor Adilson – momento em que
apresentou o Colégio Sinodal Rui Barbosa e a Rede Sinodal de
Educação, deu boas-vindas aos novos alunos e também àqueles que já
estão conosco e que, neste ano, concluirão seus estudos. Logo após
fomos agraciados com palavras de fé e generosidade proferidas pelo
Pastor Gilmar.
O Professor Neri Aldoir Neitzke, autor de 4.185 videoaulas com
quase 7 milhões de acessos no YouTube, abordou em sua palestra
temas como tecnologia, inovação e motivação, trazendo-nos uma
visão de superação, força de vontade e dedicação, deixando todos
maravilhados com sua simplicidade e forma de ver e levar a vida - com
muita fé e alegria.
Após a palestra, o Coordenador César repassou para os novos
alunos orientações importantes para o início do ano letivo.
Desejamos a todos um excelente ano de estudos e agradecemos ao
Prof. Neri pela excelente palestra que somou mais de 100 pessoas em
nosso auditório.
Comissão de Projetos da CEPRO em Carazinho
No dia 09 de março, às 11h, a Comissão de Projetos da Câmara da
Educação Profissional, acompanhada pela nova Coordenadora
Pedagógica da Rede Sinodal de Educação, Sra. Rosângela Markmann
Messa, estará em Carazinho para uma conversa com o Diretor Adilson
Franck e com o Coordenador dos Cursos Técnicos César Amende.
Palestra do Conselho Regional de Contabilidade sobre IR
Ocorrerá, no auditório do Colégio, no dia 15 de março, das 19 às
22h, uma palestra com o CRC, que abordará o tema Imposto de
Renda e suas mudanças para 2012. Nesse evento participarão os
alunos do Técnico em Contabilidade bem como serão convidados os
contadores da região.

A Generosidade
e o Contexto Atual
Em meio a uma intensa crise existencial, em que
as pessoas não mais primam por um senso de
coletividade, atos de generosidade tornam-se cada vez
mais raros. Aos olhos do império individualista que nos
impõe um comportamento arraigado tão somente na
satisfação pessoal, perde-se passo a passo a singeleza
das atitudes mais nobres, tornando a própria identidade
humana uma mistura de atos rasteiros e perversos.
Não basta simplesmente abdicarmos de fazer o
mal, pois a necessidade de promover o bem nos tira da
inércia de uma vida neutra e sem pretensão. O mundo
por si só torna-se mais equilibrado e justo quando a
promoção do bem passa pelos gestos zelosos e
comprometidos com mudanças que abalam as
estruturas de nossos comportamentos tão estanques e
sedimentados.
A função da escola, além de transmitir os
ensinamentos tão necessários para a boa formação
intelectual de seus alunos, precisa ir além.
Ensinamentos técnicos são totalmente insuficientes na
formação de cidadãos preocupados com o semelhante.
Atentarmos para a ausência de generosidade em um
mundo cada vez mais egoísta, além de relevante, é
altamente necessário.
Precisamos, em conjunto, reinventar o ser
humano tornando a generosidade algo presente em
nossas rotinas diárias, por mais que muitas vezes
estejamos fatigados pelas agruras do mundo. Como já
dizia Publilio Siro (85 a 43 a.C) “O homem generoso
procura até inventar uma razão para fazer o bem”. A
chance, pois, de vislumbrarmos horizontes mais
iluminados recai plenamente na prática de uma
generosidade não somente esquecida, mas,
infelizmente, rejeitada.
Incentivar, portanto,
práticas generosas, vai além
de transformar o mundo em
um local melhor para se viver,
mas transformar o nosso eu
interior na perspectiva de
uma imensa satisfação
pessoal.
Diego Süss Endler- Professor de Filosofia

Agenda da Direção
07/03- Assembleia Geral da Rede Sinodal de Educação, no Instituto
Rio Branco, em São Leopoldo
23 e 24/03- Reunião do Conselho de Educação da Rede Sinodal de
Educação, em São Leopoldo
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