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Prezados Pais! 

 

  Hoje, amanhã e domingo, 

o Conjunto Instrumental do 

Colégio Sinodal, alunos de 

Portão e São Leopoldo, 

participarão do 37° ENCORE – Encontro de 

Conjuntos Instrumentais da Rede Sinodal de 

Educação, no Centro Sinodal de Ensino Médio, em 

Sapiranga. A apresentação do nosso conjunto será 

hoje, às 19h30min, no Clube 19 de Julho. A 

comunidade escolar está convidada, especialmente 

os pais dos alunos que participam.      

 

Realizamos a VIII Multifeira e Mostra de 

Trabalhos no sábado passado e segunda-feira. Foi 

um evento de muita qualidade, com o envolvimento 

dos alunos e professores. Cumprimentamos a todos 

que se empenharam e trabalharam. Agradecemos 

também pelas significativas visitas no sábado. 

Na próxima 

semana, dias 28, 29 e 

30 de agosto, alunos da 

turma 91 farão sua viagem pedagógica para o Rio de 

Janeiro. Dentre os locais a serem visitados, estão O 

Museu da Vida, o Jardim Botânico, o Museu do 

Amanhã, o Museu Histórico Nacional e a Casa Rui 

Barbosa. Alunos que não participarem da saída de 

estudos terão aula normal. 

Na próxima sexta-feira, 

31 de agosto, a turma 131 

participará do primeiro 

encontro da Oficina de 

Redação, que acontecerá no 

Colégio Sinodal de São Leopoldo. A série de três 

encontros é uma atividade que tem como objetivo 

o aprimoramento da redação dos nossos alunos. 

O Colégio oferta três cursos técnicos - Meio 

Ambiente, Administração e Segurança do Trabalho. 

Estamos com 93 alunos ao total divididos em cinco 

turmas: uma turma de Meio Ambiente, duas turmas 

de Segurança do Trabalho e duas turmas de 

Administração. Os cursos são ofertados no turno da 

noite e são concomitantes ou subsequentes ao 

Ensino Médio. Em dezembro, formaremos nossa 

primeira turma de Segurança do Trabalho e a sétima 

turma de Meio Ambiente. Em fevereiro de 2019, 

iniciaremos uma nova turma de Segurança do 

Trabalho. Inscrições abertas para os interessados. 

No dia 02 de 

setembro, os alunos da 

Oficina de Voleibol - 

Categoria Infantil 

participarão, pela primeira vez, do Intercolegial de 

Voleibol Infantil na Sociedade Ginástica de Novo 

Hamburgo, evento que reúne escola e projetos da 

região. Os jogos iniciam as 9h. 
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O Ginásio é um projeto que está saindo do papel 

e se tornando realidade, graças aos esforços 

conjuntos de famílias e escola. Estão contratados os 

serviços da Empresa Grepol Engenharia e 

Construções Ltda, responsável pela fundação e 

estruturas,  e os serviços da empresa Hansen 

Estruturas Metálicas Ltda, responsável pela 

cobertura / telhado. Esses serviços devem estar 

concluídos até o final de outubro. Após, 

precisaremos comprar as telhas para a cobertura, 

executar o piso, fazer o fechamento e acabamentos 

finais. São vários passos e tarefas  que ainda devem 

ocorrer.   Lembramos que os recursos para a 

construção dio ginásio serão provindos do Colégio e 

do CPP, através de promoções e outras atividades. 

Dessa forma, o CPP pede o apoio e a colaboração de 

toda comunidade escolar  para a venda da Ação 

entre Amigos em prol do ginásio. É de 

conhecimento de todos que os prêmios para a Ação 

entre Amigos foi uma doação da Empresa Fagundes, 

a qual somos muito gratos. Façam a sua parte. 

Ofereçam a seus familiares e amigos. O ginásio será 

um espaço futuro, quase presente, a ser usado para 

muitas atividades  do Colégio, por alunos, 

professores, pais de alunos na atualidade e no 

futuro.  Se cada aluno vender um bloco da Ação 

Entre Amigos, atingiremos a meta. Vamos, juntos, 

tornar esse objetivo realidade. Vamos ser 

protagonistas 

desta história!  

 

Já podem ser feitas as fichas de interesse para o 

ano letivo de 2019 pelo site do Colégio ou na 

secretaria. As vagas em algumas turmas são bem 

limitadas e a entrevista será marcada conforme 

ordem de solicitação. A escola oferece atendimento 

desde a Educação Infantil (crianças de 4 meses em 

diante) até o Ensino Médio. Já recebemos muitas 

solicitações de vaga, especialmente no Infantil e 

Fundamental 1. Todos serão muito bem-vindos. 

 

Avaliações do 2º Trimestre 

 

 

Entramos no período mais intenso de 

avaliações do 2º Trimestre. Para auxiliar no 

desempenho escolar, especialmente neste período, 

é recomendável que alguns cuidados simples sejam 

tomados. Sugerimos que as famílias auxiliem e 

incentivem os estudantes, levando em 

consideração os seguintes aspectos: 

1. Duração do sono: um estudo americano 

indica que, para adolescentes entre 14 e 17 

anos, o tempo de sono ideal é de 8 a 10 

horas; para os ainda mais jovens, entre 6 e 

13 anos, o ideal são 9 a 11 horas de sono 

todas as noites. 

2. Qualidade do sono: para qualificar o sono, 

é importante ir reduzindo o ritmo 
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aproximadamente uma hora antes de ir 

dormir, evitando uso de aparelhos 

eletrônicos que emitem muita luz, como os 

telefones celulares; leitura de um livro é 

uma boa sugestão para os momentos antes 

do sono. 

3. Alimentação: para 

manter a concentração 

e enfrentar bem a 

maratona de aulas e 

avaliações, é de extrema importância estar 

bem alimentado e hidratado; um bom café 

da manhã antes de ir à escola é essencial; 

beber água várias vezes ao dia também é 

importante. 

4. Postura ativa: em aula, deve-se participar 

ativa e positivamente, fazendo perguntas 

ao professor para tirar as dúvidas e 

realizando as atividades com entusiasmo e 

interesse; um estudo realizado em nossa 

escola mostra que os alunos de melhor 

desempenho são também os que mais 

participam da aula. 

5. Controle 

emocional: durante 

as aulas e, 

especialmente, nos 

momentos avaliativos, é de suma 

importância manter a calma; uma avaliação 

não deve ser encarada como uma forma de 

julgamento, mas uma grande oportunidade 

de demonstrar o que foi estudado e 

aprendido. 

6. Tema de casa: segundo especialistas em 

aprendizagem, o estudante eficaz tem 

como lema "aula assistida é aula estudada 

hoje"; revisar a aula e fazer as tarefas de 

casa no mesmo dia da aula assistida garante 

melhor compreensão do conteúdo.  

7. Exercícios físicos e 

atividades de lazer: 

diversos estudos 

científicos vêm há 

anos mostrando que a prática regular de 

exercícios físicos e atividades de lazer 

(especialmente ao ar livre) é determinante 

no sucesso escolar. 

Desejamos que nossos alunos tenham sucesso 

nesta importante etapa do ano letivo. Nossos 

professores, bem como os serviços de Suporte 

Acadêmico, Psicologia e Coordenação Pedagógica 

estão à disposição para auxiliá-los. 
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AGENDA SEMANAL 

SEGUNDA-FEIRA: 27/08/18  

 7h45min – Meditação –5º ao 8º ano EF 

 8h05min – Meditação –9º ano EF a 3ª série EM 

 9h30min – Reunião do CTAP 

 10h10min às 11h – Oficina do Xadrez – Lab. de Informática do 1º piso 

 11h às 11h50min – Oficina do Xadrez – Lab. de Informática do 1º piso 

 13h30min às 14h20min – Oficina do Xadrez – Lab. de Informática do 1º piso 

 13h30min às 18h– ATESE (Grupo fechado de Teatro) – Sala 02 

 14h20min às 15h10min – Estudos de Recuperação da turma 91 – Inglês A – Sala 06 

 16h20min às 17h10min – Oficina de Teatro (7º e 8º ano) – Sala 02 (cancelado) 

 16h30min às 17h20min – Atletismo (5º, 6º e 7º ano) – Quadra de Esportes  

 17h10min às 18h – Oficina de Teatro 9º ano e EM – Sala 02 (cancelado) 

 

TERÇA-FEIRA: 28/08/18 

 Viagem Pedagógica da turma 91 – Rio de Janeiro 

 13h15min às 14h20min – Oficina de Basquete (5º, 6º e 7º ano) – Quadra da escola 

 13h15min às 14h10min – Estudos de Recuperação da turma do 5º ano – Sala 21 

 13h30min às 14h20min – Aula Prática da turma 111 – Física – Sala 16  

 13h30min às 15h10min – Aula Prática da turma 111 – Química – Lab. Química 

 14h20min às 16h – Aula Prática da turma 111 – Biologia - Sala 07  

 15h10min às 16h – Aula Prática da turma 111 – Física – Sala 16 

 16h às 16h50min – Estudos de Recuperação da turma 131 – Química – Lab. de Química 

 16h às 18h – Atletismo a partir do 8º ano – Quadra de Esportes 

 

QUARTA-FEIRA: 29/08/18 

 Viagem Pedagógica da turma 91 – Rio de Janeiro 

     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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 09h05 às 9h55min – Estudos de Recuperação do 2º ano – Sala 21 

 9h55min às 10h45min – Estudos de Recuperação da turma do 4º ano (41) – Sala 21  

 10h às 10h50min – Coral Infantil (1º ao 4º ano) – Sala 01  

 11h às 11h50min – Atletismo (3º e 4º ano) – Quadra de Esportes 

 13h30min – Conselho de Classe do Infantil 1 e 2 

 13h30min – Conselho de Classe da turma 61 

 13h30min às 15h – Pauta Cantada (5º ao 8º ano) – Sala 01  

 13h30min às 15h10min – Progressão Parcial de História – Carol – Sala 13 

 14h20min às 16h – Progressão Parcial de Biologia – Rodrigo – Sala 07  

 14h30min – Conselho de Classe do Infantil 3 

 14h30min – Conselho de Classe da turma 71 

 15h às 16h30min – Conjunto Instrumental (6º ano EF à 3ª série do EM) – Sala 01  

 15h30min – Conselho de Classe do Infantil 4 

 15h30min – Conselho de Classe da turma 81 

 16h30min às 17h50min – Coral Allegretto (9º ano ao EM) – Sala 01 

 17h – Reunião de Professores da turma 71 

 

QUINTA-FEIRA: 30/08/18 

 Viagem Pedagógica da turma 91 – Rio de Janeiro 

 8h05min – Hora da Leitura – EF e EM 

 9h05min às 9h55min – Estudos de Recuperação do 3º ano 

 9h55min às 10h45min – Estudos de Recuperação da turma do 4º ano (42) – Sala 21 

 13h15min às 14h10min – Estudos de Recuperação da turma do 5º ano – Sala 21 

 13h30min às 15h10min – Progressão parcial Matemática - Lenize – Sala 13 

 13h30min às 15h10min – Aula Prática da turma 121 - Química – Laboratório de Química 

 13h30min às 14h20min – Aula Prática da turma 121 – Física – Sala 16 

 14h20min às 16h – Aula Prática da turma 121 – Biologia – Sala 07 

 15h às 21h – Saída para a peça de Frida Kahlo – Porto Alegre – Turma 111,121 e 131 

 15h10min às 16h – Aula Prática da turma 121 – Física – Sala 16 

 16h às 18h – Atletismo a partir do 8º ano – Quadra de esportes 

 16h às 17h40min – Progressão Parcial de Química – Jair – Sala 16 

 16h45min – Hora da Leitura – AI 

 87º Seminário de Diretores – Colégio Froebel – São Bento do Sul/SC 

 

SEXTA-FEIRA: 31/08/18 

 8h05min – Hora da Leitura – EF e EM 

 11h50min – 20ª Prova do SAS 
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 13h às 14h – Voleibol (6º ao 8º ano) –  Ginásio da Comunidade Evangélica 

 14h às 15h – Voleibol (9º ano ao EM - Masculino) – Ginásio da Comunidade Evangélica 

 14h às 17h45min – Oficina de Redação – 3ª série do EM – São Leopoldo 

 14h- Prova Extra – Sala 07 

 14h20min às 17h40min – Progressão parcial Matemática - Daniel -  Lab. de Informática 1º piso 

 15h às 16h – Voleibol (9º ano ao EM - Feminino) – Ginásio da Comunidade Evangélica 

 16h – Oficina de Robótica – Lab. de Informática 2º piso 

 16h45min – Hora da Leitura – AI 

 87º Seminário de Diretores – Colégio Froebel – São Bento do Sul/SC 

 

DOMINGO: 02/09/18 

 8h às 16h - Intercolegial Infantil Masculino de Voleibol – Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo 

 
 


