Tramandaí, 12 de julho de 2019

A estrela verde: esperança
Conta uma história antiga e popular que, antigamente, existiam milhões de estrelas multicores e uma única verde. Um dia, elas procuraram
Deus e lhe disseram:
- Senhor, queremos viver com as pessoas.
- Assim será feito, respondeu o Senhor. Conservarei todas vocês
pequeninas como são vistas e podem descer para a Terra.
Naquela noite, houve uma linda chuva de estrelas e a Terra iluminou-se. Após algum tempo, as estrelas deixaram a humanidade voltando
para o céu.
- Por que voltaram? - perguntou Deus.
- Senhor, impossível permanecer na Terra, lá existe miséria, violência, maldade e injustiça.
- Claro! O lugar de vocês é aqui no céu, porque a Terra é um lugar
de passagem em que pessoas caem, erram, morrem, onde nada é perfeito. O céu é o lugar da perfeição, do imutável, do eterno. Conferindo as estrelas, Deus admirou-se:
- Mas está faltando uma estrela, perdeu-se no caminho?
- Não Senhor, ela resolveu ficar lá, pois concluiu que seu lugar é
exatamente onde as coisas não vão bem. - um anjo próximo respondeu.
- Que estrela e essa? - indagou o Criador.
- É a esperança, Senhor, a estrela verde, a única dessa cor.
E, quando olharam para a Terra, estava novamente iluminada porque havia uma estrela verde no coração de cada pessoa.
Gente amiga, a esperança é virtude, crê que algo é possível mesmo
quando há indicações do contrário, crê no invisível. Através da esperança, os cristãos esperam o Reino de Deus como a felicidade última, mas
também colocam sua confiança no momento presente, pois o aqui e o
agora também são realidade de Deus. Ao encerrar a criação, Deus viu
que “tudo era muito bom”. A esperança dá coragem para mudarmos o
que está ruim e caminharmos para uma perspectiva melhor.
Esperança é o sonho do ser humano acordado.
Pa. Adriana Weege
Orientadora religiosa e Ensino Religioso - Unidade Zona Norte
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V Seminário de Equipes Pedagógicas do CEM Pastor
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Porto Alegre/RS

24 a
26

Quarta,
quinta e
sexta

15º Congresso do Sinepe

Porto Alegre/RS

Momento Poético
No dia 13 de julho de 2019,
às 9h30min, teremos o 1º Momento
Poético do Colégio com os alunos
dos Anos Iniciais. Momento que os
alunos dos Anos Iniciais (1º ao 4º
anos) estão preparando com muito
carinho e entusiasmo, pois irão declamar e apresentar as poesias para
suas famílias e convidados.

Apresentação Festa do Peixe
No dia 19 de julho, das 15h40min às 16h, os alunos do Coral e Percussão irão realizar uma
apresentação na Festa do Peixe, representando o Colégio Sinodal Tramandaí. Convidamos a todos os pais e amigos que puderem e quiserem prestigiar os nossos alunos neste dia.
Os alunos dos Anos Iniciais precisam trazer a autorização para visitarem a Festa do Peixe
junto com os professores no dia 19 de julho no horário das 15h às 16h, retornando após este horário para o Colégio. Em caso de chuva ou vento muito forte, a saída será cancelada.

Alunos classificados para a 2ª Fase da OBMEP
Parabenizamos os alunos que foram classificados para a 2ª fase da OBMEP que irá acontecer no dia 28 de setembro. Os alunos classificados são:
Pedro Caetano da Silva Fernandes – AF6A
Alan Schmidt Jovino – AF7A
Arthur Renck Hoffmann – AF8A
Paula Aparecida Rapachi – AF9C
Emily Torres Machado – EM1A
Gabrielle Cruz Ribeiro da Silva – EM1A
Gustavo Rech Saul – EM1A
Raissa Clezar de Lemos – EM2A
Matheus Inácio Martins da Silva – EM3A
Victoria Cruz Ribeiro da Silva – EM3A

Lançamento do Livro “O misterioso caso do menino das ideias inesgotáveis”
Bruno Mariotti
No dia 18 de julho, às 10h30min e 16h, o autor Bruno Mariotti estará no Colégio Sinodal
Tramandaí para o lançamento do seu livro “O misterioso caso do menino das ideias inesgotáveis”.
Durante o lançamento estará interagindo com os alunos e também fazendo a venda do livro com
preço especial de R$ 20,00.

AMOVIDO
No dia 17 de julho o Colégio Sinodal Tramandaí estará recebendo os alunos das Unidades
de Capão da Canoa, Zona Norte e Alvorada para a Amostra de Vídeos do CEMPD e CST. Ao todo
são sete vídeos inscritos. Serão selecionados um pelo CEMPD e um pelo CST para representar
as duas instituições na AMOVISE (Amostra de Vídeos da Rede Sinodal de Educação) que acontecerá no dia 09 de outubro no Instituto Sinodal da Paz – Santa Rosa/RS.

Expediente Administrativo e Pedagógico
Durante o recesso o expediente administrativo será mantido normalmente no horário das
08h às 12h e das 13h às 17h45min. Havendo a necessidade de atendimento pedagógico, este
deverá ser agendado na secretaria.

