Tramandaí, 07 de junho de 2019

Pentecostes
Depois da ressurreição, Jesus se encontrou com discípulos e discípulas e
lhes disse: vocês receberão poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. Atos 1.8
No dia de Pentecostes, se cumpriu a promessa: o Espírito é enviado
e surge a Igreja! Por isso, a festa de Pentecostes é considerada o aniversário de nascimento da Igreja cristã. Essa festa lembra que a Igreja é
obra do Espírito de Deus.
O Espírito Santo já atua desde a criação do mundo. No início, o Espírito de Deus se movia sobre as águas, diz o livro de Gênesis. O Espírito
Santo animou pessoas para liderar o povo de Israel e proclamar a vontade de Deus. Falou por meio de profetas e profetisas, esteve presente na
vida de Jesus e continua agindo hoje na nossa vida.
O Espírito Santo é dado por Deus. Nós não podemos controlar a sua
ação e nem decidir quem o recebe. Também não cabe a nós dizer que tal
pessoa tem, e tal pessoa não tem o Espírito. Sim, precisamos cuidar com
os julgamentos que fazemos. Muitas vezes, nossos julgamentos acabam
ferindo e excluindo pessoas. Por sabermos que o perdão vem de Deus,
podemos ter um olhar mais generoso para as limitações das outras pessoas.
Uma das obras do Espírito Santo é criar comunhão. O Espírito cria
comunhão com Deus e comunhão entre pessoas. Pela ação do Espírito
Santo, pessoas tão diferentes podem fazer parte do mesmo corpo de
Cristo. Com pessoas diferentes, podemos compartilhar nossos diferentes
dons, podemos aprender e experimentar novas maneiras de viver.
Pela ação do Espírito Santo, dispomo-nos a viver de acordo com a
vontade de Deus. À vontade de Deus corresponde um mundo reconciliado e pacífico. Esse mundo reconciliado de Deus é baseado na verdade,
na justiça, na igualdade, no amor e na paz.
Vem Espírito e age sobre nós. Este é o nosso desejo neste tempo
de Pentecostes!
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Agenda de Junho/2019
Data

Dia da
Semana

Horário

Atividade/Evento

Local

10

Segunda 17h45min Reunião Pais Representantes

10

Segunda

Palestra – "Resíduos sólidos urbanos, múltiplas leituras e atitudes" – Anos Finais e Ensino Médio

CST

12

Quarta

Celebração Semana do Meio Ambiente – Anos Finais
e Ensino Médio

CST

13

Quinta

Classificatória ONASE – Vôlei Infantil - Sinodal

14 e
15

Sexta e
Sábado

Encontro Nacional de Equipes Administrativas – Faculdade Horizontina

15

Sábado

17

Segunda 8h20min Saída Pedagógica AF8A – Complexo Eólico de Osório

14h às
18h

Festa Junina

20

Quinta

Feriado Nacional – Corpus Christi

21

Sexta

Feriado Escolar

24

Segunda

26

Quarta

Reunião do Conselho Escolar

27

Quinta

Saída Pedagógica – AF7A

29

Sábado

Feriado Municipal

19h

CST

São Leopoldo/RS
Horizontina/RS
CST
Osório/RS

CST

Palestra para Pais e Professores – Tema “Depressão”
CST

Reunião de Pais Representantes
No dia 10 de junho, às 17h45min, irá acontecer a última reunião de Pais Representantes
para a organização da Festa Junina. Importante que os representantes de todas as turmas estejam presentes.

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 ocorrerá 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

Palestra sobre “Depressão na pré-adolescência e na adolescência”

Convidamos todos os pais e professores, para uma palestra com a psicóloga Ana Claudia
Fleck sobre o tema “Depressão na pré-adolescência e na adolescência”. O tema da palestra tem
sido motivo de muitos atendimentos na Equipe Pedagógica e também solicitações de auxílios de
pais, para poder entender, identificar e acompanhar os filhos nesta fase da pré-adolescência e na
adolescência.
A palestra será no dia 24 de junho, segunda-feira, às 19h, no auditório do Colégio. Pedimos
aos pais que não tragam seus filhos para a palestra, pois será um momento destinado aos pais e
professores.

GERAL
Festival de Atletismo e Xadrez

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

Formação Continuada

Nos dias 14 e 15 de junho, sexta e sábado, 14 funcionários administrativos das
Unidades Dohms, Colégio Sinodal Tramandaí e Direção Geral participarão do Encontro Nacional de Equipes Administrativas da Rede Sinodal de Educação, na FAHOR, em Horizontina/RS. Será um momento muito importante de formação para
nossos funcionários.

