Tramandaí, 13 de setembro de 2019

Mais pontes e menos muros
“Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou.” (João 14.27a)
Na promoção da paz, o lema bíblico da IECLB deste ano propõe criar pontes. A imagem da ponte contrasta com a do muro. Na comparação,
a ponte simboliza todo e qualquer esforço para unir todas as coisas que,
por algum motivo, vivem separadas. Já o muro é erguido em razão de alguma ameaça externa, dividindo ou demarcando espaços. Há exceções,
quando ele desempenha o papel de proteção, como no caso do muro de
arrimo. Sua construção se justifica para conter um perigo, o desmoronamento de terra em épocas chuvosas.
Lamentável é quando muros são erguidos como instrumento de dominação política e segregação social, que foi o caso do muro de Berlim e
tantos outros. Sejam eles visíveis ou invisíveis, continuam sendo criados
e dividindo o mundo. Em tempos, em que é tendência levantar muros, a
construção de pontes, o esforço para ser elo entre posições, aparentemente, irreconciliáveis, permanece sendo um grande desafio para a humanidade.
Na história de nosso país, temos um exemplo de tentativa de superação de um abismo histórico criado pela guerra. O Brasil e o Paraguai
construíram, em parceria, na década de 50 e 60, sobre o Rio Parará, a
“Ponte da Amizade”, interligando os dois países. A guerra com o Paraguai
foi extremamente violenta, causando enormes prejuízos para os países
envolvidos. A ponte representou o fim da inimizade entre os dois países,
reafirmando o acordo de paz assinado em 1872. A “Ponte da Amizade”
permanece, ainda hoje, sendo um símbolo importante de solidariedade
entre os povos.
Guerras e inimizades criam, por vezes, enormes abismos com profundos sofrimentos. A paz que Jesus Cristo oferece, no entanto, é reconciliadora, liga margens opostas, vence barreiras e preconceitos, aproxima
e une pessoas. Onde há amor envolvido a paz de Deus está presente.
P. Valdemar Schultz
Coordenador da Pastoral Escolar
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Semana Farroupilha
Durante a Semana Farroupilha (16 a 19 de setembro) os alunos podem usar as pilchas típicas gaúchas como durante as atividades escolares, exceto nas aulas de Educação Física.
No dia 19 setembro após o recreio (manhã e tarde) terá roda de chimarrão e pipoca com os
alunos, organizado pelos professores. Apresentação das tarefas da gincana do Grêmio Estudantil
para os alunos do turno da manhã e a tarde apresentação das turmas.

I Olimpíada Brasileira de Educação Financeira UFRGS
As provas ocorreram no dia 20 de agosto, em nossa Escola, com os alunos do 3º ano do
Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio. Classificamos 62 alunos para participar da 2ª
fase que acontecerá no dia 05/10/2019, no período das 9 às 12h, no campus central da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre.
Educação Financeira é um tema que trabalhamos e praticamos diariamente em nossas vidas e o Colégio Sinodal Tramandaí fica imensamente lisonjeado de ter classificado 62 alunos para
a 2ª fase.

Registro de Ocorrências Pedagógicas no Portal do Aluno
Informamos aos responsáveis que o professor, por vezes faz o registro das ocorrências no
seu caderno e em momento oportuno faz os registros online. Por isso, pode haver divergência de
horário e data das ocorrências.

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, no Centro Sinodal 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, 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 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, 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 oportunamente.
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.

Piolhos
Solicitamos aos pais que olhem a cabeça dos filhos e eliminem os piolhos, pois estamos
tendo casos frequentes em algumas turmas, o que tem causado mal estar entre os alunos.

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, Matemática, Língua Portuguesa e 1º e 2º
Anos. Amanhã ocorrerá a reunião com as professoras do 3º Ano.

Formação continuada
Nesse sábado ocorrerá a quarta etapa do curso de formação continuada dos professores
de Língua Alemã. Estarão envolvidos os professores das Unidades Higienópolis e Zona Sul.

Fórum de Iniciação Científica
Na próxima segunda o CEM Pastor Dohms e o Colégio Sinodal Tramandaí participarão do
10º Fórum de Iniciação Técnico-Científico da Rede Sinodal de Educação que ocorrerá no CSEM
de Sapiranga, em Sapiranga. As Unidades Higienópolis e Taquari representarão nossa Instituição.

Reunião com diretores
Na terça-feira, dia 17, a direção geral se reunirá com os diretores das Unidades para planejamento do trabalho de 2020.

