Tramandaí, 06 de setembro de 2019

A moldura da Pátria
Quando pensamos em nossa Pátria, lembramo-nos das ligações que
temos com pessoas cujas tradições e valores são muito próximos aos
nossos e que falam a mesma língua que nós.
O fato de nascermos num mesmo território, no entanto, não é suficiente para que haja o sentimento de patriotismo. É necessário que as pessoas compartilhem um mínimo de referências para que possam sentir-se
pertencentes a um povo.
Uma imagem que ilustra o sentimento de patriotismo é a moldura.
Dentro dela, as pessoas fazem seus traços e dão suas pinceladas sobre
a tela da sociedade. O conjunto das contribuições formará um quadro. A
moldura representa as tradições, os valores e as regras que regem a vida
das pessoas de um determinado país. Nesse quadro, chamada Pátria,
cada pessoa tem uma tarefa e assume um compromisso para contribuir
com a identidade de seu povo. Diante do feriado de sete de setembro,
cabe a pergunta: como estamos contribuindo para a formação da imagem
de nossa Pátria?
Enquanto cada pessoa procurar satisfazer apenas as suas necessidades e os seus interesses, o bem comum da população de um país não
acontecerá. Jesus, através de seu modo de agir e viver, demonstrou que
a disposição em servir ao próximo é mais importante que ser servido (Mateus 20.28). Esse é um princípio fundamental para o exercício do patriotismo.
Os problemas, as preocupações e as necessidades de um país afetam as pessoas coletivamente. Por isso, o sentimento de patriotismo deve
extrapolar o individualismo e priorizar o bem-estar maior de toda a população. A construção de uma sociedade mais justa e solidária é a nossa
tarefa e o nosso compromisso.
Confiemos a Deus o nosso compromisso com a nossa Pátria, para
que seja mais fraterna, justa e livre.
P. Valdemar Schultz
Coordenador da Pastoral Escolar
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Conselhos de Classes do 2º Trimestre
Estamos nos aproximando do final do 2º trimestre e junto também precisamos realizar os
Conselhos de Classe 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 no dia 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.
Datas dos Conselhos de Classe do 2º Trimestre:
10 de setembro de 2019
13h25min - 2ºB
14h15min - 2ºD
17h45min - 6º e 7º anos

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

Frequência dos Alunos

Nas duas últimas semanas todos os alunos que estavam com frequência escolar abaixo
dos 75% foram chamados para serem alertados sobre a situação e os riscos. Esta informação
também foi publicada nas ocorrências pedagógicas dos alunos para que os pais possam fazer o
acompanhamento.

Conteúdo Pedagógico, Trabalhos e Avaliações Perdidas
Sempre que um aluno vier a faltar, é compromisso dele junto com a família procurar a Escola para colocar o conteúdo pedagógico, Trabalhos e Avaliações Perdidas em dia. O professor não
pode parar a sequência da aula para atender um único aluno da turma e deixar os demais esperando.
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.”

10º Fórum de Iniciação Científica da Rede Sinodal de Educação de Educação
O projeto destaque da MIC de 2018 estará participando do 10º Fórum de Iniciação Científica da Rede Sinodal de Educação de Educação, no dia 16 de setembro de 2019, no Centro de Ensino Médio Sapiranga, em Sapiranga.
O projeto destaque foi “Adubo Orgânico e Econômico – Microempresa” dos alunos Ícaro
Venzon, Jonathan Flores, Gabriel Dick e Maria Eduarda Müller, sendo a professora orientadora
Lisiane Lessa Barros.

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.

55ª ONASE – Olimpíada Nacional da Rede Sinodal de Educação
Nos dias 25, 26 e 27 de setembro de 2019 as equipes de basquete Infantil Masculina, Infantil Feminina e Infanto Feminino estarão disputando a Olimpíada Nacional da Rede Sinodal de Educação no Colégio Mauá, em Santa Cruz do Sul.

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 Científica 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
acompanharam 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.

As reuniões de Pais 1º ao 4º ano
No dia 17 de setembro às 18h teremos as reuniões de pais por turma do 2º trimestre com
as professoras regentes.

Entrega das Avaliações Anos Inicias 1º ao 4º ano
A entrega de avaliações dos Anos Iniciais do 1º ao 4º ano será no dia 01 de outubro com
início às 17h30mim, conforme os agendamentos que serão realizados no dia 17 de setembro na
reunião de pais.

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
Em agosto 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.
Já aconteceram as reuniões com os professores de Ciências Humanas, Ciências
Naturais, 1º e 2º Anos. Dia 09 acontecerá a reunião com os professores de Matemática, dia 11 com os de Língua Portuguesa e dia 14 com as professoras do 3º Ano.

41ª ATESE
Entre os dias 11 e 13 de setembro os alunos do grupo de teatro do Ensino
Médio da Unidade Higienópolis e do Colégio Sinodal Tramandaí representarão o
CEM Pastor Dohms e o CST na Amostra de Teatro da Rede Sinodal de Educação,
na SETREM, em Três de Maio. A viagem a Três de Maio será no dia 10.

