Tramandaí, 09 de agosto de 2019

Pais e estudantes...
No próximo domingo, dois temas importantes coincidem: Dia dos
Pais e Dia do Estudante. Quando comecei a pensar acerca dessa coincidência, logo me lembrei da cena do um filme O menino que descobriu o
vento, que trata de uma história real da África.
O pai estava trabalhando arduamente na preparação de um solo seco e árido. Apesar da paisagem desolada e de deixar transparecer sua
angústia, ele era zeloso e dedicado. Sua ação era movida pela esperança
de que a chuva chegaria em breve e que cereais seriam produzidos para
combater a fome. Seu filho era aluno dedicado e interessado. Sua curiosidade o movia e o animava a estudar para estar preparado para a vida!
Quando criança, teve dificuldade para frequentar a escola, mas deu um
jeito para acessar a biblioteca e os livros. Desde então uma esperança o
acompanhava: queria fazer com que a água do subsolo viesse à tona e,
desse modo, favorecesse também a produção de alimentos!
A cena inclui alguns instantes de tensão e de conflito. O pai não entende a motivação e o zelo de seu filho estudante, pois sua perspectiva é
diferente. O estudante olha em uma direção, o pai em outra. Mas - isso é
especialmente significativo - a crise é superada! O pai redireciona sua
esperança e aposta na de seu filho, que era mediada pelo aprendizado e
pela leitura. Ambos atravessam um período tenso! Amor e cuidado (do
pai), acrescidos de conhecimento e persistência (do filho) e de ação solidária (do grupo) abriram um caminho fecundo para a vida!
Penso que é possível aprender com a história: pais amam, doam-se,
envolvem-se, corrigem compreensões e direções visando ao bem-estar
de filhos e filhas; o bom estudo não deixa a pessoa focar apenas no seu
bem ou em seu interesse. O estudo dedicado visa à edificação da vida de
forma coletiva e solidária.
Feliz Dia dos Pais! Feliz Dia do Estudante!
P. Mauro Alberto Schwalm
Colégio Sinodal Tramandaí / Colégio Pastor Dohms - Capão da Canoa

Agenda de Agosto/2019
Data

Dia da
Semana

Horário

Atividade/Evento

Local
Porto Alegre/RS
Bento Gonçalves/RS

09

Sexta

Saída Pedagógica 7º e 8º ano – Festival da Matemática na UFRGS

09

Sexta

Saída Pedagógica 9º ano –

11

Domingo

13

Terça

14

Quarta

15

Quinta

15

Quinta

17

Sábado

II Simpósio de Práticas Pedagógicas da Rede Sinodal
Ivoti/RS
de Educação – Instituto Ivoti

19

Segunda

Reunião Regional de Diretores da Rede Sinodal de
Educação – Colégio Sinodal do Salvador

Porto Alegre/RS

20

Terça

I Olimpíada Brasileira de Educação Financeira
Ensino Fundamental e Ensino Médio

CST

21

Quarta

Reunião dos Pais Representantes

CST

22

Quinta

Simulado Ensino Médio

CST

22

Quinta

Saída Pedagógica 2º ano

Porto Alegre/RS

26

Segunda

Reunião do Conselho Escolar

CST

27

Terça

Reunião da Coordenação Pedagógica Geral com os
Coordenadores Pedagógicas das Unidades e CST

Porto Alegre/RS

28

Quarta

Saída Pedagógica 8º ano – Fábrica da Coca-Cola e
Indústria de rapaduras em Santo Antônio

Porto Alegre e
Santo Antônio/RS

29

Quinta

Provas perdidas - 08/07/2019 à 23/08/2019

CST

29 e
30

Quinta e
Sexta

89º Seminário de Diretores da Rede Sinodal de Educação – Colégio Evangélico Panambi

Panambi/RS

Dia dos Pais
Atividade alusiva ao Dia dos Pais – Anos Iniciais
Fase classificatória Infanto de Basquete masculino na
IENH
Simulado Ensino Médio
16h30min Teatro Ateliê (Valquíria Cardoso e Alex Limberger) –
“Nosso Amigo Ventinho” – 2º anos

18h

18h

CST
Novo Hamburgo/RS
CST
CST

Saídas Pedagógicas
Os alunos dos 2º e 8º anos levaram as autorizações para as Saídas Pedagógicas que deverão ser assinadas e reconhecidas firmas nas “autorizações de viagens”. O pagamento é realizado
exclusivamente na tesouraria do Colégio, conforme as orientações enviadas.

Horários de Entrada e Saída
Os horários de entrada e saída do Colégio Sinodal Tramandaí não sofreram alterações. São
eles:
Horários Manhã
Entrada: 07h30min
Saída: 12h







Horários Tarde
Entrada: 13h15min
Saída: 17h30min
Ensino Médio:
Entrada: 13h25min
Saída: 17h10min
Após a entrada do aluno no Colégio, somente é permitida a saída do mesmo com a
autorização do responsável por escrito via agenda ou na secretaria.
Não é autorizada a entrada dos alunos após horário das 07h30min, o mesmo vale
para os alunos do Ensino Médio que chegam após as 13h25mim, pois não existe a
tolerância dos 5 minutos, devendo o aluno aguardar o próximo período. Somente é
liberado se apresentar atestado médico ou exame para justificar o atraso.
Após o segundo período o aluno somente poderá entrar com autorização por escrito
do responsável na agenda ou formulário na secretaria.
Os alunos que realizam as atividades complementares devem respeitar as mesmas
regras. Não estão autorizados a entrar e sair do Colégio sem a devida autorização.

