
 
Comunicado 36 – 26 de outubro de 2018 

 

 

Prezados Pais! 

 

Amanhã, sábado, às 12h, no Pavilhão da Igreja 

Luterana do Rincão do Cascalho, será servida a 

Feijoada Beneficente em prol do Hospital de 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. 

Na próxima segunda-feira, 29 de outubro, 

teremos um grande número de alunos do 9° ano do 

EF  visitando o colégio para conhecer a proposta do 

EM. São alunos vindos de escolas de Portão, 

Harmonia e Tupandi.               

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. 

Na próxima quarta-feira, dia 31 de outubro, 

acontecerá o pré-conselho do 3º trimestre das 

turmas 61, 71 e 81. O pré-conselho das turmas 91, 

111 e 121 acontecerá no dia 7 de novembro. 

Também na próxima quarta-feira, 31 de 

outubro, os corais Cantarolando, Pauta Cantada e 

Allegretto participarão da tradicional Noite dos 

Corais. O evento acontecerá no auditório do Colégio 

Sinodal São Leopoldo e iniciará às 19h30min. Será 

uma noite de muita música e canto coral. 

 

No dia 08 de novembro, quinta-feira, às 19h, 

acontecerá na escola o Sarau Luz, Câmera: Música. 

O evento contará com a participação dos grupos de 

música da escola e também dos alunos de 

instrumentos musicais, que tocarão músicas das 

trilhas sonoras de filmes, séries e jogos. Tragam a 

sua família - participem! 

 

Na próxima semana, acontecerão os últimos dias 

de atividades da Gincana Escolar 2018. Na quarta-

feira, dia 31 de outubro, acontecerá a Tarefa 

Noturna. Alguns alunos a partir do 5º ano 

participarão. Maiores informações ainda serão 

enviadas às turmas. Na quinta-feira, dia 1º de 

novembro, durante o turno da manhã, todas as 
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atividades serão relacionadas à Gincana. À tarde, 

todas as atividades serão normais. 

Dia 02 de novembro, sexta-feira, Finados, será 

feriado nacional. Portanto, não haverá aulas e 

demais atividades. 

 

O Dia da Família está se aproximando - contamos 

com a presença de todos vocês! Como já divulgado, 

teremos opções de venda de lanches durante o 

evento: brownie no pote e cupcakes; churros e açaí 

- Comida de Rua Brother's; hambúrguer, cachorro-

quente e espetinhos - Confraria do Espetinho. Mais 

detalhes e tabelas de preços na página do Facebook 

da escola. As famílias também podem optar por 

levar seus próprios alimentos. O evento acontecerá 

no dia 10 de novembro, das 10h às 16h, no Sítio 

Jacaré do Papo Amarelo, em Lomba Grande. Como 

será um momento de integração e diversão ao ar 

livre, recomendados levar, além da disposição e 

bom-humor, cadeiras, repelente, protetor solar, 

boné/chapéu e uma muda de roupa reserva, 

porque se sujar faz parte. Para quem quiser se 

deslocar em grupo, a saída será às 9h, em frente à 

escola. Em caso de chuva, o evento será cancelado 

e a comunidade será informada pelos canais de 

comunicação da escola. O CPP agradece, desde já, a 

participação das famílias! 

Na segunda-feira passada, entre os diversos 

temas da reunião do CPP, estava a Ação entre 

Amigos, cujo sorteio será no dia 28 de novembro, 

junto ao programa da Noite de Advento, no colégio.  

Foi solicitado o apoio de todos os pais conselheiros 

para motivarem os alunos e pais de sua turma para 

venderem o bloco da Ação entre Amigos que 

receberam. As etapas até o momento realizadas 

para a construção do ginásio, ou seja, fundações, 

estrutura e telhado,  foram custeadas 

exclusivamente com  recursos do colégio e tiveram 

como investimento um valor bastante elevado. A 

próxima etapa a ser realizada é o piso, o que 

permite o uso para realização de atividades, jogos, 

eventos, etc. Permite o USO de fato. Para isso, 

pedimos/solicitamos o apoio de todas as famílias 

para fazerem uma pequena parte, vender o bloco 

enviado. Todo valor arrecadado pela Ação entre 

Amigos será investido nessa etapa. Agradecemos 

desde já pelo empenho e dedicação de todas as 

famílias e equipe do colégio. Reforçamos que todos 

os blocos devem ser devolvidos até o dia 14 de 

novembro, quarta-feira, na secretaria, para a Sílvia.  

 

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. 

 

 
 

   

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 
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AGENDA SEMANAL 
SEGUNDA-FEIRA: 29/10/18  

 07h45min – Meditação –5º ano EF a 3ª série EM  

 8h30min às 11h – Visitação dos 9º anos – Colégio Sinodal Portão 

       - E.M. São Francisco - Tupandi  

       - E. E. Jacob Hoff - Harmonia  

       - E. M. São Jorge – Portão 

 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 

 14h – Visitação dos 9º anos – Colégio Sinodal Portão 

- Escola Estadual 9 de Outubro – Portão 

- Escola Municipal de Fraga – Portão 

 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 – Palestra “Como Construir uma Trajetória de Sucesso” com Álvaro Dias – Cursos Técnicos e público 

em geral 

 

TERÇA-FEIRA: 30/10/18 

 11h50 às 12h40min – Estudos de Recuperação da turma 61 – 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 – Estudos de Recuperação da turma 71 – 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 

 15h10min às 16h – Estudos de Recuperação da turma 91 – Inglês B – Sala 06 

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

 

QUARTA-FEIRA: 31/10/18 

  7h15min às 17h – Passeio do 5º ano para Bento Gonçalves  

 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 
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 13h30min – Pré-conselho da turma 61 

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

 14h30min – Pré-conselho da turma 71 

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

 15h30min – Pré-conselho da turma 81 

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

 16h45min – Hora da Leitura – EF 

 19h30 – Encontro de Corais – Auditório do Colégio Sinodal de São Leopoldo 

 Noite – Tarefa Noturna da Gincana – 5º ano até 3ª série do EM 

 

QUINTA-FEIRA: 01/11/18 

 Manhã – Gincana Escolar – 5º ano até 3ª série do EM 

 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 

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

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

 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 

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

 16h45min – Hora da Leitura – EF 

 

SEXTA-FEIRA:  02/11/2018 

 Feriado de Finados 

 

 

 


