Tramandaí, 23 de agosto de 2019

Somos todos diferentes
De 21 a 28 de agosto, celebramos a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Sob o olhar do bondoso Deus, somos todos diferentes, desde o tipo de pele,
de cabelos, da cor dos olhos até a maneira de ser e de agir; mas, em se tratando de
respeito à dignidade, somos todos iguais. Então por que, muitas vezes, tratamos as
pessoas com deficiência de forma diferente?
O primeiro passo para vencermos a barreira do preconceito e da falta de amor
é aceitar e a outra pessoa na sua diferença. Compartilho uma história que nos leva
a refletir sobre esse tema: “A cura do coxo”.
Os apóstolos Pedro e João estavam indo ao templo, quando encontraram um
homem, coxo de nascença, pedindo esmolas em um dos portões, chamado “Portão
Formoso”. Ao pedir-lhes esmola, Pedro disse:
— Olhe para nós!
Ele olhou, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse:
— Não tenho nenhum dinheiro, mas o que tenho eu lhe dou: pelo poder do
nome de Jesus Cristo, de Nazaré, levante-se e ande.
Em seguida, Pedro ajudou o homem a se levantar. Com os pés no chão e os
tornozelos firmes, o homem curado deu um pulo e começou a andar. Depois entrou
no pátio do Templo com os apóstolos, andando, pulando e agradecendo a Deus.
(Narrativa baseada em Atos 3.1-8)
A cura foi realizada em nome de Jesus Cristo, o Senhor da vida. As pessoas
que viram o homem, nascido coxo, andando livremente no pátio do templo, ficaram
muito admiradas com o que havia acontecido, porque reconheceram que ele havia
sido integrado à sociedade, não precisando mais ocupar o lugar de uma pessoa incapacitada no portão do templo.
Ainda hoje a inclusão das pessoas com deficiência permanece sendo um
grande desafio para a nossa sociedade. Precisamos superar situações e ideias que
nos paralisam. Somos um só corpo, mas com diferentes funções. Somos todos diferentes, cada qual com o seu jeito, com sua maneira de agir e de pensar. Cada pessoa é especial.
É assim que Deus ama a gente!
Kátlin Franciele Dickel
Orientadora Religiosa/Professora de Ensino Religioso Alvorada e Zona Sul

Agenda de Agosto/2019
Data

Dia da
Semana

Horário

26

Segunda

18h

27

Atividade/Evento

Local

Reunião do Conselho Escolar

CST

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

Quinta

Circuito de Xadrez da Rede Sinodal de Educação –
Região Meridional - 2019 – 3ª Etapa – Colégio Sinodal Tiradentes

Campo
Bom/RS

29

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.

Atividades Complementares
Solicitamos aos pais que enviem ou deixem seus filhos virem ao Colégio somente quando
possuem Atividades Complementares. Tivemos inúmeras ocorrências com alunos que não estão
matriculadas nas atividades e entram no Colégio para assistir, mas acabam perturbando os alunos
que estão nas atividades, necessitando o professor deixar de realizar a atividade planejada para
resolver questões de conflitos externos.
Enviamos novamente o horário das Atividades Complementares:
Dia da Semana
Atividades
Horários
Turmas
Segunda-feira
Oficinas Esportivas 13h25min às 17h10min AF6A, AF7A e AF8A
Segunda-feira
Coral Infantil
17h40min às 18h30min Anos Iniciais
Terça-feira
Teatro
13h25min às 14h15min Anos Finais
Quarta-feira
Oficina Esportiva
10h20min às 11h10min Anos Iniciais
Quarta-feira
Libras
17h40mim às 18h30min Anos Iniciais
Quinta-feira
Oficinas Esportivas 13h25min às 17h10min AF9A, AF9C, EM1A, EM2A e
EM3A
Quinta-feira
Teatro
16h30mim às 17h20min Ensino Médio
Quinta-feira
Libras
16h40mim às 17h30min Anos Finais e Ensino Médio
Quinta-feira
Libras Professores
17h45min às 18h35min Professores e Funcionários
e Funcionários
Sexta-feira
Teatro
10h20min às 11h10min Anos Iniciais
Nas oficinas terceirizadas solicitamos que também observem o espaço em que elas ocorrem e permaneçam nas atividades, evitando a correria nos corredores e escadas.

Apresentação dos Trabalhos da MIC 2019
Os trabalhos da MIC 2019 serão apresentados em data única no dia 19 de outubro de 2019
na parte da manhã, sendo avaliados por uma comissão externa. Esta avaliação definirá os projetos destaques que representarão o Colégio nas Feiras de Iniciação Científicas da Rede Sinodal de
Educação e Universidades, às quais podemos encaminhar as inscrições nos momentos oportunos.
Os trabalhos da MIC terão as seguintes avaliações no 3º trimestre:
1. Desenvolvimento do trabalho em sala de aula – avaliação dos professores que
acompanharão os alunos durante as aulas;
2. Trabalho escrito impresso + banner - avaliação do professor orientador;
3. Apresentação do trabalho unicamente por meio de banner - avaliação da comissão
externa
Os alunos que não estiverem no dia da MIC não terão outra oportunidade para apresentar o
trabalho. Pelo fato da comissão ser externa não temos como trazê-la novamente em outra oportunidade, ficando o aluno apenas com duas menções.

Caminhada Cívica
A Caminhada Cívica que estava prevista no calendário para o dia 07 de setembro de 2019
foi transferida pela Secretaria de Educação do Município de Tramandaí para o dia 24 de setembro
de 2019 às 13h30mim. Desta forma, também teremos algumas mudanças no calendário do Colégio:
07/09 – Caminhada Cívica transferida para 24/09/2019
23/09 – Aula normal
24/09 – Feriado Municipal – Caminhada Cívica – 13h30min
01/11 – Feriado Escolar - Compensação do dia 24/09.
Observação: Caso a Caminhada Cívica for cancelada no dia 24/09, ela não será realizada em outra data, ficando também cancelado a compensação no dia 01/11/2019.

Provas Perdidas
Dia 29 de agosto os alunos que perderam avaliações no período de 08 de julho de 2019 a
23 de agosto de 2019, irão realizá-las, conforme os requerimentos encaminhados até 23 de agosto, às 14h, na sala 302.

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.
Reuniões com professores – Planos de Estudos
Nessa semana a direção geral iniciou as reuniões com os professores de todas as Unidades Dohms e do Colégio Sinodal Tramandaí para planejar e organizar
os Planos de Estudos da Educação Infantil ao 9º Ano que terão vigência a partir de
2020. A primeira reunião foi com os professores de Ciências Humanas, História e
Geografia do 6º ao 9º Ano. Amanhã acontecerá a reunião com as professoras do 1º
Ano.
Reuniões com professores – Planos de Estudos
Amanhã também os professores de Língua Alemã das Unidades Higienópolis
e Zona Sul estarão reunidos para a realização de mais uma etapa do curso de formação continuada 2019.
Reunião com Coordenadoras Pedagógicas
No dia 27 de agosto as Coordenadoras Pedagógicas das Unidades Dohms e
do Colégio Sinodal Tramandaí se reunirão com a Coordenadora Pedagógica Geral,
na direção geral, em Porto Alegre.

