Tramandaí, 30 de agosto de 2019

O Pote Rachado
Ao concluir a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, lembrei–me de
uma antiga lenda. Conta-se que um carregador de água levava dois potes,
pendurados em uma vara, sobre os ombros. Um dos potes tinha uma rachadura,
sempre chegando pela metade de água, enquanto o outro era perfeito e sempre
chegava cheio de água na casa do Mestre. Diariamente, o carregador entregava um
pote e meio de água. O pote perfeito estava orgulhoso de si. Porém, o pote rachado
sentia-se triste por causa de sua imperfeição. Um dia falou ao homem:
− Estou envergonhado e quero pedir-te perdão.
− Por quê? - Perguntou o homem.
− Nesses anos eu fui capaz de entregar apenas a metade da minha carga,
porque essa rachadura faz com que a água vá se derramando pelo chão. Por causa
do meu defeito, tu fazes o teu trabalho e não ganhas todo o salário pelo teu
merecido esforço.
O homem ficou triste pelo sentimento do pote, e disse-lhe amorosamente:
− Quando retornarmos para a casa, quero que admires as flores ao longo do
caminho, porque, conhecendo a tua dificuldade, transformei-a em vantagem. Lancei
sementes de flores do teu lado da trilha e, cada dia, tu as regas. Por anos eu colho
flores para ornar a mesa de meu senhor. Se não fosses do jeito que és, meu Mestre
não teria essa beleza em sua casa.
Cada um de nós tem suas próprias rachaduras, nossas partes menos
eficientes. Na matemática de Deus, nada se perde e, se permitirmos, o Senhor vai
usar a nossa forma de ser, incluindo as nossas rachaduras, para compartilhar o
amor e embelezar a vida. Em comparação com o pote rachado, a morte de Cristo na
cruz foi considerada fraqueza, mas olhando para a cruz vazia, reconhecemos que
Deus dá forças em meio ao sofrimento, pois ela anuncia a vitória sobre tudo o que é
negativo, vergonhoso ou doloroso.
Não tenhamos medo do que pensamos ser imperfeições, pois para Deus, elas
podem ser fonte de beleza.
Pastora Adriana Weege
Professora de Ensino Religioso na Unidade Zona Norte
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41ª ATESE
Nos dias 11 a 13 de setembro de 2019 o grupo de Teatro do Ensino Médio estará participando da 41ª ATESE da Rede Sinodal de Educação, na SETEM em Três de Maio/RS.
O grupo irá apresentar a peça “Pobres Mortais - Em um mundo em que os seres humanos
acreditam tomar suas próprias decisões, Deusas orquestram suas vidas a gosto de suas próprias
vontades, novas formas de ver o mundo e as pessoas são necessárias para adentrar em uma nova era em que a igualdade e o respeito não sejam reivindicações apenas do feminismo ou das
minorias, mas de toda a humanidade.”

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 será dia 24 de setembro de 2019, às 13h30mim. Será dia letivo para
todos os alunos, portanto todos estão convocados para participar. Os alunos deverão estar uniformizados com a camiseta azul marinho e serão conduzidos durante a Caminhada pelo Grupo de
Percussão do Colégio.

Conselhos de Classes do 2º Trimestre
Estamos nos aproximando do final do 2º trimestre e junto também precisamos realizar os
Conselhos de Classes para o fechamento de mais uma etapa, momento muito importante para
avaliar o processo de aprendizagem dos nossos alunos e planejar a próxima e última etapa do ano
letivo de 2019.
Para que todos os professores dos Anos Iniciais possam participar dos Conselhos de Classe, os alunos não terão Aulas Especializadas nos dias 03, 04 e 10 de setembro, sendo as atividades pedagógicas de responsabilidade das professoras Regentes. Momento que o professor Regente estiver em Conselho de Classe de sua turma, os alunos irão para a Biblioteca e terão uma
atividade de Hora do Conto com a professora Caren.
Data dos Conselhos de Classe do 2º Trimestre:
03 de setembro de 2019
13h25min - 1ºD
14h15min - 3ºB
15h30min - 4ºD
17h45min - 5º anos
10 de setembro de 2019
13h25min - 2ºB
14h15min - 2ºD
17h45min - 6º e 7º anos

04 de setembro de 2019
13h25min - 1ºB
14h15min - 3ºD
15h30min - 4ºB

14 de setembro de 2019
8h - 8º e 9º anos e Ensino Médio

Lembramos que o professor poderá aplicar avaliações mesmo após o Conselho de Classe
e antes do encerramento do trimestre, registrando o resultado para o próximo trimestre.

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
Na semana passada 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. Amanhã acontecerá a reunião com as professoras do 2º Ano. Na próxima
quarta ocorrerá a reunião com os professores de Ciências Naturais do 6º ao 9º Ano.

