Tramandaí, 06 de setembro de 2018
Liberdade e vida digna
O mês de setembro inicia com a passagem da semana da Pátria, em que se rememora a
Independência do Brasil com um feriado civil marcado por desfiles e atos cívicos por todo país. Em
7 de setembro de 1822, a América Portuguesa rompia vínculos políticos e econômicos seculares
com Portugal e se configurava um império independente. Não há como passar por essa data sem
fazer menção à situação política e econômica complexa do Brasil, ainda mais com a proximidade
das eleições eleitorais que conduzirão o futuro do país.
Quando se fala em independência, pensa-se em liberdade, isto é, refere-se à busca pela
autonomia em relação a algo ou alguém. Ser livre é não estar sujeito a situações que não condizem com uma vida digna, autônoma e cidadã.
Somos livres e por isso escolheremos nossos representantes em outubro. As pessoas eleitas devem agir de acordo com a vontade de um povo que anseia por vida digna. Por sua vez, elas
são livres para atuar conforme sua função de garantir os direitos da população. Esta liberdade,
como bem sabemos, por vezes, nem sempre condiz com as ações dos políticos. Os exemplos dos
grandes casos de corrupção em diversos âmbitos dos poderes da República deixam isso claro.
Mas a palavra de Deus nos afirma que devemos viver “como pessoas livres” e não usar “a
liberdade para encobrir o mal” (1 Pedro 2.16a). As ações marcadas pelo desconhecimento dos limites entre público e privado retiram de cada brasileiro a garantia de cidadania. A liberdade investida para cobrir interesses pessoais faz com que muitas pessoas sofram por não ter acesso às
condições que permitem viver plenamente como pessoas livres. Que a nossa reflexão e as nossas
ações, nesta semana da Pátria, possam contribuir para a construção de uma sociedade mais justa
e digna para todas as pessoas desse país.
Professora Vanessa Nicoceli Bull
Ensino Religioso - Unidade Higienópolis e Ciências Humanas - Unidade Zona Norte

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: em frente à Loja Lebes (Rua João Pessoa, esquina com a Rua Otto Alfredo Muller)
 Horário de concentração: 13h30min
 Início da Caminhada Cívica: 14h

Para compensar o dia 07 de setembro, no dia 21 de setembro, não haverá aula.

Jogos Interséries – Anos Finais e Ensino Médio
No dia 10 de setembro, no turno da manhã e no turno tarde, os alunos das turmas dos Anos
Finais e Ensino Médio estarão realizando os jogos interséries, organizados pelo Grêmio Estudantil
e acompanhados pelos professores que teriam aulas com as turmas neste dia.
Vale lembrar que é dia letivo para todos os alunos e que, mesmo aqueles que não gostam
de jogar, podem apoiar os times da turma com a torcida. O evento será todo realizado no Ginásio
da Escola.

IV Mostra de Iniciação Científica
Os alunos dos Anos Finais e Ensino Médio estão trabalhando nos seus projetos de pesquisa que serão apresentados para a comunidade em geral no dia 10 de outubro de 2018. Importante
salientar que as orientações para o trabalho estão no Portal do Aluno “Downloads”.
Prazo para entrega dos trabalhos de pesquisa:


Para o e-mail do professor conselheiro: 26 de setembro de 2018



Envio do Banner por e-mail para correção: 26 de setembro de 2018

Agenda de Setembro
07

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

10

 Jogos Interséries – Anos Finais e Ensino Médio – Organização Grêmio Estudantil

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, em Porto Alegre
 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

ATESE
De 12 a 14 de setembro o CEM Pastor Dohms e o Colégio Sinodal Tramandaí participarão
da 40ª Amostra de Teatro da Rede Sinodal de Educação, no Instituto Ivoti, em Ivoti – RS. O CEM
Pastor Dohms será representado pela Unidade de Ensino Higienópolis. A ATESE é um evento cujo objetivo é promover o intercâmbio na área do teatro entre as escolas da Rede Sinodal de Educação.

Reunião de diretores, auxiliares de secretaria e tesoureiros
No dia 12 de setembro, quarta-feira, a partir das 8h, ocorrerá no Salão de Eventos da Comunidade Martin Luther uma reunião de planejamento com as equipes administrativas das Unidades Dohms e Colégio Sinodal Tramandaí e direção geral.

