Tramandaí, 14 de setembro de 2018

45 anos da Casa da Criança Alvorada
“Até aqui o Senhor Deus nos ajudou”.
1 Samuel 7.12
Ao comemorar os seus 45 anos, a Casa da Criança Alvorada
reconhece com gratidão que, até aqui, Deus esteve ao lado de todas as
pessoas que antecederam a atual equipe no cuidado e na educação de
crianças e adolescentes, em situação de vulnerabilidade social, cujos
familiares trabalham na Grande Porto Alegre. Desde 1973, Deus,
através da sua valiosa promessa, esteve ao lado daqueles e daquelas
que sonharam e trabalharam pela formação de cada criança que passou
por esta Instituição.
De um pequeno sonho e de uma pequena construção, há 45 anos,
a Casa da Criança Alvorada auxiliou e contribuiu no amparo, na
educação e na assistência de milhares de crianças e adolescentes pelo esforço e pelas mãos de
muitas pessoas. Desde 2010, a Casa da Criança Alvorada é amparada pelo Centro de Ensino
Médio Pastor Dohms, quando a Instituição passou a ser de caráter misto, tanto social como
educacional.
Uma caminhada de 45 anos mantém-se firme na certeza de que cada gesto e cada atitude
foram guiados e conduzidos por Deus. Que, a partir desta caminhada, todos nós possamos
colaborar, envolvendo-nos de alguma forma para que esse trabalho com as crianças e os
adolescentes possa ter continuidade.
Que, a partir da bênção de Deus, possamos trilhar novos caminhos, novos sonhos e almejar
novas conquistas, abraçando novas crianças e adolescentes, amparando mais pessoas e
propagando sempre a semente da esperança por um mundo melhor. Até aqui nos ajudou o
Senhor Deus, por isso, rogamos que continuemos sendo guardados em seu amor e que
possamos permanecer perseverantes em sua comunhão. Amém.
Kátlin Franciele Dickel
Professora de Ensino Religioso e Orientadora Religiosa

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:


Impresso e encadernado: 26 de setembro de 2018



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

2ª Fase da OBMEP
Amanhã, às 14h30min, os nossos alunos abaixo relacionados participarão da 2ª Fase da
OBMEP. As provas acontecerão na Escola Estadual Almirante Tamandaré.
Parabéns e sucesso aos nossos alunos:


Emilly Torres Machado



Pietra Semitiel Reginato



Guilherme Expedito Lindemayer Arend



Raissa Clezar de Lemos



Helena Bitencourt aa Silva



Theo Sperb



Julia Dreher Manfroi



Victoria Cruz Ribeiro da Silva



Mariana Bandeira Mraz

Boletos Bancários das Mensalidades Escolares
Os boletos bancários dos alunos podem ser impressos no portal do responsável financeiro
ou na rede bancária (Boletos Eletrônicos (DDA)). Havendo dúvidas, favor entrar em contato com a
tesouraria do Colégio. As mensalidades deverão ser pagas na rede bancária.

Apresentações Culturais Semana Farroupilha
No dia 18 de setembro, às 18h, haverá as apresentações culturais da Semana Farroupilha
por turma e após, a apresentação do Conjunto Instrumental do Colégio Teutônia.

Agenda de Setembro
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 AF6º ao EM e Conselho de Classe Participativo

02/10

 Entrega de Avaliações AF5º ano e Conselho de Classe Participativo

54ª ONASE
A 54ª ONASE – Olimpíada Nacional da Rede Sinodal de Educação – ocorrerá entre os dias
16 e 18 de setembro no Colégio Teutônia, em Teutônia. A competição será de atletismo e xadrez.
O evento reunirá mais de 300 alunos de 20 escolas da Rede Sinodal de Educação. Entre esses,
42 alunos serão do Colégio Sinodal Tramandaí e Centro de Ensino Médio Pastor Dohms (de cinco
Unidades).

Formação continuada
Amanhã acontecerá o 2º encontro de formação das professoras do 4º ano dos Anos Iniciais
das Unidades Dohms e Colégio Sinodal Tramandaí, na área da Matemática. As professoras se reunirão na sede da direção geral, em Porto Alegre.

