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Prezados Pais! 

 

Amanhã, sexta-feira, 02 de novembro, Finados, 

será feriado nacional. Portanto, não haverá aulas e 

demais atividades. 

 

No próximo final de semana acontecerá a 1ª 

prova do ENEM. Desejamos muito sucesso e 

tranquilidade aos nossos alunos!  

O pré-conselho de classe das turmas 61, 71 e 81 

aconteceu ontem, quarta-feira. Na próxima 

semana, dia 7 de novembro, acontecerá o pré-

conselho das turmas 91, 111 e 121. Os alunos com 

conceitos baixos receberão a carta do pré-conselho, 

na qual consta em quais Componentes Curriculares 

o rendimento está baixo. A partir disso, os pais 

devem agendar contato com o professor 

conselheiro e/ou demais professores o mais breve 

possível. Sugerimos que o aluno sempre esteja 

presente nessas conversas. 

 

Entramos, agora, na reta final do ano. Como já 

mencionado em Cartas aos Pais anteriores, é 

necessário que o aluno siga uma série de fatores 

para concluir o ano letivo da melhor forma possível. 

É preciso bastante estudo e organização, sono 

adequado e tranquilo, boa alimentação, lazer. 

Alunos e pais podem agendar horários com os 

professores, coordenação pedagógica e serviço de 

psicologia, caso julguem necessário.  

 

Na próxima quarta-feira, dia 7 de novembro, 

acontecerá a Noitada do Walk Together – Kids. O 

evento é promovido pelo Walk Together e 

acontecerá no auditório, às 19h30min. Venham ver 

nossos talentos Kids e suas apresentações em 

Língua Estrangeira. A apresentação dos alunos 

Teens & Adults acontece no dia 14 de novembro. 

Contamos com a presença de vocês. 
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Vocês já agendaram a data do Dia da Família? 

Será dia 10 de novembro, sábado, das 10h às 16h, 

no Sítio Jacaré do Papo Amarelo - Lomba Grande. 

Tudo está sendo organizado com muito carinho 

pelo CPP para que as famílias tenham um dia lindo 

de integração e convivência, em meio à natureza. 

Para facilitar, teremos Foodtrucks no local; quem 

preferir, pode levar seu próprio alimento e bebida. 

Recomendamos levar cadeiras, repelente, protetor 

solar, boné/chapéu e uma muda de roupa reserva, 

pois a ideia é se divertir à vontade. 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 avisaremos pelos canais de comunicação oficiais 

da escola. Contamos com a participação das 

famílias! 

Estamos nos aproximando do dia do sorteio da 

Ação entre Amigos do colégio. Pedimos que a 

devolução de todos os blocos ocorra até o dia 14 de 

novembro, vendido integral ou parcialmente. 

Lembramos que 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 toda a família para 

fazer 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.  

O Colégio Sinodal apoia as causas sociais, de 

forma especial as que beneficiam instituições da 

comunidade. No dia 08 de novembro, 20h, no 

Centro de Eventos de Portão, o Sicredi apresenta 

Simplesmente Herta. Ingressos à venda na banca 

Brasil e Calçados Kinei de Portão. O valor do 

ingresso é R$ 20,00 para associados Sicredi e meia 

entrada R$ 30,00 (antecipado, idosos e estudantes). 

O valor será revertido para o Hospital de Portão. 

Participe e apoie essa causa.     

 

31 de outubro  

Dia da Reforma 

  

“O melhor e mais rico progresso para uma 

cidade é quando possui muitas pessoas bem 

instruídas e muitos cidadãos cultos.” (Martim 

Lutero) 

Essa frase de Martim Lutero, dita há cinco 

séculos, é uma marca importante da teologia 

luterana. A valorização da educação, voltada para a 

vida e que busca transformar o ser humano de 

forma integral, é um legado importante. 

Estamos mais uma vez na data que marca o 

início do movimento da Reforma Luterana, que 

celebramos no dia 31 de outubro. Em 2018, 

celebramos os 501 anos. 

No Colégio Sinodal, ao longo da semana, 

lembramos a data nas meditações com as turmas de 

alunos. Como escola vinculada à IECLB (Igreja 

Evangélica de Confissão Luterana no Brasil), 
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trazemos esse legado importante. O nosso jeito de 

fazer educação de qualidade tem suas raízes e 

princípios nesse marco histórico. 

Desejamos que Deus, na sua graça e no seu 

amor, abençoe e cuide de todas as famílias. 

Fraternalmente, 

Eloir Weber – Pastor 

 

 

              

 

 

 
 

   

 
AGENDA SEMANAL 

SEGUNDA-FEIRA: 05/11/18  

 07h45min – Meditação – 5º ao 8º ano 

 08h05min – Meditação -  9º ano a 3ª série do 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 

 13h20min às 16h30min – Saída de Estudos das turmas 41 e 42 – Portão-RS 

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

 13h30min às 17h – Ensaio do grupo para Intesi 

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

 14h20min às 15h10min – Estudos de Recuperação 61 – 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) 

 19h30min – Reunião do Conselho Escolar 

 Reunião de Regentes de Conjuntos Instrumentais 

 

TERÇA-FEIRA: 06/11/18 

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

 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 15h10min – Estudos de Recuperação da turma 61 – Artes Visuais – Sala 06 

 13h30min às 17h – Saída de estudos do 1º ano para o CEAMI - Ivoti-RS 

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

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

 16h às 16h50min – Estudos de Recuperação da turma 91 – Química – Lab. de Química 

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

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

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

 

QUARTA-FEIRA: 07/11/18 

 06h30min às 21h – 27ª INTESI – Colégio Pastor Dohms – Porto Alegre-RS 

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

 13h30min – Pré – conselho – 2ª série do EM 

 14h30min – Pré-conselho – 1ª série do EM 

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

 15h30min – Pré-conselho – 9º ano  

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

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

 19h30min – Noitada do Walk Together Kids – Auditório da escola 

 

QUINTA-FEIRA: 08/11/18 

 07h15min – Hora da Leitura – EF 2 e EM 

 08h05min – Hora cívica – Turmas 91, 11 e 121 

 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 61 – Matemática  

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

 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 

 16h10min – Hora Cívica - Fernanda 

 16h45min – Hora da Leitura – EF 1  

 19h30min – Sarau – Comunidade Escolar 

 

SEXTA-FEIRA:  09/11/2018 

 07h30min às 11h – Saída de estudos para o Herbário – Instituto Ivoti – Ivoti - RS 

 08h05min – Hora da Leitura – EF 2 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 
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 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 

 16h45min – Hora da Leitura – EF 1  

 

SABÁDO: 10/11/2018 

 09h às 13h – Dia da Família – Sítio do Colégio Sinodal – Lomba Grande –RS  

 

DOMINGO: 11/11/2018 

 13h30min – Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 

 

 


