Tramandaí, 28 de junho de 2019

A vida é boa!
No capítulo 1 do livro de Gênesis, há uma afirmação muito significativa: “e viu Deus que era
bom!” Essa afirmação aparece mais de uma vez nesse capítulo e parte do princípio de que a vida
e o que faz parte dela é algo bom! Cada pessoa recebe a possibilidade de cultivar uma relação
positiva com o mundo, com a natureza, com o meio ambiente e consigo mesma! E é ótimo quando
é assim, pois de relações positivas, serenas e tranquilas brotam consequências boas!
Para que exista essa relação positiva de cada um consigo mesmo, o indivíduo deve estar
conectado com a capacidade e com o empenho de gostar e de cuidar de si. Quando pessoas
usam drogas demonstram o oposto, e as consequências disso não são positivas, nem para a pessoa que as usa nem para as outras que estão à sua volta. O uso de drogas não combina com a
valorização da vida; pelo contrário, a prejudica. É por isso que existe um dia mundial especial de
motivação para a resistência às drogas!
O dia 26 de junho foi escolhido pela Organização das Nações Unidas (ONU) para ser o Dia
Internacional de Combate às Drogas. O uso de drogas prejudica diretamente a saúde pessoal, os
relacionamentos humanos próximos (família/escola) e a convivência social. Notícias surgem todos
os dias apontando para esta realidade. O Dia Internacional de Combate às Drogas ajuda a pensar
a respeito e, de maneira especial, motiva a dizer um NÃO! convincente às drogas. Cuidar de si
mesmo é uma das faces da bondade: a pessoa boa cuida bem de si mesma, já a sem bondade
prejudica o seu corpo (Provérbios 11.17).
A vida é boa; merece, pois, bondade, cuidado, o que faz bem e a edifica positivamente. Por
isso, drogas merecem rejeição, desprezo, ações e atitudes que diminuam seu poder e sua influência. E as pessoas dependentes necessitam de muito apoio para a sua recuperação. A vida é boa!
Drogas? Não!

P. Mauro Alberto Schwalm
Colégio Sinodal Tramandaí / Colégio Pastor Dohms - Capão da Canoa

Agenda de Julho/2019
Data

Dia da
Semana

01

Segunda 17h30min Reunião do CPM

CST

04

Quinta

Gramado/RS

08

Segunda 17h45min Reunião dos Pais Representantes

CST

13

Sábado

Momento Poético – Anos Iniciais – Dia letivo

CST

17

Quarta

Amovido

CST

18

Quinta

10h30min Lançamento do Livro “O misterioso caso do menino
e 16h das ideias inesgotáveis” – Bruno Mariotti

19

Sexta

15h40min
Apresentação Festa do Peixe
às 16h

Horário

Atividade/Evento

Saída Pedagógica 3º ano

09h

22 a
02/08

Local

CST

Recesso Escolar

22

Segunda

V Seminário de Equipes Pedagógicas do CEM Pastor
Dohms e Colégio Sinodal Tramandaí

Porto Alegre/RS

24 a
26

Quarta,
quinta e
sexta

15º Congresso do Sinepe

Porto Alegre/RS

II Concurso de Fotografia Colégio Sinodal Tramandaí
Os alunos do 5º ano até 9º ano do Ensino Fundamental tiveram, como parte da avaliação
do componente curricular Artes Visuais, a oportunidade de inscrever-se no concurso que elegeu a
fotografia mais criativa sobre o tema: “Sinodal meu lugar no mundo”. O cantinho da Escola que
mais te inspira. Dentre 170 alunos das turmas 120 entregaram suas fotos para avaliação e participação do concurso. Após a avaliação no componente curricular todos os professores em reunião
escolheram as imagens mais criativas. As imagens selecionadas ficaram expostas na Escola para
votação no evento aberto à comunidade Dia Família, totalizando 217 votos válidos.

Criação dos Troféus para II Concurso de Fotografias
Colégio Sinodal Tramandaí
A turma da 1ª série do Ensino Médio realizou a criação dos troféus para II Concurso de Fotografia
Colégio Sinodal Tramandaí. Com o tema “Sinodal meu lugar no mundo”, os alunos realizaram com

material reciclado várias opções de troféus que, após votação na turma, foram eleitos os três entregues como prêmio aos alunos vencedores.

Reunião dos Pais Representantes
No dia 08 de julho de 2019 às 17h45min, no auditório do Colégio, teremos a reunião dos
Pais Representantes com a seguinte pauta:
 Avaliação da Festa Junina
 Avaliação dos trabalhos do 1º semestre do grupo de trabalho dos Pais Representantes

