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Prezados Pais! 

 

Conforme já 

informamos na semana 

passada, o projeto do 

ginásio de esportes está 

saindo do papel e se 

tornando realidade. Encerramos nesta semana a 

primeira parte da obra, que são as fundações e o 

levantamento das estruturas feitas pela Empresa 

Grepol. Nos próximos dias, iniciaremos a segunda 

etapa, ou seja, a colocação das estruturas do 

telhado e a aplicação das telhas, serviço realizado 

pela Empresa Hansen. Os recursos para a 

construção do ginásio são do colégio em parceria 

com o CPP, ou seja, os pais e famílias que integram 

a comunidade escolar. Para isso, pedimos e 

solicitamos o apoio de todas as famílias para a 

venda da Ação entre Amigos, cujo valor será 

destinado exclusivamente para a construção. O 

apoio, empenho e colaboração de todos será 

necessário. Pedimos às famílias que já venderam 

integralmente o bloco que façam a devolução do 

mesmo na secretaria para a Sílvia. Já aquelas que 

ainda não conseguiram vender todos os números, 

procurem fazê-lo até o final de outubro ou início de 

novembro. Lembramos que o sorteio será em 

novembro, na Noite de Advento.  

Estamos chegando na reta final da votação para 

a escolha do novo nome do Coral Infantil. A urna 

está no balcão da secretaria e será retirada às 10h 

do dia 13 de setembro. Toda a comunidade está 

convidada a participar deste importante momento. 

O nome mais votado será divulgado no dia 14 de 

setembro, em evento conjunto à apresentação da 

Presto. 

Setembro chegando e, com ele, nosso Setembro 

Cultural. O colégio realiza diversas atividades, 

especialmente horas cívicas durante a Semana da 

Pátria e Semana Farroupilha. Haverá apresentações 

artísticas e falas de diferentes professores e alunos. 

O colégio não participa do desfile cívico do 

município. 

Na próxima terça-feira, dia 4 de setembro pela 

manhã, haverá palestra com o professor Cerveira 

sobre sexualidade e cuidados com o corpo.  

 

O espetáculo O AVARENTO estreia dia 5 de 

setembro, quarta-feira, às 19h30, no auditório da 

escola. O grupo de teatro do Ensino Médio 

participará da 40ª Atese - Amostra de Teatro da Rede 

Sinodal de Educação nos dias 12, 13 e 14 de 
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setembro, na Instituição Evangélica de Novo 

Hamburgo. São 13 alunos-atores na peça, dirigida 

pela professora de teatro Tanise Pacheco.  A 

comédia conta a história de Harpagão, um homem 

de avareza cruel e desumana, incapaz de qualquer 

forma de amor. A felicidade dos filhos não lhe 

interessa e chega ao ponto de querer casá-los 

apenas para aumentar sua fortuna: ele quer casar 

Cleante com uma viúva, e Elisa, com Anselmo, 

homem de meia-idade, muito rico. Harpagão 

pretende desposar Mariana, “desde que ela possua 

algum dote”. Porém, os filhos têm ideias próprias, 

bem diferentes. A autoria é de Jean-Baptiste 

Poquelin, mais conhecido como Molière, que foi um 

dramaturgo francês, além de ator e encenador, 

considerado um dos mestres da comédia satírica. O 

ingresso é 1 sorriso  !  

Dia 07 de setembro, sexta-feira próxima, 

Independência do Brasil, feriado nacional, não 

haverá aulas e demais atividades no colégio. 

 

O CPP convida para a palestra - Como ser pai e 

mãe na era digital?,  ministrada pela psicóloga 

Fabíola Scherer Cortezia, do Espaço Dom Quixote. A 

palestra acontecerá no dia 17 de setembro, às 

19h30min, no auditório do colégio. O tema aborda 

as mudanças nos contextos sociais da era digital e 

como elas afetam a formação de crianças e 

adolescentes. Vamos refletir juntos: quais os 

benefícios e malefícios? Como fazer uso consciente 

da tecnologia? Contamos com a presença de pais, 

mães e familiares. 

No mesmo dia, 17 de setembro, ocorre a reunião 

do CPP, com redução no tempo de duração. A 

reunião inicia às 19h e se encerra às 19h30, quando 

o grupo se encaminhará ao auditório para assistir à 

palestra. 

 

Nesta e na próxima semana, acontecem os 

conselhos de classe referentes ao 2º trimestre. A 

entrega de boletins será no dia 12 de setembro, à 

noite. O horário ainda será divulgado. 

Já podem ser feitas as fichas de interesse para o 

ano letivo de 2019 pelo site do colégio. As vagas em 

algumas turmas são bem limitadas e a entrevista 

será marcada conforme ordem de solicitação. A 

escola atende alunos desde o berçário (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. 
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AGENDA SEMANAL 

SEGUNDA-FEIRA: 03/09/18  

 7h45min – Meditação –9º ano EF a 3ª série EM (Cancelado) 

 8h05min – Meditação –5º ao 8º ano EF (Cancelado) 

 Manhã – Entonação do Hino e fala sobre os 10 anos do Colégio Sinodal Portão – Todas as turmas 

 9h – Conselho de Classe da turma 51 

 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 

 13h15min – Conselho de Classe da turma 11 

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

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

 14h – Conselho de Classe da turma 21 

 14h45min – Conselho de Classe da turma 31 

 15h15min – Conselho de Classe da turma 41 

 16h10min – Conselho de Classe da turma 42 

 16h10min - Entonação do Hino e fala da professora Denize sobre os 10 anos do Colégio Sinodal Portão – Todas as 

turmas 

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

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

 16h45min – Hora da Leitura - EF 

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

 19h30min – Reunião do Conselho Escolar – Conselho Escolar 

 

TERÇA-FEIRA: 04/09/18 

 Manhã – Entonação do Hino com participação do 5º ano sobre diversidade ética – 5º ao 9º ano 

 09h – Conversa sobre sexualidade com Cerveira – Turmas 71 e 81 

 11h – Conversa sobre sexualidade com Cerveira – Turmas 91, 111 e 121 

 11h50min às 12h40min – Estudos de Recuperação da turma 71 - Geografia 

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

 13h15min às 14h05min – Estudos de Recuperação da turma do 5º ano – Sala 21 

 13h30min às 14h20min – Estudos de Recuperação da turma 91 – Inglês B – Sala 06 

     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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 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 

 16h10min – Entonação do Hino – EI e EF 

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

 16h45min – Hora da Leitura – EF 

 

QUARTA-FEIRA: 05/09/18 

 Manhã – Entonação do Hino e fala do professor Ivan Terra – 9º ano ao Ensino Médio 

 Encerramento do 2º semestre letivo 

 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 às 14h20min – Estudos de Recuperação da turma 61 – Inglês B – Sala 13 

 13h30min às 15h10min – Estudos de Recuperação da turma 71 – Artes – Sala 06 

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

 13h30min – Conselho de Classe da turma 131 

 14h20min às 15h10min – Estudos de Recuperação da turma 71- Inglês B- Sala 13 

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

 14h30min – Conselho de Classe da turma 121 

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

 15h10min às 16h – Estudos de Recuperação da turma 81 – Inglês B – Sala 13 

 15h30min – Conselho de Classe da turma 111 

 16h às 17h40min – Estudos de Recuperação da turma 91 – Biologia – Sala 07 

 16h10min – Entonação do Hino – EI e EF 

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

 16h30min – Conselho de Classe da turma 91 

 19h30min – Estreia do espetáculo “ O AVARENTO” – Grupo de Teatro Artecura – Auditório da escola 

 

QUINTA-FEIRA: 06/09/18 

 Manhã – Entonação do Hino e fala do professor Daniel Müller – Todas as turmas 

 09h05min – Hora da Leitura – EF2 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 

 11h50min às 12h40min – Estudos de Recuperação da turma 71 – Matemática 

 11h50min às 12h40min – Estudos de Recuperação da turma 61 – Geografia 

 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 15h10min – Estudos de Recuperação da turma 111 – Física – Sala 16 

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

 15h10min às 16h – Aula Prática da turma 121 – Física – Sala 16 
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 16h às 18h – Atletismo a partir do 8º ano – Quadra de esportes 

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

 16h10min – Entonação do Hino – EI e EF 

 

SEXTA-FEIRA:  07/09/2018 

 Feriado: Independência do Brasil 

 


