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Prezados pais! 

 

Nessa quarta-feira, 14 de fevereiro, iniciamos o 

ano letivo de 2018. Sejam todos muito bem-vindos! 

Desejamos aos alunos, professores, funcionários e 

comunidade escolar um excelente ano letivo. 

 

Iniciaram, também, as atividades do Integral 

para alunos da Educação Infantil ao 4° ano do EF. O 

horário é das 7h15min às 13h15min com diversas 

atividades, lanches e almoço no colégio. Já temos 

uma boa turma, mas ainda temos vagas. As 

matrículas podem ser feitas para 5 ou 3 dias da 

semana. Interessados devem procurar a secretaria.   

Informamos a todas as famílias, especialmente 

às novas, que toda sexta-feira será enviada, por 

email, carta com informações diversas do colégio, 

juntamente com a Agenda Semanal. Nela constarão 

todas as atividades da semana seguinte, 

complementando o calendário escolar que consta 

na agenda dos alunos. 

Na próxima terça e quarta-feira, dias 20 e 21 de 

fevereiro, das 10h às 18h, ocorrerá a venda de livros 

novos pelos representantes das editoras, no saguão 

do colégio. A venda de livros usados acontecerá no 

dia 19 de fevereiro, das 13h30min às 15h30min.  

O Brechó de Uniformes Usados, organizado pelo 

CPP, acontecerá nos dias 20 e 21 de fevereiro, das 

11h às 14h, no saguão do Colégio. O espaço 

também é aberto para as famílias que têm interesse 

em vender suas peças; nesse caso, a negociação 

ocorrerá entre comprador e vendedor. O CPP não 

compra ou troca peças! Agradecemos às famílias 

que doaram uniformes, colaborando para o 

crescimento dessa ação que promove 

sustentabilidade e economia. Doações continuam 

sendo recebidas na secretaria ou diretamente com 

o CPP nos dias do evento. 

Importante: para evitar a perda de uniforme 

durante o ano letivo, pede-se que as peças sejam 

identificadas com nome e sobrenome do aluno. Os 

uniformes identificados são devolvidos aos alunos 

quando encontrados pelos profissionais do Colégio. 

Os uniformes não identificados ficarão no Achados 

e Perdidos para que sejam procurados pelas 

famílias até o final do ano vigente. Após esse prazo, 

as peças não procuradas serão encaminhadas ao 

CPP.  

 

Na quarta-feira, 21 de fevereiro, às 19h, 

ocorrerão as reuniões de pais dos alunos do Infantil 

1 ao 4, do 1° ao 9° ano do Ensino Fundamental e da 

1ª à 3ª série do Ensino Médio. Cada turma terá 

encontro com os respectivos professores regentes 

ou conselheiros nas salas de aula. Será um 

momento muito importante para que pais e 
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professores se conheçam e conversem sobre 

assuntos importantes que acontecerão durante o 

ano letivo. Contamos com a presença de todos. 

Na segunda-feira, 26 de fevereiro, iniciarão as 

aulas dos Cursos Técnicos, turmas em andamento 

do Técnico em Meio Ambiente, Segurança do 

Trabalho e Administração.  Iniciará também a turma 

nova do Técnico em Segurança do Trabalho. Já a 

turma nova no Técnico em Administração iniciará no 

segundo semestre de 2018.  Interessados devem 

fazer contato com a secretaria e marcar entrevista. 

As matrículas para o 

Walk Together estão abertas 

a toda comunidade. São 

oferecidas aulas de inglês, 

alemão, francês e espanhol 

para todos os níveis e idades. Convidamos os alunos 

do 9º ano e Ensino médio para a turma de francês, 

que acontecerá nas quartas-feiras, das 13h30min às 

15h10min. Convidamos vocês, pais, para a turma de 

inglês básico 1, que acontecerá nas segundas-feiras, 

das 19h às 20h40min. Há diversas outras 

turmas/idiomas em dias e horários diferenciados. 

Interessados devem entrar em contato com a 

secretaria da escola ou diretamente com a 

professora Rafaela Mesquita 

(rafaela@sinodal.com.br), coordenadora do Walk 

Together. As aulas iniciam no dia 1º de março. 

Os retiros de turma serão bem no início do 

ano letivo. Já na semana que vem ocorrem do 8° 

ano e do 6° ano do EF. Ressaltamos a importância 

da participação de todos os alunos. Agradecemos 

pelo apoio. 

Reforçamos, ainda, a importância:  

a) Do uso diário do uniforme escolar;  

b) Do bom uso da agenda escolar;  

c) Da pontualidade na entrada nas aulas e 

entrega de atividades;  

d) Da realização dos temas e do estudo 

diário.  

--------------- 

A escola está viva! Há, novamente, 

movimento de alunas e alunos, barulho nas salas de 

aula, convívio, risadas, correria, .... enfim, vida! 

Assim como o trabalho, o descanso é um desejo de 

Deus para a sua criação. Depois das férias, agora é 

tempo de retomar. O Colégio Sinodal se preparou 

no período de férias para esse novo ano 

letivo: melhoramentos foram realizados; 

professoras e professores tiveram o seminário de 

preparação antes do início efetivo das aulas; alunas 

e alunos foram recepcionados com alegria e a 

expectativa é que tenhamos um ano com muitas 

conquistas. 

A palavra bíblica de Colossenses 3.15 diz: 

"Que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas 

decisões". Esse é o desejo do Colégio para todas as 

famílias com as quais desejamos caminhar juntos 

neste ano letivo. Que Deus conduza os passos de 

todos nós, para que, juntos, possamos seguir e nos 

fortalecer mutuamente. 

Agradecemos pelo apoio de todos e 

reforçamos a importância do trabalho conjunto 

entre escola, alunos e pais. 
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AGENDA SEMANAL 
SEGUNDA-FEIRA: 19/02/18 

 

 Início das Progressões Parciais 

 Manhã - Culto de abertura – EF 2 e EM 

 Tarde - Culto de abertura – EF 1 e EI   

 13h30min às 15h10min - Progressão Parcial 81 – Inglês – Sala 14 

 

TERÇA-FEIRA: 20/02/18 

 

 Manhã e Tarde - Feira de livros didáticos – Comunidade escolar 

 Início das aulas práticas a partir da 1ª série do EM 

 13h30min às 15h10min – Progressão Parcial 111 – Literatura – Sala 16 

 16h10min às 17h50min - Progressão Parcial 111 – Química – Laboratório 

 

QUARTA-FEIRA: 21/02/18 

 

 Manhã e Tarde - Feira de livros didáticos – Comunidade escolar 

 Manhã e Tarde – Divulgação das Oficinas e escolinhas – EI, EF e EM 

 07h30min às 17h – Retiro de Integração da turma 81 – Sítio do Sinodal – Lomba Grande 

 19h – Reunião de Pais e Professores – EI, EF e EM 

 13h30min às 15h10min – Progressão Parcial 91 – História – Sala 13 

 13h30min às 15h10min – Progressão Parcial 121 – Matemática -  Sala 16 

 14h20min às 16h – Progressão Parcial 111 – Biologia – Laboratório  

 

QUINTA-FEIRA: 22/02/18 

 Manhã e Tarde – Divulgação das Oficinas e escolinhas – EI, EF e EM 

 07h30min às 17h – Retiro de Integração da turma 61 – Sítio do Sinodal – Lomba Grande 

 Início das aulas práticas a partir da 2ª série do EM 

 13h30min às 15h10min – Progressão Parcial 61 – Matemática – Sala 7 

 

SEXTA-FEIRA: 23/02/18 

 

 Manhã e Tarde – Divulgação das Oficinas e escolinhas – EI, EF e EM 

 14h10min às 15h50min – Progressão Parcial 81 – Matemática – Sala 16 

 16h às 17h40min – Progressão Parcial 91 – Matemática – Sala 16 

 

 

     Desejamos que Deus abençoe e fortaleça a sua vida e de toda a sua família. 

Bom final de semana!  

 

Atenciosamente,             

Equipe Diretiva e Pedagógica 

Colégio Sinodal Portão 

 

Porto Alegre, 366 – 93180-000 – Portão/RS 

portao@sinodal.com.br – www.sinodal.com.br 

Fone/Fax: 51 35625573 

mailto:portao@sinodal.com.br
http://www.sinodal.com.br/
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