Tramandaí, 16 de agosto de 2019

Riquezas do coração
“Onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês.” (Lucas
12.34)
Ao longo do capítulo 12 do Evangelho de Lucas, Jesus aconselha a
multidão que o cerca sobre a preocupação excessiva com questões materiais. Ele lembra que a vida do ser humano não consiste na abundância
dos bens que ele possui (v.15). E que um homem rico, mesmo tendo feito
grandes colheitas, poderá não estar preparado para quando o seu fim
chegar (v.20). Ao grupo de seus discípulos, convida para uma relação de
total confiança na providência de Deus (v.22-30) e a busca pelos valores
do reino: “Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o Reino de
Deus, e Deus lhes dará todas essas coisas.” (v.31)
As palavras de Jesus permanecem sendo um enorme desafio para
nós hoje, pois, na filosofia de nosso tempo, juntar riquezas, comprar, viajar e ostentar são princípios supervalorizados e meta de vida para muitos.
Mesmo assim, a maioria das pessoas se sente insegura, preocupada e
com medo. A insegurança e o medo provocam ansiedade e sufocam a
alegria de viver. Admitimos que nada nesse mundo é seguro, mas Jesus
ensina que viver a vontade de Deus no presente é viver aberto para o seu
futuro. Portanto, quem colocar o seu coração na promessa de vida que
Deus oferta, passará a ter novas prioridades, dispondo-se a ser um instrumento na transformação do mundo.
Onde temos colocado o nosso coração? Vivemos na era da revolução virtual, cuja principal função, desde a sua invenção, foi de facilitar a
comunicação entre pessoas que se encontram em lugares distantes,
mas, contraditoriamente, acabou contribuindo para afastar de nós as pessoas mais importantes, mesmo vivendo na mesma casa. Que a convivência, o respeito e a comunhão com as pessoas de nossas relações e todas
as demais que nos afetam, possam ser a nossa maior riqueza.
P. Valdemar Schultz
Coordenador da Pastoral Escolar

Agenda de Agosto/2019
Data

Dia da
Semana

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 a 23/08/2019

CST

29 e
30

Quinta e
Sexta

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

Panambi/RS

Horário

18h

18h

Atividade/Evento

Local

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 com a autorização
do responsável por escrito via agenda ou na secretaria.
Não é autorizada a entrada dos alunos após horário das 07h30min, 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.

I Olimpíada Brasileira de Educação Financeira
No dia 20 de agosto todos os alunos do Colégio Sinodal Tramandaí realizarão as provas da
I Olimpíada Brasileira de Educação Financeira, que será aplicada em horário de aula.
Por ser a primeira vez que o Colégio participa de Olimpíada com os alunos do 2º ano do
Ensino Fundamental até o Ensino Médio, pedimos às famílias que motivem seus filhos.
Algumas informações importantes para esta 1ª fase da I Olimpíada Brasileira de Educação Financeira:
A prova tem 3 horas de duração.
As questões possuem alternativas de resposta (a, b, c, d, e) e somente uma delas está correta.

Simulado do ENEM
No dia 22 de agosto teremos o 2º dia do Simulado ENEM para os alunos do Ensino Médio.
Neste dia serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e Matemática. Caso o aluno não
tenha realizado o simulado no 1º dia, pode e deve fazer as provas do 2º dia.

Reunião dos Pais Representantes
No dia 21 de agosto, às 18h, teremos a reunião dos Pais Representantes no auditório do
Colégio. Contamos com a presença de todos os pais representantes de turma.

Saída Pedagógica – 2º ano
No dia 22 de agosto os alunos do 2º ano estarão realizando a Saída Pedagógica para Porto
Alegre para dar continuidade aos estudos desenvolvidos sobre tratamento de água e comunicação. Para ver as questões relacionadas à água e o seu tratamento visitarão o DMAE. Para as
questões relacionadas à comunicação visitarão a RBSTV, onde serão recebidos por um repórter e
monitor da emissora. Farão uma visita guiada nos estúdios, conhecerão o estúdio de gravação e
poderão tirar fotos com os funcionários da emissora. Durante o Jornal do Almoço aparecerá uma
foto do grupo que visitou o estúdio.
Os pais que ainda não fizeram o pagamento da saída pedagógica e assinaram a autorização com firma reconhecida, podem fazê-lo até a próxima segunda-feira, 19 de agosto de 2019.

GERAL
Início das aulas 2020

O início das aulas em 2020 nas Unidades Dohms e no Colégio Sinodal Tramandaí será dia 17 de fevereiro. O recesso de julho no ano que vem será do dia 18
de julho até 02 de agosto.

Formação Continuada

Amanhã 47 professores das Unidades Dohms e do Colégio Sinodal Tramandaí
participarão do II Simpósio de Práticas Pedagógicas da Rede Sinodal de Educação,
no Instituto Ivoti, em Ivoti/RS. Será um momento muito importante de formação para
nossos professores.

