Carazinho, 14 de dezembro de 2021.

Prezados Pai, Mãe e/ou Responsável do Ensino Médio:

2022

O RUI acolhe
com a expectativa de que, no dia a dia escolar, sejam vividas
experiências que potencializem as relações e signifiquem o conhecimento. Também, acolhe o desafio
do Novo Ensino Médio que vem ao encontro do grande objetivo da instituição, que é permitir aos
estudantes serem protagonistas no desenvolvimento de múltiplas habilidades e competências.
Com esses propósitos, o RUI reafirma o ‘ser humano como sua maior riqueza’ e dá continuidade
a sua trajetória de excelência em educação.

Há 100 anos conectando histórias e significando conhecimentos.

INFORMAÇÕES GERAIS
PERÍODO DE FÉRIAS E ATENDIMENTO AO PÚBLICO
Dos dias 24 a 31 de dezembro, o Colégio estará em férias coletivas.
Em 03 de janeiro de 2022, segunda-feira, retornaremos às atividades, atendendo das 8h às 12h e das
13h30 às 17h30.
INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2022
O início do ano letivo será em 14 de fevereiro de 2022, segunda-feira.
Manhã - 7h35 às 12h
Tarde - 13h30 às 17h55
Aguardamos, com expectativa, o controle da pandemia para que possamos continuar em 2022 com as
aulas presenciais.

ORIENTAÇÕES PARA O ENSINO MÉDIO
REUNIÕES INICIAIS
As reuniões com Pais, Mães ou Responsáveis, para apresentação dos Professores e informações gerais
sobre o ano letivo de 2022, acontecerão de forma presencial*, nas datas e horários que seguem:

23 de fevereiro
18h30 - Reunião do Ensino Médio com SCP, Professores e Pais do 1º Ano EM
20h - Reunião do Ensino Médio com SCP, Professores e Pais do 2º Ano EM

24 de fevereiro
18h30 - Reunião do Ensino Médio com SCP, Professores e Pais do 3º Ano EM
*Havendo necessidade de mudança no formato da reunião, a depender do controle de distanciamento, comunicaremos.

MATERIAL ESCOLAR
As listagens de materiais das Turmas do Ensino Médio estão disponíveis no site do Colégio
(ruibarbosa.g12.br), em ‘Listas de Materiais’.
O local para a aquisição dos materiais didáticos está especificado na ‘Lista de Materiais’ da Turma.
UNIFORME
O uniforme é de uso obrigatório desde o primeiro dia de aula e em todas as atividades internas e externas
do Colégio.
As peças de uniforme devem ser identificadas com caneta permanente.
São fornecedores do Uniforme do RUI:
- Sabiá Uniformes: Rua Paulo Coutinho, 133 – Fone: 3329-1108
- Tamimi Magazine: Avenida Flores da Cunha, 1153 – Fone: 3331-6060

Um afetuoso abraço,
Coordenação Pedagógica e Direção

