Tramandaí, 31 de agosto de 2018
Quem sou eu?
Quem sou eu? Frequentemente me dizem
que saí da confinação da minha cela
de modo calmo, alegre [..].
Quem sou eu? Frequentemente me dizem
que falava com meus guardas
de modo livre, amistoso e claro
como se fossem meus para comandar.
Quem sou eu? Dizem-me também
que suportei os dias de infortúnio
de modo calmo, sorridente e alegre
como quem está acostumado a vencer.
Sou, então, realmente tudo aquilo que os outros me dizem?
Ou sou apenas aquilo que sei sobre mim mesmo?
Inquieto e saudoso e doente, como ave na gaiola, lutando pelo fôlego, como se houvesse mãos
apertando minha garganta, ansiando por cores,
flores, pelas vozes das aves, sedento por palavras de bondade, de boa vizinhança conturbado. [...]
Quem sou eu? Este, ou o outro?
Sou uma pessoa hoje, e outra amanhã?
Sou as duas ao mesmo tempo? Um hipócrita diante dos outros, e diante de mim, um fraco,
desprezivelmente angustiado? [...]
Quem sou eu? Estas minhas perguntas zombam de mim na solidão.
Seja quem eu for, Tu sabes, ó Deus, que sou Teu.
P. Dr. Dietrich Bonhoeffer

Dietrich Bonhoeffer escreveu este poema na prisão, antes de ser executado pelo regime
nazista. Quem sou eu? Quem as outras pessoas dizem que sou? Essas perguntas, muitas vezes,
também nos inquietam e movem a nossa existência. A definição de quem somos se dá a partir da
nossa relação pessoal na interação com as outras pessoas. Cada um de nós é uma dádiva de
Deus. Somos especiais por simplesmente existirmos. Quando aprendemos a nos amar e nos
reconhecer como dádivas de Deus, conseguimos amar a todas as pessoas e também a perceber
o amor de Deus em nossa vida. Seja grato pelo que você é, e também por todos aqueles que o
cercam.
Profa. Kátlin Franciele Dickel
Professora de Ensino Religioso – Unidades de Alvorada e Zona Sul

Ação de Prevenção e Combate à Automutilação
No dia 05 de setembro, a psicóloga Cristiane Santos realizará uma palestra para os alunos
dos Anos Finais e Ensino Médio sobre a prevenção e o combate à automutilação, falando dos processos depressivos, de seus estágios e da rede de acolhimento disponível frente a essa problemática.

Rodas de Conversas - mês de Setembro
No dia 06 de setembro de 2018, às 19h, a psicóloga Renata Camargo estará na “Roda de
Conversas” com o tema “A fase do desenvolvimento da criança e do adolescente”. O encontro
será no auditório do Colégio Sinodal Tramandaí.
Todos os pais estão convidados para participar deste encontro.

Caminhada Cívica
O Colégio Sinodal Tramandaí participará com todos os seus alunos, professores, funcionários e Instituições Complementares da Caminhada Cívica, apresentando os projetos desenvolvidos
em sala de aula e nas atividades complementares. A data será considerada dia letivo.
Dia: 07 de setembro de 2018
Local de concentração: será informado pela SMEC no dia 04 de setembro (será avisado
via agenda escolar do aluno)
Horário de concentração: 13h30min
Início da Caminhada Cívica: 14h
Para compensar o dia 07 de setembro, no dia 21 de setembro não haverá aula.

Agenda de Setembro
01

 Chegada do Fogo Simbólico

03

 Trabalho de TeenCoaching Rocheli Marques – Turmas: AF9A, EM1A, EM2A e EM3A

04

 Reunião com Pastoral Escolar do CEM Pastor Dohms

05

 Palestra Cristiane Santos “Prevenção e o combate à automutilação” – Anos Finais e Ensino Médio

06

 Roda de Conversa "Fases de Desenvolvimento do Aluno" com a Psicóloga Renata Camargo – público alvo: pais e professores

06

 Encerramento 2º trimestre

07

 Independência do Brasil – Feriado Nacional – Caminhada Cívica – Dia Letivo

12

 Reunião de Diretores, tesoureiros e secretários acadêmicos em Porto Alegre

12 a 14

 40ª ATESE - Sede 2 – Instituto Ivoti – Ivoti – RS

13

 Saída Pedagógica - EM3 – Feira das Profissões ESPM – POA/RS

15

 2ª Fase da OBMEP

16 a 18

 54ª ONASE - FINAL – Atletismo e Xadrez - Colégio Teutônia – Teutônia – RS

17

 Reunião dos Pais Representantes

18

 Apresentações Culturais Semana Farroupilha e Apresentação do Conjunto Instrumental
do Colégio Teutônia

19

 Celebração Campeira e Atividades típicas da Semana Farroupilha – CPM

20

 Revolução Farroupilha – Feriado Estadual

21

 Feriado Escolar – compensação de 07/09/2018

24

 Feriado Municipal

25

 Reunião com Coordenadores Pedagógicos e Orientadores Educacionais do CEM Pastor
Dohms e Colégio Sinodal Tramandaí
 Entrega das Avaliações do 2º trimestre dos Anos Iniciais 1º ao 4º ano

26

 Saída Pedagógica EM2 e EM3 - Conecta Unisinos - São Leopoldo
 Reunião do Conselho Escolar

29

 Entrega de Avaliações 6º ao EM e Conselho de Classe Participativo

02/10

 Entrega de Avaliações 5º ano e Conselho de Classe Participativo

Encontros Formação Continuada
Nesse sábado ocorrerá o 2º encontro de formação continuada no componente curricular
Matemática das professoras dos 3º anos. Esses encontros integram o programa de formação continuada 2018 do CEM Pastor Dohms e Colégio Sinodal Tramandaí para Anos Iniciais na área da
Matemática.

Reunião da Pastoral
No dia 04 de setembro, terça-feira, a partir das 8h30min, os professores de Ensino Religioso, os Orientadores Religiosos e os Pastores Escolares das Unidades Dohms e do Colégio Sinodal Tramandaí se reunirão na direção geral em Porto Alegre para uma reunião de trabalho e planejamento.

