Tramandaí, 19 de julho de 2019
Um pouco mais de tranquilidade!
Não fiquem preocupados, perguntando: “Onde é que vamos arranjar comida?” ou
“Onde é que vamos arranjar bebida?” ou “Onde é que vamos arranjar roupas?” O
Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. (Mateus
6.31,32)
“Não se preocupem com a sua vida” – diz Jesus no início do Sermão da Montanha. Como assim? É possível viver sem preocupações? Um livro de Augusto
Cury, de 2014, mostra que a maioria das pessoas sofre por excesso de ansiedade
em relação ao futuro e tem dificuldade para fazer a gestão emocional do dia a dia de
suas vidas. O título do seu livro traduz essa realidade: “Ansiedade - Como Enfrentar
o Mal do Século - A Síndrome do Pensamento Acelerado. Como e por que a humanidade adoeceu coletivamente, das crianças aos adultos.”
Estamos diante de uma oportunidade para proporcionarmos um pouco mais de
tranquilidade em nossas vidas, aproveitando melhor o tempo do recesso escolar. Muitas pessoas sofrem antecipadamente por coisas que nem sempre se tornam realidade. No entanto, muito pouco é necessário para ser feliz. A ansiedade não vai mudar a nossa realidade de vida, pelo contrário, poderá nos paralisar até mesmo diante
de necessidades simples e fundamentais do cotidiano.
No texto do Evangelho, Jesus alerta para o fato de que a vida não se resume
apenas em como garantir o nosso sustento, o que vamos comer e como vamos nos
vestir. Tudo isso passa. O que permanece é o amor que podemos demonstrar às
pessoas em tudo o que fazemos, servindo ao próximo em gratidão a Deus por tudo
o que já temos recebido por sua graça.
Que o recesso escolar possa ser um tempo abençoado para você e sua família e que juntos possamos reiniciar o segundo semestre com muita tranquilidade.
P. Valdemar Schultz
Coordenador da Pastoral Escolar
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Alunos classificados para a 2ª Fase da OBMEP
Parabenizamos aos alunos que foram classificados para a 2ª fase da OBMEP que acontecerá 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

AMOVIDO
No dia 17 de julho foi realizado no Colégio Sinodal Tramandaí a AMOVIDO onde recebemos
os alunos das Unidades Capão da Canoa, Zona Norte e Alvorada para a Amostra de Vídeos do
CEMPD e CST. Ao todo foram sete vídeos inscritos. Foram 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.
Participaram da V AMOVIDO os vídeos:
Breaking Barriers;
Teenage Pregnancy – Selecionado para representar o Colégio Sinodal Tramandaí na AMOVISE;
Por trás da tela;
As barreiras da voz politica feminina;
Change of Habits;
SÓzinha – Selecionado para representar o CEM Pastor Dohms na AMOVISE;
Mistakes;

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.

