Tramandaí, 18 de outubro de 2019

Com brilho nos olhos
“Os mestres sábios, aqueles que ensinaram muitas pessoas a fazer o que
é certo, brilharão como as estrelas do céu, com um brilho que nunca se
apagará.” (Daniel 12.3)
Feche os olhos e tente lembrar-se de uma professora ou de um professor que
foi especialmente marcante em sua vida. Certamente, muitas lembranças virão à
sua mente, que despertarão a sua emoção. Mas, ao tratar- se de sala de aula, provavelmente, não mais que um ou dois nomes ocupam um lugar cativo no seu coração. Isso acontece porque o profissional da educação que trabalha com brilho nos
olhos é capaz de despertar o brilho nos olhos do aluno, conforme afirmou o psicólogo Leo Fraiman, no XV Congresso do Ensino Privado Gaúcho, em julho deste ano.
A tarefa de educar envolve diretamente a formação de valores para a vida. O
brilho nos olhos acontece quando os conteúdos ensinados passam a ter significado,
quando há apoio para o erro e elogio para o esforço. Não há como saber tudo, mas
há inúmeras possibilidades para dividir as dúvidas, compartilhar ideias, sonhos e
projetos. O mais importante é que cada ator deste cenário, professores e alunos,
possam dar o melhor de si, buscando aprender juntos, interagindo e dialogando a
partir de suas experiências.
O processo de educação de crianças e adolescentes precisa ser um movimento de afetos que inicia em casa, aprofunda-se na escola e segue por toda a vida. O
reformador Martim Lutero, lembrando-se de sua própria educação na família e na
escola, propôs uma pedagogia lúdica e prazerosa: “Visto que, pela graça de Deus,
está tudo preparado para que as crianças possam estudar línguas, outras disciplinas
e História, com prazer e brincando”.
Que não falte brilho nos olhos de quem ensina e aprende, pois a sabedoria da
vida transcende o conhecimento, entrelaça-se com as vivências de quem se envolve e se deixa envolver no ato de educar.
P. Valdemar Schultz
Coordenador da Pastoral Escolar
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MIC – Mostra de Iniciação Científica – 5º ano até a
2ª série do Ensino Médio
Escola Aberta – Anos Iniciais 1º ao 4º ano
Reunião do Conselho Escolar
CST
17º Seminário de Diretores e Representantes de
Mantenedoras da Rede Sinodal de Educação – Co- Curitiba/PR
légio Martinus
Feriado Escolar – Dia da Reforma
CST

Avaliações Perdidas 3º Trimestre

As avaliações perdidas no período de 09 de setembro e 18 de outubro de 2019 poderão ser
realizadas no dia 24 de outubro de 2019, mediante entrega do requerimento disponível no portal
do aluno na Tesouraria do Colégio até o dia 18 de outubro de 2019.

Mostra de Iniciação Científica e Escola Aberta

No dia 19 de outubro, os alunos do Colégio apresentarão para a comunidade escolar, familiares e amigos os projetos desenvolvidos no de 2019:
Escola Aberta: os alunos dos Anos Iniciais (1º ao 4º ano) estarão realizando uma exposição de trabalhos desenvolvidos no decorrer do ano letivo em sala de aula, principalmente
com o projeto “Aluno Leitor”.
Mostra de Iniciação Científica: Os alunos dos 5º anos, Anos Finais e Ensino Médio (1ª e
2ª série) estarão apresentando os trabalhos de pesquisa realizados ao longo do ano e serão avaliados por Comissão Avaliadora externa. Os dois melhores projetos dos Anos Finais
e Ensino Médio serão publicados em uma revista eletrônica e também encaminhados para
representar o Colégio em Amostras e Fóruns Técnico-científicos externos.
É dia letivo para todos os alunos! Quem não comparecer terá o registro de falta.

Os alunos da 3ª série do Ensino Médio estarão recepcionando os visitantes da MIC e Escola Aberta, também vendendo lanches no ginásio em frente à churrasqueira.

Apresentação dos Trabalhos da MIC 2019

(extrato informativos: 23.08.2019, 30.08.2019, 06.09.2019, 13.09.2019)
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.

Feriados Escolares

No dia 31 de outubro, Dia da Reforma Luterana, e 01 de novembro, dia para compensar
participação no Desfile Cívico, serão feriados escolares e não haverá aula.

Sarau Cultural 2019

Queremos convidar todas as famílias, junto com os alunos, para prestigiarem o Sarau Cultural 2019, com a apresentação dos três grupos de Teatro, Coral Infantil e Grupo de Percussão, no dia 05 de novembro de 2019, às 18h, no Saguão do Colégio.

GERAL
Reunião Viagem de Estudos – Inglaterra 2020

No dia 28 de outubro acontecerá a reunião de apresentação da 23ª VIESI –
Viagem de Estudos de Língua Inglesa – Inglaterra –julho de 2020. Dessa Viagem
podem participar os alunos que atualmente estudam nos 8º e 9º anos das Unidades
do CEM Pastor Dohms e do Colégio Sinodal Tramandaí. O local da reunião será o
Salão Nobre da Unidade Higienópolis (Rua Américo Vespúcio, 483 – Porto Alegre).
O horário de início será 19h30min.

Reuniões de Planejamento 2020

A direção geral reunirá na próxima semana os professores dos seguintes
componentes curriculares e nível para organização dos Planos de Estudos 2020
adaptados à BNCC:
21.10 – 14h – Professores de Física
23.10 – 14h – Professores de Língua Alemã
26.10 – 8h – Professoras da Educação Infantil

Encontro de Corais Infanto-juvenis
No dia 24 de outubro a Unidade Higienópolis representará o CEM Pastor
Dohms no Encontro de Corais da Região Meridional da Rede Sinodal de Educação.
O Encontro acontecerá no Colégio Sinodal Alfredo Simon, em Pelotas – RS.

Rematrículas 2020

Na segunda-feira, dia 21 de outubro, iniciaremos o processo de rematrículas em
todas as Unidades de Ensino Dohms e Colégio Sinodal Tramandaí. As informações sobre esse processo enviaremos aos responsáveis por e-mail.

