Tramandaí, 05 de outubro de 2018

Marcas difíceis de esquecer
Em julho, minha esposa e eu, tivemos a oportunidade de visitar o Leste Europeu. Nos
países pelos quais passamos, a Polônia foi o que mais impressionou, porque ali ainda se
encontram as marcas mais profundas da Segunda Guerra Mundial. Conhecemos os campos de
concentração de Auschwitz I e II, onde cerca de seis milhões de judeus foram mortos. Visitamos
também a Fábrica de Oskar Schindler, em que trabalhavam os judeus.
A cidade histórica de Krakow, onde também viveu, estudou e atuou o Papa João Paulo II,
antes de se tornar Papa, está rodeada de símbolos que recordam a destruição humana. Apesar
dessas marcas históricas, vimos um povo atuante, reconstruindo o seu passado. As ruas estavam
sempre movimentadas, inclusive com muitos jovens que transmitiam disposição em querer
aprender com o passado.
Qual a reação das pessoas que visitam um campo de concentração? perguntaram-me
alguns. Queriam saber se, ao estarem em um ambiente como aquele, elas comportavam-se
simplesmente como turistas, ou passavam a sentir o clima pesado que o local mostrava?
Respondi que era impossível não deixar de se envolver pelo ambiente. Inclusive os guias que, na
maioria eram jovens, que orientam e conduzem a caminhada numa profunda reflexão, não
permitiam que as pessoas se sentassem sobre símbolos ou caminhassem sobre restos das
construções. Pessoalmente, vi pessoas que também não suportavam toda a visitação, pois se
afastavam sensibilizados – alguns até chegavam a chorar - durante as explicações dos guias.
Hoje, por meio de registros históricos, temos acesso rápido sobre as humilhações, torturas
e escravidão na Segunda Guerra. Viver e reviver, no local, as histórias da crueldade humana
sempre nos fazem refletir sobre novas questões. Por que o ser humano torna-se tão anti-humano
quando se convence de suas ideias e paixões? Com essa viagem pude concluir que, as pessoas
que contam e recontam a história da fragilidade humana, um dia Deus lhes mostrará quem elas
são na sua plenitude!
P. Bertilo Schneider
Pastoral Escolar Colégio Sinodal Tramandaí e Orientador Religioso na Unidade Capão da Canoa

Fichas do Conselho de Classe Participativo
As fichas Conselho de Classe Participativo foram enviadas pelos alunos para serem entregues aos responsáveis nesta semana. Uma cópia da ficha ficou na pasta do aluno, portanto a ficha enviada não precisa retornar para a Escola.

Avaliação dos 1º e 2º Trimestres
As avaliações que não foram retiradas nos dias de entrega estão à disposição dos responsáveis na secretaria da Escola.

IV Mostra de Iniciação Científica

Reunião de Pais 4º ano
No dia 10 de outubro, às 17h, no auditório do Colégio Sinodal Tramandaí, haverá reunião
de Pais dos alunos do AI4º ano, para tratar dos últimos ajustes da Saída Pedagógica para as Missões em novembro de 2018. Importante a presença de todos os pais para esclarecer as dúvidas
referente à saída.

Programação Semana da Criança
Na próxima semana teremos uma programação especial em alguns períodos:
Dia
Segunda-

Manhã
 Aula normal

Tarde
 Ensino Médio – Aula normal
 Anos Iniciais – Aula normal até o recreio,

feira

após circuito de atividades com o Grêmio
Estudantil
Terça-feira  Aula normal

 Anos Finais e Ensino Médio – Organização da MIC
 Anos Iniciais – Aula normal

Quarta-

 IV MIC

 Aula Normal intercalada com a Contação

feira

de Histórias dos AI4º anos

Quinta-

 Aula normal

 Teatro "O laboratório do vovô"

feira

 Lanche oferecido pelo CPM: ca-  Lanche oferecido pelo CPM: cachorro
chorro quente, refrigerante e pico-

quente, refrigerante e picolé de fruta

lé de fruta

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 fa-

zer 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.
Os boletos impressos continuarão sendo enviados.

Agenda de Outubro
10

 Mostra de Iniciação Científica

10

 Reunião AI4º ano – referente à saída pedagógica

12

 Nossa Senhora Aparecida – Feriado Nacional

15

 Dia do Funcionário e Professor – Feriado Escolar

18

 Saída Pedagógica AI1º ano – Viamão/RS

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

Formação Continuada
Nesse sábado, dia 06 de outubro, acontecerá na direção geral, em Porto Alegre, o segundo
encontro de formação na área de Matemática das professoras do 5º ano das Unidades Dohms e
Colégio Sinodal Tramandaí.

Feriados
No dia 12 de outubro será feriado nacional e no dia 15 será feriado escolar (dia do professor
e funcionário).

Rematrículas 2019

Informamos que no dia 22 de outubro iniciaremos as rematrículas nas Unidades Dohms
(menos Unidade Alvorada que terá um cronograma diferente) e Colégio Sinodal Tramandaí.

