Tramandaí, 11 de outubro de 2018

Dia das Crianças
“Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita.”
(Trecho da música: O que é, o que é. Gonzaguinha.)

No dia 12 de outubro, celebramos o Dia das Crianças. Nesta semana, em especial,
demonstramos o grande amor e a alegria que cultivamos por nossos filhos, sobrinhos, netos e
alunos. Não há como pensar em crianças sem remeter os nossos pensamentos à alegria,
inocência e energia inesgotável que elas têm! É admirável a pureza e a leveza com a qual as
crianças levam suas vidas, em que tudo é novidade, eterno e, ao mesmo tempo, passageiro. A
capacidade que elas têm de aprender, perdoar e esquecer nos encanta.
Mais do que presentes e bens materiais, nossas crianças precisam do nosso tempo e de
nossa sincera atenção e dedicação. Temos o compromisso de sermos atuantes em seu
crescimento, não apenas patrocinando suas necessidades, ou compensando-as posteriormente,
mas assumindo nossa responsabilidade pelo seu desenvolvimento físico, intelectual e emocional.
Que ao dar amor e tempo de qualidade, as crianças possam entender que o mais importante não
está no ter, mas sim no ser.
No contexto bíblico, as crianças são preciosas, e Jesus as tratava com atenção e respeito:
“Deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o Reino de Deus
é das pessoas que são como essas crianças.” (Marcos 10.14). Que possamos agir como Jesus
com as nossas crianças, dando-lhes toda a atenção e instrução necessárias. Que possamos agir
com muito amor e carinho, pois esta é a grande necessidade que as crianças têm.
Que possamos ser como as crianças, puros, alegres, encantados, curiosos e praticantes do
perdão. Que possamos levar nossas vidas de um modo mais leve, não deixando que os pequenos
problemas do dia a dia nos preocupem demais, pois não estamos sozinhos. “Louvado seja o
Senhor, que dia a dia leva as nossas cargas! Deus é a nossa salvação.” (Salmo. 68.19).
Raquel Rosa da Silva
Professora de Ensino Religioso de Capão da Canoa

Avaliações Perdidas
Os alunos que perderam avaliações no 3º trimestre poderão realizá-las no dia 25 de outubro. Para isso, é imprescindível a entrega do requerimento e pagamento da taxa na Tesouraria até
as 17h do dia 19 de outubro de 2018.

Saída Antecipadas
Lembramos aos alunos e responsáveis que as saídas antecipadas por motivos desnecessários podem causar prejuízo pedagógico para o aluno, por estar se ausentando das atividades antes do seu término.
A orientação da Escola é que os alunos participem de todas as atividades propostas do início ao fim, sem interrupções. Isso é muito importante não só para a sua organização pessoal, como também para todo o seu processo de aprendizagem.
Dessa forma, recomendamos que as saídas antecipadas sejam realmente somente para
casos de emergências.

Estacionamento em frente ao Colégio
Informamos que o estacionamento em frente ao Colégio é um espaço público e que 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 embarque e desembarque dos alunos
Se todos os usuários desses espaços fizerem um pouco de esforço, juntos, conseguiremos

realizar 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
12

 Nossa Senhora Aparecida – Feriado Nacional

15

 Dia do Funcionário e Professor – Feriado Escolar

18

 Saída Pedagógica AI1º ano – Viamão/RS

19

 Apresentação da Peça de Teatro Valdorf – Anos Finais

22

 Reunião Pais Representantes

23 a 26

 Curso de Estudos Avançados em Pastoral Escolar – Salesianas – POA

24 e 25

 Saída Pedagógica - AI5º anos - Pelotas/RS
 Reunião do Conselho Escolar

24
25 a 31
30
31

 Semana Luterana
 Sarau Cultural
 Dia da Reforma – Feriado Escolar

Reunião da Viagem de Estudos de Língua Inglesa – 20ª VIESI
No dia 22 de outubro ocorrerá a próxima reunião das famílias e alunos sobre a Viagem de
Estudos ao Canadá em fevereiro de 2019. A reunião será no Salão Nobre da Unidade Higienópolis, às 19h.

Reunião da Viagem de Estudos de Língua Inglesa – 21ª VIESI
Convidamos os responsáveis para a reunião de apresentação da proposta da Viagem de
Estudos à França, Escócia e Inglaterra – julho de 2019, que acontecerá no dia 23 de outubro, na
Unidade Higienópolis. Podem participar dessa viagem alunos matriculados em 2018 nos AF8º
anos (menos alunos do Currículo Bilíngue da Unidade Higienópolis) e nos AF9º anos do CEM
Pastor Dohms e Colégio Sinodal Tramandaí. A reunião acontecerá no Salão Nobre da Unidade
Higienópolis (Rua Américo Vespúcio, 483), às 19h.

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.

18º ENCORSE
A Unidade Higienópolis representará o CEM Pastor Dohms no 18º ENCORSE (Encontro de
Corais da Rede Sinodal de Educação), nos dias 18 e 19 de outubro, em Cachoeira do Sul, no Colégio Barão do Rio Branco.

