Tramandaí, 26 de outubro de 2018
Manter a mente aberta
A Semana Luterana deste ano nos convida a refletir por meio do lema bíblico de Romanos
12.2b, “Deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês.”
Fazer com que nossos horizontes e conhecimentos se ampliem é uma importante tarefa da
educação, na escola, em nossos lares, na Igreja e em sociedade.
Lembro-me de um zelador de escola que já tinha tornado hábito sua resposta às pessoas
que o cumprimentavam: - Como vai Romeu? Tudo bem? - “Es ist nicht leicht, Pfarrer!” (Não é
mole, Pastor!), respondia ele. Certa vez, no inverno, deu-me a mesma resposta apontando para a
garganta. Deduzi que estava com amigdalite e sugeri: - Pede que tua esposa te faça uma sopa,
que é mais fácil de engolir.
Em meio ao hábito de nos queixarmos constantemente, já não conseguimos mais manter a
mente aberta ao que há para conhecer e verificar. Martin Lutero nos anima a ampliar nossos
horizontes quando diz: “Vivemos rodeados da bênção de Deus, e não nos damos conta disso.”
Duas semanas depois de ter informado sua amigdalite, encontrei o Romeu novamente: Bom dia, Romeu? Tudo em ordem? - “Es ist nicht leicht, Pfarrer!” – Mas ainda não passou a
amigdalite? – Sim, sim...
É possível que a gente tenha se acostumado, normalizado algumas queixas à espera de
que alguém faça alguma coisa, envie “a verdade” por WhatsApp, dê-nos a resposta, dê tudo
mastigado ou prepare uma sopa. Fechamo-nos e deixamos a mente anestesiada em meio às
queixas, que também assumimos como nossas, e deixamos de nos envolver.
Atribui-se a Albert Einstein o pensamento: “A mente que se abre a uma nova ideia jamais
voltará ao seu tamanho original.” Manter a mente aberta e livre é fundamental para o envolvimento
das pessoas com o seu entorno e para a percepção das oportunidades que o ambiente de vida
nos apresenta. Estar aberto, disposto, animado com o presente da vida a cada dia é perceber as
bênçãos de Deus ao nosso redor.
Que nessa Semana Luterana possamos nos animar e desafiar mutuamente para fazer a
diferença neste mundo que ainda é de Deus.
P. Claus Martin Dreher
Comunidade Martin Luther

Sarau Cultural – TRASNFERIDO PARA O DIA 13/11/2018
No dia 13 de novembro, às 19h, haverá o Sarau Cultural com apresentação das peças de
Teatro da ATESE, INTESI e Grupo de Teatro dos Anos Iniciais, apresentação do Coral, Violão,
Coral da Comunidade Bom Pastor e do Conjunto Instrumental do projeto Social.
Contamos com a participação de todos para prestigiar as apresentações culturais preparadas pelos alunos e convidados com muito carinho para alegrar a Semana Luterana.

Agenda de Outubro
25 a 31

 Semana Luterana

29

 Palestra com o Professor Ricardo Klein – AF6º ao AF8º ano

29






30
31

Saída Pedagógica AI1º ano - Viamão/RS
Celebração Semana Luterana
Palestra do P. Mauro Schwalm – AF9º ano e Ensino Médio
Dia da Reforma – Feriado Escolar

Agenda de Novembro
02

 Finados – Feriado nacional

05

 Visita do Ensino Médio UFRGS Litoral

06

 Saída Pedagógica – AF9A – Feira do Livro POA e Museu da PUC

07
08

 25º INTESI – Centro de Ensino Médio Pastor Dohms – Unidade Higienópolis – Porto Alegre – RS
 Saída Pedagógica 6º ano - Cambará do Sul

09

 Escola Aberta

13

 Sarau Cultural

15

 Proclamação da República – Feriado nacional

19

 Torneio Meridional Handebol – todas as categorias – Instituto Rio Branco
- São Leopoldo
 Saída Pedagógica - AI4º anos - Missões

21 e 22
26

 Reunião Pais Representantes

28

 Reunião do Conselho 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.

Extrato do Informativo 09.03.2018
Acesso Somos
Informamos que foi realizado o cadastro de nossos/as alunos/as (do 1º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio) junto à Somos Educação. Esse procedimento foi necessário
para liberar o acesso à Plataforma Plurall, através da qual será disponibilizado ao/à aluno/a seus
livros didáticos e um plantão de dúvidas online.
Após o cadastro dos/as alunos/as, a Somos enviou, ao longo desta semana, um convite
por e-mail (ao endereço de e-mail do/a aluno/a ou de seu/sua responsável). Agora, é necessário
finalizar o cadastro. Para tanto, siga os seguintes passos:
1. Verifique a caixa de entrada e procure por um e-mail com o seguinte assunto: [SomosID] Convite. Atenção: verifique também a caixa de promoções e de spam. Caso não encontre o
e-mail, procure a sua Unidade de Ensino.
2. No e-mail, clique em cadastrar senha e concluir cadastro. Você será redirecionado para a plataforma SomosID.
3. Confirme os dados da turma do/a seu/sua filho/a. Depois, informe seus dados pessoais, aceite os termos de uso e escolha uma senha.
4. Agora você deverá criar o login e a senha para que seu/sua filho/a acesse o Plurall.
Não é necessário vincular um e-mail à conta dele, crie apenas um nome de usuário.
5. Agora que seu/sua filho/a já consegue acessar a plataforma, vá em Minha Conta e insira os códigos dos livros didáticos dele/a, no local indicado para acessar a versão online deles.
Você vai encontrá-los impressos na primeira página ou na contra capa do livro, em um adesivo
amarelo intitulado Plurall. Atenção: é importante que você insira os códigos de todos os livros!
6. Pronto! Agora seu/sua filho/a já tem acesso ao Plurall e pode aproveitar todos os benefícios da plataforma.
Em caso de dúvidas, favor procurar a Equipe Pedagógica da sua Unidade de Ensino.

Extrato do Informativo 16 de março de 2018
Acesso Digital aos Livros Didáticos
Conforme as informações enviadas no Informativo do dia 09 de março de 2018, todos os
alunos (alguns responsáveis) receberam o e-mail da no-reply@somosid.com.br, para realizarem o
cadastro e terem o acesso aos livros digitais ou diretamente ao site: https://somosid.com.br/login
Alguns alunos já o realizaram, mas os que ainda não o fizeram devem fazê-lo o quanto antes para utilizarem este material em casa e realizarem seus temas, ou estudarem, se assim o preferirem.
Os livros físicos com acesso digital - devidamente identificados com o nome do aluno - poderão ficar na Escola, guardados nos armários que ficam na sala de aula. Lembramos que a Orientação Educacional e o Professor Conselheiro estão acompanhando esse processo. Nesta semana, iniciamos esse mesmo processo de organização dos livros com a turma do AI5º e AF6º
anos.
Assim, para evitar o peso das mochilas, alertado frequentemente pelos pais, seguem novamente algumas orientações:
 os livros que estão disponíveis nas versões digitais podem ser usados em casa para a
realização do tema e estudos;
 em sala de aula, usar os livros impressos, que podem ficar no armário da sala, devidamente identificados;
 o dicionário e o Atlas Geográfico, devidamente identificados, podem permanecer no armário e ser levados para casa, somente quando houver tema;
 os materiais que não são de uso diário, conforme o horário escolar divulgado via agenda
e portal do aluno, devem permanecer em casa.

GERAL
Rematrículas 2019
Informamos que no dia 22 de outubro, segunda-feira, iniciamos 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. Somente na Unidade Alvorada os responsáveis retiram o material da rematrícula na secretaria.

