Tramandaí, 28 de setembro de 2018

Primavera, um convite para a vida
A nova estação nos faz acreditar que a vida se renova. Ao observar a natureza, damo-nos
conta de que também somos parte dela. A primavera é um convite para acreditarmos em novas
perspectivas de vida. É um tempo de nos encantarmos com a beleza dos pequenos detalhes que
passaram despercebidos nos dias cinza do inverno.
Conta uma lenda que, certo dia, um jardim recebeu um visitante que conversou com todas
as plantas. Ao entrar no jardim, ele ouviu muitas lamentações. A mangueira queria ser uma
palmeira, porque toda ela era útil: os frutos, as folhas, os galhos e o tronco. Quanto a ela, somente
o seu fruto era útil. A palmeira, por sua vez, invejava-a por ter seus frutos exportados. Ao continuar
escutando as plantas do jardim, percebeu que todas tinham inveja umas das outras. Nisso viu uma
pequena flor amarela que ainda não havia se manifestado. Curioso, ele lhe perguntou por que não
se lamentava como as outras plantas. Prontamente ela lhe respondeu que costumava olhar para
o coqueiro e invejava suas folhas ao vento. Do mesmo modo, olhava para a mangueira e desejava
produzir seus frutos suculentos. Um dia, entretanto, pensou que, se Deus quisesse que ela fosse
como a mangueira e a palmeira, ele a teria criado igual a elas. Mas que, se Deus a fez uma flor
amarela, era porque queria que realmente fosse uma flor, e o que ela poderia fazer era se esforçar
para ser a melhor flor amarela que pudesse.
Como a flor amarela do jardim é a vida: bela, frágil e curta. Ainda que a nossa vida passe
muito rápido, Deus é eterno e cuida de nós como um bom jardineiro. Sejamos agradecidos a ele
em todo tempo, mesmo quando tudo parece contrário ou perdido. Com a sua ajuda,
conseguiremos mudar a nossa história e fazer as nossas conquistas no tempo certo.
Deus abrirá o céu, onde guarda as suas ricas bênçãos, e lhes dará chuvas no tempo certo e assim
abençoará o trabalho que vocês fazem. Deuteronômio 28.12
Neusila Pohlmann Rocha
Professora de Ensino Religioso e
Orientadora Educacional da Unidade de Ensino Capão da Canoa

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 do 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.

Conselho de Classe Participativo e Entrega de Boletins
AI5º ano
O Conselho de Classe Participativo para as turmas AI5º ano será no dia 02 de outubro de
2018, no horário das 17h45min às 19h, por ordem de chegada. 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 do processo ensino-aprendizagem. Juntos, traçam estratégias para que o aluno
possa melhorar o seu desempenho na área da aprendizagem e da convivência.

IV Mostra de Iniciação Científica
No dia 10 de outubro de 2018 os alunos dos Anos Finais e Ensino Médio estarão apresentando os trabalhos de pesquisa realizados para a comunidade escolar.

Estacionamento em frente ao Colégio
Informamos que o estacionamento em frente ao Colégio é um espaço público e, portanto,
precisa ser respeitado por todos que o usam: pedestres e motoristas. Pedimos novamente a atenção para alguns itens:


Não estacionar nos locais destinados para retorno;



Não parar e estacionar em fila dupla;



O espaço em frente à Escola é destinado para embarque e desembarque de carros;



Vans que transportam os alunos também devem ocupar o espaço destinado pela Secretaria de
Transporte para o embarque e desembarque dos alunos.

Se todos que usam esses espaços fizerem um pouco de esforço, juntos, conseguiremos fazer
muito melhor a entrada e saída dos nossos alunos.
Contamos com a colaboração de todos!

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 Outubro
02
03

 Entrega das Avaliações AI5º ano e Conselho de Classe Participativo

10

 Mostra de Iniciação Científica

12

 Nossa Senhora Aparecida – Feriado Nacional

15

 Dia do Funcionário e Professor – Feriado escolar

18

 Saída Pedagógica AI1º ano – Viamão/RS

 Saída Pedagógica - AF7º ano - Três Coroas

23 a 26

 Curso de Estudos Avançados em Pastoral Escolar – Salesianas – POA

24 e 25

 Saída Pedagógica - AI5º anos - Pelotas/RS

24
25 a 31
30
31

 Reunião do Conselho Escolar
 Semana Luterana
 Sarau Cultural
 Dia da Reforma – Feriado Escolar

AMOVISE
Na quarta-feira, dia 03 de outubro, acontecerá no Colégio Evangélico Alberto Torres (CEAT), em Lajeado, a 10ª AMOVISE (Amostra de Vídeos da Rede Sinodal de Educação). A nossa
Unidade Zona Norte representará o Centro de Ensino Médio Pastor Dohms no evento.

Fórum de Iniciação Científica
Já na sexta-feira, dia 05 de outubro, acontecerá no Centro de Ensino Médio SETREM, em
Três de Maio, o 9º Fórum de Iniciação Científica da Rede Sinodal de Educação. A nossa Unidade
Zona Sul representará o Centro de Ensino Médio Pastor Dohms no evento.

