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Prezados Pais! 

 

Conforme já informado, amanhã, 12 de outubro, 

sexta-feira, Nossa Senhora Aparecida e dia 15 de 

outubro, segunda-feira, Dia do Professor, serão 

feriados. Portanto, nesses dois dias, não haverá aula 

e demais atividades. 

ROTINA DO ESTUDANTE 

 No primeiro semestre 

de 2018, realizamos uma 

pesquisa junto aos 

estudantes do Ensino Médio e do 9º Ano do Ensino 

Fundamental para avaliar aspectos de sua rotina 

diária e seus possíveis efeitos no desempenho 

escolar. Na próxima quinta-feira, 18 de outubro, 

algumas das interessantes conclusões desse estudo 

serão apresentados pelo Professor Daniel Müller às 

turmas participantes da pesquisa. Serão abordados 

itens como hábitos de sono e alimentação, atitude 

em sala de aula e em momentos avaliativos, rotina 

de estudos e, até mesmo, atividades realizadas no 

tempo livre. Tudo isso tem, em alguma medida, 

implicação no desempenho escolar. No futuro, 

compilaremos as informações mais relevantes de 

modo a disponibilizá-las para consulta de toda a 

Comunidade Escolar. 

No dia 20 de outubro, sábado, a turma 131 terá 

uma aula especial no Colégio Sinodal, unidade de 

São Leopoldo. Eles participarão de uma feira de 

universidades internacionais, com representantes 

de mais de 150 

instituições. O 

objetivo do 

evento é 

demonstrar que 

existem inúmeras 

possibilidades 

para o nível 

superior em várias 

partes do 

mundo. A 

programação de palestras está repleta de tópicos 

relacionados à vida acadêmica no exterior.  Os 

estudantes poderão tirar todas as dúvidas sobre 

graduação, pós-graduação, MBA, mestrado, 

doutorado, cursos de extensão e preparação 

universitária. Uma pesquisa realizada pela Belta 

(Brazilian Educational & Language Travel 

Association) revela que, em 2017, dos 246,4 mil 

estudantes que deixaram o país para fazer cursos no 

exterior, 25,5% deles, ou 62.832, ingressaram em 

uma universidade no exterior, uma alta de 50% em 

relação a 2016. De acordo com o ex-aluno do 

Sinodal e CEO da Gold Tassel, Gavur Kirst, estarão 

presentes representantes de mais de 150 das 

melhores universidades do mundo, de países como 

Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Austrália, Nova 

Zelândia e vários países da Europa. Ele explica que 

realizar um evento internacional desse porte no 

Colégio Sinodal é de extrema importância para a 

cultura da educação internacional.  “O Sinodal foi a 
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minha casa durante 4 anos de internato, tenho boas 

lembranças dos momentos que vivenciei no colégio. 

Estou feliz em poder proporcionar para os 

estudantes uma parceria que permita que eles 

tenham a opção de entrar em uma universidade no 

exterior”, comentou Gavur. 

 

No dia 20 de outubro, sábado, a escola fará o 1º 

Encontro de Ex-Alunos. Esse é mais um evento das 

comemorações dos 10 anos do Colégio Sinodal 

Portão. Esperamos nossos ex-alunos e professores 

para uma manhã especial de muitos reencontros. 

Vamos matar a saudade! 

 

 

No dia 24 de outubro, acontecerá o Concerto dos 

10 anos do Colégio Sinodal. Os grupos de música já 

estão preparados para comemorar o aniversário do 

nosso colégio. Todos estão convidados para assistir 

as apresentações e relembrar muitos momentos da 

história da nossa escola. 

No dia 29 de outubro, segunda-feira, haverá 

uma palestra para os alunos dos cursos técnicos e 

para toda a comunidade escolar. O tema “Como 

Construir uma Trajetória de Sucesso” será 

trabalhado pelo palestrante Álvaro Flores. Ele é 

consultor, professor universitário, master trainer, 

coach, escritor e palestrante com mais de 30 anos 

de atuação no mercado dedicados ao 

desenvolvimento pessoal, profissional e 

organizacional. A palestra começa às 19h. 

Que tal um sábado de muita diversão ao ar livre? 

Assim está sendo planejado o Dia da Família 2018 do 

Sinodal Portão! O evento, organizado pelo 

CPP,  acontecerá no Sítio Jacaré do Papo Amarelo, 

em Lomba Grande. Teremos um dia de 

brincadeiras, conversas e muita integração. 

Em breve, mais informações! 

A turma 111 volta hoje 

de sua viagem pedagógica a 

São Paulo. Eles visitaram o 

Museu Afro, o Catavento 

Cultural, o MASP, o Instituto Butantan,  o Museu do 

Futebol, foram ao teatro, dentre outras atividades. 

Na próxima semana, é a vez da saída de estudos da 

turma 81 – irão a Laguna. 

A Ação entre Amigos, que está em andamento, 

tem como objetivo a arrecadação de fundos para a 

construção do ginásio do colégio. O sorteio será no 

dia 28 de novembro, quarta-feira, junto à Noite de 

Advento. A devolução dos blocos deverá ocorrer até 

o início de novembro. Blocos que já foram vendidos 

devem ser devolvidos na secretaria. Àqueles que 

ainda não vendederam os números, procurem fazê-
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lo até final de outubro. Agradecemos desde já pelo 

apoio de todos!               

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 atende alunos desde 

o Berçário até o Ensino Médio. Todos serão muito 

bem-vindos. 

 

 
 

   

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
AGENDA SEMANAL 

SEGUNDA-FEIRA: 15/10/18  

 Feriado – Dia do Professsor 

TERÇA-FEIRA: 16/10/18 

 Viagem da turma do 8º ano para Laguna 

 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 

 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 121 – Química – Lab. de Química 

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

 

QUARTA-FEIRA: 17/10/18 

 Viagem da turma do 8º ano para Laguna 

 Prova TOEFEL – Proficiência em Inglês – 9º ano e 3ª série do EM 

 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 06 

Desejamos que Deus abençoe e fortaleça 

a sua vida e de toda a sua família. 

 

Bom feriadão! 

 

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 – Estudos de Recuperação da turma 111 – Filosofia e Sociologia – Sala 16 

 13h30min às 17h15min – Passeio do Inf 1,2,3 e 4 para o Sítio Jacaré do Papo Amarelo – Lomba Grande 

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

 14h20min às 15h10min – Estudos de Recuperação da turma 131 – Filosofia – Sala 16 

 14h20min às 15h10min – Estudos de Recuperação da turma 71 – Inglês B – Sala 06 

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

 15h10min às 16h – Estudos de Recuperação da turma 121 – Filosofia e Sociologia – Sala 16 

 15h10min às 16h – Estudos de Recuperação da turma 81 – Inglês B – Sala 06 

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

 16h45min – Hora da Leitura – EF 

 

QUINTA-FEIRA: 18/10/18 

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

 09h05min – Suporte acadêmico com o professor Daniel – 9º ano e EM 

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

 11h – Hora da Leitura – EF2 e EM 

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

 13h30 às 15h10min - Estudos de Recuperação da turma 71 – Matemática – Sala 06 

 13h30min às 14h20min – Estudos de Recuperação da turma 81 – História – 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 – Estudos de Recuperação da turma 91 – História – Sala 13 

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

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

 15h10min às 16h50min – Estudos de Recuperação da turma 111 – Inglês A – Sala 15 

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

 16h45min – Hora da Leitura – EF 

 19h – Confraternização de dia dos Professores e Funcionários – Auditório do Colégio Sinodal  

 11º Encontro Regional de Danças – Col. Alfredo Simon – Pelotas/RS 

 18º ENCORSE – Encontro de Corais da Rede Sinodal – Col. Barão do Rio Branco – Cachoeira do Sul/RS 

 

SEXTA-FEIRA:  19/10/2018 

 9h55min às 11h50min – Aulão do Ensino Médio –Literatura– 9º ano 

 11h – Hora da Leitura – EF2 e EM 

 11h50min – 24ª Prova do SAS – 9º ano ao EM 

 13h às 14h – Voleibol (6º ao 8º ano) – Ginásio da Comunidade Evangélica 

 13h às 17h – Oficina de Redação – Colégio Sinodal de São Leopoldo – 3ª série do EM 

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

 14h20min às 15h10min – Estudos de Recuperação da turma 91 – Ricardo – Sala 13 

 15h às 16h – Voleibol (9º ano ao EM - Feminino) – Ginásio da Comunidade Evangélica 
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 15h10min às 16h - Estudos de Recuperação da turma 111 – Ricardo – Sala 13 

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

 

SÁBADO: 20/10/2018 

 9h30min às 13h30min - Encontro de Ex alunos – Colégio Sinodal Portão 

 6º sábado letivo: 

 9h30min às 14h - Feira de Universidades no Colégio Sinodal de São Leopoldo – 3ª série do EM 

 
 


