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Prezados Pais! 

 

Amanhã, 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. Tudo está sendo 

preparado com muito carinho para recebermos 

aqueles que foram nossos alunos por tanto tempo. 

Será uma manhã de muitos reencontros. Vamos 

matar a saudade! 

Também 

amanhã, 20 de 

outubro, 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 

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. O evento também é 

aberto às demais turmas e comunidade escolar. 

Mais informações no site da escola. 

Na próxima segunda-feira, 22 de outubro, às 

8h30min, teremos em torno de 200 alunos do 9° 

ano do EF visitando o colégio para conhecer a 
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proposta do EM. São alunos vindos de escolas de 

Portão, São Sebastião do Caí e Bom Princípio.  

Também na segunda-feira, 22 de outubro, às 

19h, será realizada a próxima reunião do CPP. Na 

pauta estarão a avaliação das atividades para o Dia 

da Criança e Professor, Dia da Família e Ação entre 

Amigos. Contamos com a presença de todos. 

 

Na próxima terça-feira, 23 de outubro, a nossa 

peça da ATESE, O Avarento, será apresentada no 

Colégio Sinodal de São Leopoldo, às 19h30min. 

Todos estão convidados. 

 

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. 

Pedimos que as famílias que ainda não 

devolveram a Ficha Cadastral na secretaria o façam 

até a próxima semana. Dúvidas, entrem em contato 

com a secretaria da 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. 

O Dia da Família está chegando! Será no dia 10 

de novembro. Tudo está sendo organizado para 

termos muita diversão e integração. Já confirmados 

para a venda de lanches no local: 

 Brownie no pote e Cupcakes; 

 Churros e Açaí - Comida de Rua 

Brother's; 

 Hambúrguer, Cachorro-quente e 

Espetinhos - Confraria do Espetinho. 

Mais alguma família gostaria de vender algo 

nesse dia? Interessados devem entrar em contato 

com a professora Andressa através do email 

andressa@sinodal.com.br até o dia 6 de novembro. 

Cada família poderá levar seus comes de casa, se 

assim preferir. 

No dia 27 de outubro, às 12h, no Pavilhão da 

Igreja Luterana do Rincão do Cascalho, será servida 

a Feijoada Beneficente em prol do Hospital de 
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Portão. A atividade está sendo realizada pela 

FeijoadaGrill. Cartões à venda no valor de R$ 45,00 

(antecipado) e R$ 50,00 (na hora). Convidamos a 

comunidade escolar para participar e colaborar com 

o Hospital de Portão. 

Nesta semana foi executada mais uma etapa 

na construção do ginásio do colégio. Foram 

colocadas as calhas e aplicadas as telhas. A próxima 

etapa será a colocação do piso, o que permitirá o 

uso do local com atividades esportivas e demais 

atividades. Para isso, solicitamos, mais uma vez, o 

apoio de vocês e da sua família no empenho para a 

venda da Ação entre Amigos. Todo o valor da Ação 

entre Amigos será revertido para a execução dessa 

etapa. Todos os blocos devem ser devolvidos, 

vendidos integral ou parcialmente. Aguardamos 

pela devolução dos blocos, preferencialmente 

vendidos. Agradecemos muito pelo apoio e 

empenho. 

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: 22/10/18  

 07h45min – Meditação –9º ano EF a 3ª série EM  

 08h05min – Meditação –5º ao 8º ano EF  

 8h30min às 11h – Visitação do 9º ano das escolas – Colégio Sinodal Portão 

- Escola Estadual São Sebastião – São Sebastião do Caí 

- Escola Municipal Antônio José de Fraga - Portão 

- Escola Municipal Vila São Jorge - Portão 

- Escola Municipal 12 de Maio – Bom Principio  

 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 15h10min – Estudos de Recuperação da turma 131- Biologia – Sala 07 

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

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

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

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

 19h- Reunião do CPP 

 

TERÇA-FEIRA: 23/10/18 

 11h50 às 12h40min – Estudos de Recuperação da turma 61 – Geografia 

 11h50 às 12h40min – Estudos de Recuperação da turma 71 – Ciências 

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

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

 19h30min – Apresentação da peça “ O Avarento” – Sinodal de São Leopoldo 

 

QUARTA-FEIRA: 24/10/18 

 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  

 9h55min – Aulão de exatas – Física – 9º ano  

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

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

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

 13h30min às 15h10min – Estudos de Recuperação da turma 81 – Inglês B – Sala 06 

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

 16h às 18h – Divulgação das editoras de materiais para professores – Sala 06 

 16h – Pré-conselho de classe da turma 131 

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

 16h45min – Hora da Leitura – EF 

 18h – Reunião de Professores 

 19h30min – Concerto dos 10 Anos da escola – Auditório – Colégio Sinodal Portão 

 

QUINTA-FEIRA: 25/10/18 

 08h30min às 18h - Encontro Regional de Corais Infanto-Juvenis – Instituto Ivoti – Ivoti/RS 

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

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

 11h – Hora da Leitura – EF2 e EM 
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 11h50min às 12h40min – Estudos de Recuperação da turma 61 – Matemática 

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

 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 

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

 15h10min às 16h50min – Estudos de Recuperação da turma 111 – Inglês A – Sala 13 

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

 16h45min – Hora da Leitura – EF 

 

SEXTA-FEIRA:  26/10/2018 

 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 

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

 14h20min às 15h10min – Estudos de Recuperação da turma 121- Ricardo – Sala 13 

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

 15h10min às 16h – Estudos de Recuperação da turma 131 – Ricardo – Sala 13 

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

SABÁDO: 27/10/2018 

  7h às 17h30min - Campeonato Estadual SUB 14 de Atletismo – Instituto IENH – Novo 

Hamburgo 

 


