Tramandaí, 19 de outubro de 2018

Deixem que Deus os transforme
A Semana Luterana, em sua décima primeira edição, retoma o
tema da IECLB para 2018, "Igreja, Economia, Política", a partir do lema
bíblico de Romanos 12.2b: “Deixem que Deus os transforme por meio de
uma completa mudança na mente de vocês.”
Olhando para o cartaz, vemos ao centro um quebra-cabeça,
formado pela silhueta de duas cabeças, azul e vermelho, cujas cores se
fundem em degradè. Em marca d'água, está a rosa de Lutero no encontro
das duas cabeças. Esta composição está dentro de um círculo verde com
figuras de edificações, veículos, vegetação, antena, placa solar, torres de energia eólica, entre
outros. Esse conjunto de figuras está sobre um fundo retangular branco, compondo a imagem
principal do cartaz. Os dizeres estão sobre um fundo composto por cortes geométricos nas cores
verde e azul.
O fundo, em verde e azul, remete à preservação da natureza, propiciando um clima de
tranquilidade. O retângulo branco lembra ausência de poluição e paz. As duas figuras de cabeças
lembram diferentes olhares e necessidade de diálogo para a diversidade de ideias e de
posicionamentos éticos. A rosa de Lutero indica que uma mudança de mentalidade tem como
referência os princípios da Reforma Luterana. A rosa se mantém em aberto, indicando abertura
para a reflexão. O círculo verde indica um conjunto de necessidades e iniciativas de ações
concretas para o "melhoramento do mundo" (expressão de Lutero), em resposta à graça recebida
de Deus. A mudança de mentalidade, valores e atitudes implica criar meios viáveis para uma vida
sustentável para todo o ecossistema. O quebra-cabeça indica que o caminho pedagógico para um
desenvolvimento sustentável é um processo em permanente construção.
A transformação do mundo depende não somente de uma mudança de mentalidade, mas
de atitudes concretas, como descreve um provérbio africano, pintado numa parte remanescente
do muro de Berlin: "Muitas pessoas pequenas, em muitos lugares pequenos, fazem coisas pequenas, que podem mudar a face do mundo.”
P. Valdemar Schultz
Coordenador da Pastoral Escolar do CEM Pastor Dohms

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
19 de outubro de 2018, às 17h.

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
 Reunião Pais Representantes

22
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

26

 Semana Luterana
 Contação da história bíblica: Jonas engolido pelo grande peixe. - 1º ao
5º ano
 Contação de histórias - Livro: Nós de Eva Furnari – AI1º ao AI5º ano

29

 Palestra com o Professor Ricardo Klein – AF6º ao AF8º ano

29






25 a 31
25

30
30
31

Saída Pedagógica AI1º ano - Viamão/RS
Celebração Semana Luterana
Palestra de P. Mauro Schwalm – AF9º ano e Ensino Médio
Sarau Cultural

 Dia da Reforma – Feriado Escolar

Edital do processo para concessão de Bolsas de Estudos –
CEBAS/2019
O Edital está disponível no site do Colégio Sinodal Tramandaí –
www.colegiosinodal.org.br . Lembramos que a renovação das Bolsas de Estudos não é
automática, sendo que o responsável pelo aluno deve encaminhar todo o processo, fazendo um novo pedido para o ano seguinte.
Mais informações disponíveis no Edital.

GERAL
Reunião da Viagem de Estudos de
Língua Inglesa– 20ª VIESI
No dia 22 de outubro, segunda-feira, 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, terça-feira, 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.

Rematrículas 2019
Informamos que no dia 22 de outubro, segunda-feira, iniciaremos as rematrículas nas Unidades Dohms e Colégio Sinodal Tramandaí. As famílias precisam imprimir os materiais a partir do
Portal do Responsável e deverão entregá-los assinados na secretaria da escola.

