Tramandaí, 31 de maio de 2019

Ascensão, a pipa e nós
Estamos no período da Ascensão de Cristo, uma data cristã celebrada quarenta dias após a Páscoa, que nos é relatada no livro de Atos
dos Apóstolos da seguinte maneira: “Depois de ter dito isso, Jesus foi
levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu, e eles
não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o
céu enquanto Jesus subia, quando dois homens vestidos de branco
apareceram perto deles e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês
e que foi levado para o céu voltará do mesmo modo que vocês o viram subir.” (Atos 1.9-11)
Os habitantes das ilhas Bermudas têm por hábito empinar pipas na
Páscoa, como testemunho da Ressurreição e Ascensão de Cristo. A imagem da pipa, simbolizando o ciclo final da missão de Cristo, é muito feliz.
A pipa voa em oposição à força do vento. Se ela for a favor do vento, vai
voar até rebentar o fio condutor, o que a fará cair e ser destruída. Assim
como a pipa, Cristo pregou o amor através de gestos consoladores. Cristo foi contra “os ventos” deste mundo, contra as tendências excludentes
que causam tanto sofrimento. Ao retornar para a realidade do céu, Jesus
não nos abandonou. Assim como o céu envolve a Terra, Ele está conosco em todos os tempos e lugares.
Subir ao céu é mais uma imagem concreta (vide as parábolas) e
uma lição de amor. Subir ao céu é também um convite para olharmos e
vivermos as coisas celestes, já aqui e agora, por meio dos seus ensinamentos e na confiança de que Jesus nos acompanha em nossas variadas
realidades. Na Ascensão, a pipa ensina que, se seguirmos livremente “as
ventanias e as correntes de ar” deste mundo, seremos destruídos. Contudo, se resistirmos com Cristo, nunca estaremos sós. Com Ele podemos
irradiar solidariedade e paz.
Pastora Adriana Weege
Orientadora religiosa e professora de Ensino Religioso da Unidade Zona Norte

Agenda de Junho/2019
Data

Dia da
Semana

Horário

Atividade/Evento
Conselho de Classe Participativo do 2º Trimestre e
entrega de Boletins do 1º Trimestre: 9º ano e Ensino
Médio
Atividade da Orientação Vocacional: O que eu vou ser
quando crescer? Expectativas X realidade (alunos
EM2A e EM3A)

01

Sábado

03

Segunda

17h

03

Segunda

19h

06

Quinta

Festival de Atletismo e Xadrez – CEMPD e CST

04 e
05

Terça e
Quarta

Simulado ENEM Ensino Médio

10

Local
CST

CST

Palestra: O que eu vou ser quando crescer? Como
auxiliar os filhos neste momento (pais EM2A e EM3A)

CST
Porto Alegre/RS
CST

Segunda 17h45min Reunião Pais Representantes

CST
São Leopoldo/RS

13

Quinta

Classificatória ONASE – Vôlei Infantil - Sinodal

14 e
15

Sexta e
Sábado

Encontro Nacional de Equipes Administrativas – Faculdade Horizontina

15

Sábado

20

Quinta

Feriado Nacional – Corpus Christi

21

Sexta

Feriado Escolar

CST

26

Quarta

Reunião do Conselho Escolar

CST

29

Sábado

Feriado Municipal

14h às
18h

Horizontina/RS

Festa Junina

CST

Conselhos de Classes Participativos - CCP 2º Trimestre e
Entrega de Avaliações do 1º Trimestre
Nos dias 25 de maio e 01 de junho de 2019 teremos o segundo Conselho de Classe Participativo do ano letivo de 2019. Dele participam, além de professores e Equipe Pedagógica, alunos
do 5º ano, alunos dos Anos Finais e do Ensino Médio e seus responsáveis pedagógicos. Neste
momento também será realizada a entrega de Avaliações do 1º Trimestre. O aluno recebe Ficha

de Acompanhamento do Aluno e o Boletim do 1º Trimestre, passa junto com os responsáveis pelos professores para preencher a Ficha de Acompanhamento do Aluno e conversar sobre o processo pedagógico. Ela tem por objetivos expressar informações referentes aos aspectos atitudinais e às facilidades/dificuldades que os alunos apresentam durante seu processo de aprendizagem. Após o seu preenchimento, ela é enviada pela Equipe Pedagógica às famílias para que tenham ciência do que nela consta. Uma cópia de cada Ficha fica na pasta da turma na Escola.
O dia do Conselho de Classe Participativo e entrega de avaliações é dia letivo, sendo registrada presença para o aluno que comparecer e participar do CCP e falta para quem não comparecer.
Segue a distribuição das turmas e horários para o dia 01 de junho de 2019:
01 de junho de 2019
Horário

Turma

07h30min

AF9ºA

08h20min

AF9ºC

09h10min

EM1ªA

10h

Intervalo

10h20min

EM2ªA

11h10min

EM3ªA

Atividade especial de Orientação Vocacional EM2A e EM3A “O que eu vou ser
quando crescer? Expectativas X realidade

No dia 03 de junho, às 17h, os alunos das turmas EM2A e EM3A participarão de atividade
promovida pela ESPM e coordenada pela psicóloga Ana Fleck. A atividade visa a favorecer a reflexão dos alunos acerca do momento de escolha profissional e vestibular. Trata de ansiedades e
angústias comuns desta etapa do ciclo de vida.

Palestra para os pais EM2A e EM3A “O que eu vou ser quando crescer?
Como auxiliar os filhos neste momento”

Convidamos os pais dos alunos das turmas EM2A e EM3A do Ensino Médio para uma palestra no dia 03 de junho de 2019, às 19h, no auditório do Colégio com a psicóloga Ana Fleck da

ESPM sobre o tema “O que eu vou ser quando crescer? Como auxiliar os filhos neste momento”.
O objetivo da palestra é favorecer a reflexão dos pais acerca do momento de finalização do Ensino
Médio, escolha da profissão e vestibular dos seus filhos. Nesta atividade, os pais são convidados
a refletir sobre esse momento dos filhos, desenvolvendo empatia e visando reduzir a ansiedade
despertada pelas incertezas quanto ao futuro.

Simulado ENEM

Nos dias 04 e 05 de junho os alunos do Ensino Médio estarão realizando as provas do Simulado ENEM que serão enviadas para correção externa.
Uma das menções parciais do 2º Trimestre será a nota do Simulado. Por isso a importância
da participação de todos os alunos e seriedade na realização do Simulado.
1º Dia: Prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias
Prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias
Tempo de prova: 05h30min
2º Dia: Prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias
Prova de Matemática e suas Tecnologias
Tempo de prova: 05h
Para realizar a prova é necessário:


Estar de uniforme escolar



Apresentar a carteira de identidade original



Usar caneta preta transparente

Os alunos que concluírem a prova antes das 12h, somente serão liberados mediante a autorização por escrita do responsável.

Festa Junina 2019

A Festa Junina será no dia 15 de junho de 2019, no horário das 14h às 18h, com comidas e
brincadeiras típicas.

Organização da Festa Junina

Na última reunião de Pais Representantes no dia 20 de maio foi realizado o sorteio da barraca que cada turma assumirá e acordado como seria a organização da festa neste ano:


Cada turma deverá se organizar com os insumos e brindes



As barracas não podem ultrapassar a metragem de 3x3m



As doações podem ser entregues na secretaria do Colégio, onde ficarão guardados
para a turma até o dia festa



As bandeirinhas para decorar o ginásio serão confeccionadas pelos alunos do 6º ao
Ensino Médio, por intermédio do projeto Sustentabilidade desenvolvido e apresentado
pelos alunos do 8º ano



A decoração das barracas será feita pelos alunos dos Anos Iniciais, com base no projeto Sustentabilidade desenvolvido e apresentado pelos alunos do 8º ano



A montagem das barracas deverá ocorrer somente na sexta-feira à noite antes da
Festa



O CPM irá adquirir os produtos que faltarem e forem apresentados pelos pais representantes na reunião do dia 10 de junho

O sorteio das barracas:
Turma

Barraca

1º ano

Bolo

2º ano

Pinhão

3º ano

Cachorro-quente

4º ano

Pizza

5º ano

Pipoca

6º ano

Argola

7º ano

Pescaria

8º ano

Boliche

9º ano

Boca do Palhaço

1ª série

Pescaria

2ª série

Cadeia

3ª série

Bebidas e doces

Atividades Complementares – Língua Espanhola

O Colégio está oferecendo para os alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental aulas
de Língua Espanhola, conforme segue abaixo. As inscrições devem ser feitas na secretaria do
Colégio pelo responsável financeiro.
Língua Espanhola

AF6º ao 9º ano

Sexta-feira
15h30min – 17h10min

R$ 120,00 (duas horas/aula por semana)

GERAL

Festival de Atletismo e Xadrez

No dia 06 de junho acontecerá o Festival de Atletismo e Xadrez do Centro de
Ensino Médio Pastor Dohms e Colégio Sinodal Tramandaí. O evento será realizado
na Sogipa (Atletismo) e no Salão de Eventos da Comunidade Martin Luther (Xadrez). Serão mais de duzentos alunos participantes!

Reunião 22ª VIESI

No dia 05 de junho, às 19h, ocorrerá a reunião de apresentação da Viagem de
Estudos ao Canadá de fevereiro de 2020. Podem participar dessa Viagem nossos
alunos que nesse ano estudam na 1ª e 2ª série do Ensino Médio nas Unidades Higienópolis, Zona Sul, Capão da Canoa e Taquari e Colégio Sinodal Tramandaí. A reunião acontecerá no Salão Nobre da Unidade Higienópolis (Rua Américo Vespúcio,
483 – Porto Alegre).

Formação Continuada

Nesse sábado, dia 01 de junho, os professores de Língua Alemã das Unidades
Higienópolis e Zona Sul terão o segundo encontro de formação continuada 2019, na
sede da direção geral.

