Tramandaí, 21 de setembro de 2018

Construindo a Paz
Impressiona como os meios de comunicação divulgam mais notícias sobre a violência do
que sobre iniciativas que promovam a paz. Há muitas perguntas e muitas opiniões sobre as
diferentes formas de violência e pouca divulgação de pessoas que se empenham pela paz no
mundo. Por isso, é preciso refletir sobre o tema e divulgar ações concretas, possíveis e
necessárias para semearmos sinais de paz, por mais simples e pequenos que forem. Como os
educadores, os estudantes e as famílias se manifestam em relação a esse tema?
Certa vez, um grupo de jovens foi desafiado a aprofundar a sua reflexão sobre o tema “A
Paz no Mundo”. Além de algumas constatações, o grupo também levantou propostas concretas de
ação. Entre as constatações, estavam não só a falta de vontade política das lideranças mundiais e
da sociedade organizada, mas também as justificativas de ordem econômica, religiosa e étnica
que, por sua vez, impõem verdades absolutas para justificar a falta de diálogo e de ação para
conter as diversas formas de violência na sociedade.
Em seguida, os jovens refletiram sobre princípios de fé para a formulação de propostas de
ações: a partir do anúncio do Deus da vida, nenhuma forma de violência poderá ser justificada ou
aceita. A fé no Deus da vida nos levará a defender e orar pelas vítimas inocentes e pelo despertar
da sensibilidade de lideranças comprometidas com a paz, porque as soluções dos conflitos
surgem do diálogo e nunca da violência. Assim, precisamos iniciar com ações que promovam a
paz junto com as pessoas que estão próximas a nós, no dia a dia da família, da escola, do
trabalho e da vizinhança.
Que o princípio do amor e do perdão de Deus, que se revelou pelo sofrimento e pela morte
de Jesus Cristo na cruz, promovendo a vida pela sua ressurreição, permeie todas as nossas
ações e preencha a nossa vida de paz.
Ministro Danilo Carlos Doss
Unidade de Ensino Taquari

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

Entrega de Avaliações AI1º ao AI4º ano – 2º Trimestre
A entrega de avaliações das turmas AI1º ao AI4º ano será na próxima terça-feira, 25 de setembro de 2018, no horário das 17h45min às 20h, por ordem de chegada, na sala de cada turma.
Solicitamos que os alunos permaneçam com os seus responsáveis durante a entrega de
avaliações.

Conselho de Classe Participativo e Entrega de Boletins
AF6º ano ao Ensino Médio
O Conselho de Classe Participativo para o Ensino Fundamental (Anos Finais) e Ensino Médio será no dia 29 de setembro de 2018, no turno da manhã, conforme cronograma. Nesse Conselho, os alunos e responsáveis recebem o boletim do 2º trimestre e a ficha do Conselho de Classe Participativo do 3º Trimestre para conversarem com todos os seus professores que, por sua
vez, expõem as observações realizadas de todo o processo ensino-aprendizagem. Juntos, traçam
estratégias para que o aluno possa melhorar o seu desempenho na área da aprendizagem e da
convivência.
Turma

Horário

Turma

Horário

AF6A

07h30min às 08h10min

AF9A

09h40min às 10h10min

AF7A

08h às 08h40min

EM1A

10h10min às 10h50min

AF8A

08h40min às 09h10min

EM2A

10h50min às 11h30min

AF8C

09h10min às 09h40min

EM3A

11h30min às 12h

O Conselho de Classe Participativo é considerado dia letivo para os alunos do Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio.

Uniforme Escolar
Informamos novamente que, a partir de 25 de setembro de 2018, o aluno sem uniforme escolar não poderá mais assistir às aulas, após os diversos comunicados, via Informativo, no ano de
2018. Informações sobre o uniforme escolar estão disponíveis na agenda escolar.

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.

Agenda de Setembro
24/9

 Feriado Municipal

25/9

 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

26/9

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

29/9

 Entrega de Avaliações AF6º ao EM e Conselho de Classe Participativo

02/10

 Entrega de Avaliações AF5º ano e Conselho de Classe Participativo

Reunião com Coordenadoras Pedagógicas e Orientadores Educacionais
Na terça, dia 25, acontecerá na direção geral, em Porto Alegre, a próxima reunião das Coordenadoras Pedagógicas e Orientadores Educacionais do Colégio Sinodal Tramandaí e Centro
de Ensino Médio Pastor Dohms com a Coordenadora Pedagógica Geral. Na pauta estarão diversos itens, entre eles, planejamentos para 2019.

