Tramandaí, 14 de junho de 2019

Corpus Christi
“Uhuuuu! Feriadão, manhê!” disse o filho, ao ver o feriado prolongado em sua agenda. Corpus Christi é uma comemoração litúrgica católica que ocorre na quinta-feira seguinte ao Domingo da Trindade.
No Brasil, esse feriado é facultativo, podendo o município estabelecê-lo
por decreto. Em Porto Alegre, será feriado, mas sabemos qual é a sua
origem e significado?
Corpus Christi é uma expressão latina que significa “Corpo de Cristo”. Desde a sua instituição pelo papa Urbano IV, em 1264, faz parte da
tradição popular, confeccionar tapetes coloridos à base de serragem,
areia, borra de café e sementes com desenhos de Cristo, do pão e do cálice para a procissão festiva do sacramento da Eucaristia, ou Ceia do Senhor. Vindo de Portugal, começou aqui na cidade histórica de Ouro Preto/MG. Acontece em uma quinta-feira, lembrando o mesmo dia da Semana Santa em que Jesus celebrou a última ceia com seus discípulos antes
de sua crucificação.
Mesmo sendo de tradição católica, a comunidade, em geral, tem a
oportunidade para refletir a respeito do significado da Ceia do Senhor
que, no cristianismo, tem, basicamente, três compreensões: a transubstanciação, a consubstanciação e o simbolismo.
A compreensão católica da Eucaristia é de transubstanciação, isto é,
na consagração do pão e do vinho, crê-se que esses elementos se transformam no corpo e sangue de Cristo. No luteranismo, o entendimento é
de consubstanciação, ou seja, crê-se que Jesus está realmente presente
nos elementos visíveis do sacramento, mesmo que estes permaneçam
em seu estado natural. Em outras igrejas evangélicas, crê-se que ocorre
a presença espiritual ou simbólica de Cristo no momento de comunhão.
O mais importante é o que Deus nos oferta na Ceia do Senhor: o
perdão, a vida e a salvação que, em comunhão, compartilhamos com as
irmãs e os irmãos de fé.
P. Valdemar Schultz
Coordenador da Pastoral Escolar
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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. Todos estão convidados!

Fichas do Conselho de Classe Participativo 2º Trimestre
Nesta semana foram enviadas as fichas do Conselho de Classe Participativo do 2º Trimestre
para acompanhamento dos pais em casa. Não será necessário devolvê-la, pois uma cópia ficou
arquivada na pasta do aluno na Escola.

Reunião Saída Pedagógica 5º anos
No dia 17 de junho, às 17h30min, no auditório da Escola, acontecerá uma reunião com os
pais dos alunos do 5º ano para definições da saída pedagógica para Pelotas e Rio Grande. Pedimos a participação de todos os pais para esclarecermos as dúvidas que possam surgir.

Saída Pedagógica 8º ano - Complexo Eólico de Osório
Os alunos do 8º ano, após estudarem os tipos de energia e realizarem seminários sobre o
tema no componente curricular de Geografia, no dia 17 de junho, irão visitar o Complexo Eólico de
Osório para conhecerem na prática como funciona a geração de energia eólica.

Saída Pedagógica 7º ano
Os alunos da turma do 7º ano desenvolveram, juntamente com seus professores, vários
estudos sobre os povos antigos (Índia), o cultivo do cacau, sua utilização e descoberta pelos povos pré-colombianos, além de outros temas relevantes ao desenvolvimento e formação dos alunos
nas áreas Ciências Humanas e Ensino Religioso. Para fechamento destes estudos os alunos visitarão no dia 27 de junho: o Templo Budista em Três Coroas e Museu Medieval do Brasil, Fábrica
de Chocolate e Mina com 80 metros de túneis cravejados de pedras preciosas em Gramado.

Ilustrador Cadu
Sabendo dos benefícios que a leitura traz para o desenvolvimento da aprendizagem e a importância dela para a interpretação do mundo, a nossa Escola terá o prazer de trazer o ilustradorescritor Cadu dos Livros para contar e desenhar histórias com os nossos alunos.
O ilustrador-escritor estará na Escola no dia 18 de junho com os alunos dos 2º, 3º e 4º ano,
desenvolvendo atividades de criar e ilustrar histórias. Junto também terá a venda dos livros de sua
autoria, conforme bilhete enviado aos alunos nesta semana.

MIC – Mostra de Iniciação Científica 2019
Nos dias 04 e 05 de junho foi realizado um trabalho de apresentação de
como será realizada a elaboração dos trabalhos da MIC no ano de 2019, pelo professor Felipe Biasus e cada aluno recebeu o “Guia para apresentação de trabalhos” impresso, que também está disponível no portal do aluno em formato PDF.
Foram disponibilizadas nos murais de cada sala de aula as regras para envio dos pré-projetos, projetos e datas, que também serão disponibilizadas no portal
do aluno.

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
Feriado Nacional e Escolar
No dia 20 de junho será feriado nacional, Corpus Christi. No dia 21 será feriado escolar em
todas as Unidades Dohms e no Colégio Sinodal Tramandaí.

Formação Continuada
Hoje e amanhã 14 funcionários administrativos das Unidades Dohms, Colégio Sinodal Tramandaí e Direção Geral estão participando 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.

