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Prezados Pais! 

 

DIA DA FAMÍLIA 

É neste sábado o Dia da Família! Previsão de sol 

e calor, tempo propício para muita diversão ao ar 

livre. Reúnam a sua família e participem! 

 

A atividade acontecerá das 10h às 16h, no Sítio 

Jacaré do Papo Amarelo, em Lomba Grande. Saída 

em grupo opcional: às 9h, em frente à escola. 

Recomendamos levar, além de muita disposição e 

bom-humor, cadeiras, protetor solar, repelente e 

muda de roupa reserva. Teremos Foodtrucks no 

local, mas quem preferir pode levar seu próprio 

alimento e bebida. O CPP agradece a participação 

das famílias. 

As turmas de Curso Técnico em Meio Ambiente e 

Segurança do Trabalho realizarão, no dia 10 de 

novembro, uma visita técnica à empresa MK 

Química. Os alunos terão oportunidade de realizar 

atividades no laboratório da empresa, bem como 

acompanhar treinamento técnico dirigido aos 

funcionários. Atividades como essas agregam 

conhecimentos práticos aos conteúdos teóricos 

vivenciados em sala de aula. 

 

No próximo final de semana acontecerá a 2ª 

prova do ENEM. Desejamos muito sucesso e 

tranquilidade aos nossos alunos! Boa prova! 

 

O Walk Together promove, a cada ano, edições 

de Spelling Bee em diferentes idiomas. Na próxima 

quarta-feira, dia 14 de novembro, acontecerá a 5ª 

edição do Spelling Bee auf Deutsch, para alunos do 

3º, 4º e 5º ano. O evento será à tarde, no auditório. 

Desejamos boa sorte a todos os competidores. 

Na semana que vem, quinta-feira, 15 de 

novembro, Proclamação da República, será feriado 

nacional e na sexta-feira, conforme já consta na 

agenda dos alunos, feriado escolar. Assim, nesses 

dois dias, não haverá aulas e demais atividades. 
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Também na próxima quarta-feira, 14 de 

novembro, às 19h30min, acontece a 11ª Noitada do 

Walk Together, versão Teens & Adults. Na semana 

passada, aconteceu a versão Kids, que foi um 

sucesso! Esperamos todos vocês para prestigiarem 

nossos talentos em inglês, alemão, francês e 

espanhol! Venham se divertir! 

No dia 21 de novembro, à noite, acontecerá a 

Apresentação do Ensino Médio aos alunos e pais do 

9º ano. Será um belo momento de conversas, 

informações e integração. 

 

Olimpíadas de Matemática - Neste ano, mais de 

cem alunos do Colégio Sinodal Portão participaram 

da OBMEP - Olimpíada Brasileira de Matemática das 

Escolas Públicas + Privadas. Entre eles, 14 foram 

selecionados para participar da 2ª fase da 

competição nacional, cujos medalhistas serão 

anunciados no dia 21 deste mês. A boa notícia é que 

três de nossos alunos foram convidados para 

participar também da Olimpíada Brasileira de 

Matemática (OBM). Trata-se de outro evento, mais 

restrito, do qual participam apenas estudantes 

selecionados, seja por terem sido medalhistas em 

edições anteriores do evento, ou pelo desempenho 

destacado na OBMEP.  

 

Assim, na próxima semana, Eduarda Paranhos 

Schafer (6º ano), Miguel Lemmertz Schwarzbold (9º 

ano) e Felipe Reinaldo Mentz (1ª série do Ensino 

Médio) realizarão as provas da fase única da OBM 

em Porto Alegre, na UFRGS. Registramos aqui nosso 

orgulho em tê-los representando nossa escola em 

nível nacional. Desejamos muito sucesso.  

A devolução de todos os blocos da Ação entre 

Amigos do colégio deve ocorrer até o dia 14 de 

novembro, quarta-feira, vendidos total ou 

parcialmente. O sorteio ocorrerá no dia 28 de 

novembro, à noite, junto ao programa da Noite de 

Advento. Agradecemos desde já pelo empenho e 

dedicação de todas as famílias e equipe do colégio. 

 

Na semana que vem, será enviado pelos alunos 

do Berçário à 2ª série do EM um envelope com 

informações quanto às rematrículas para o ano 

letivo 2019. Como já informamos, as aulas no ano 

que vem iniciam no dia 18 de fevereiro. Reforçamos 

e pedimos novamente para aquelas famílias que 
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desejarem matricular um segundo ou terceiro filho 

no colégio, façam logo a ficha de reserva, pelo site. 

Em várias turmas, de forma especial as que iniciam 

níveis, teremos dificuldades com vagas. Serão muito 

bem-vindos. 

RETA FINAL 

 

 Em pouco mais de um mês, chegaremos ao 

fim do ano letivo. Realizados os pré-conselhos de 

classe do 3º trimestre, percebemos que alguns 

alunos precisam realizar um esforço extra nesta reta 

final para conquistar a almejada aprovação. Para 

tanto, recomendamos, especialmente a estes 

alunos, algumas estratégias que certamente 

auxiliarão nesse processo. Seguem as estratégias – 

repassem aos filhos de vocês. 

 Antes de tudo, seja otimista. Vá para a 

escola com uma postura positiva – tenha 

“fome” de aprender. Não se martirize por 

eventuais dificuldades. Falta pouco e tudo 

dará certo. 

 Preste total atenção às explicações dos 

professores. Faça anotações durante as 

aulas para poder revisar depois. Manifeste-

se sempre que tiver alguma dúvida. 

 Compareça às aulas de reforço e, 

novamente, procure tirar todas as suas 

dúvidas com os professores. 

 Não estude só para as provas (isso seria um 

erro grave): diariamente, à tarde, estude as 

matérias cujas aulas foram assistidas pela 

manhã. Aproveite para fazer os temas ainda 

no mesmo dia, registrando suas 

dificuldades para perguntar aos 

professores quando tiver oportunidade. 

 Intercale as matérias estudadas para não se 

cansar, começando por aquilo que você 

menos gosta. Faça pequenos intervalos 

quando o cansaço começar a bater. 

 Foque naquilo que é realmente importante: 

quando estiver estudando, deixe celular, 

computador, televisão e outras distrações 

de lado. 

 Aproveite e crie outras oportunidades de 

estudo, por exemplo, conversando sobre os 

assuntos da aula com seus colegas, amigos 

e familiares. 

 Faça revisões ao final de cada conteúdo 

trabalhado. 

 Procure ir dormir cedo para ter sempre 8 

horas de sono ininterrupto (no mínimo). 

Não troque horas de sono à noite por horas 

de estudo. 

 Alimente-se bem, principalmente pela 

manhã. 

 Naturalmente, aqueles alunos em situação 

tranquila também podem seguir essas dicas, não só 

para evitar surpresas desagradáveis, como 

principalmente para melhorar ainda mais seus 

conceitos ao final do ano. 

 
Desejamos que Deus abençoe e fortaleça 

a sua vida e de toda a sua família. 

 

Bom final de semana! 
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AGENDA SEMANAL 
SEGUNDA-FEIRA: 12/11/18  

 07h45min – Meditação -  5º 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 18h– ATESE (Grupo fechado de Teatro) – Sala 02  

 14h20min às 15h10min – Estudos de Recuperação 61 – Inglês A – Sala 06 

 14h20min às 15h10min – Estudos de Recuperação da turma 61 e 71 – Inglês A – Sala 06 

 15h10min às 16h – Estudos de Recuperação da turma 111 – Inglês B – Sala 06 

 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 

 18h – Reunião de Pais do Infantil 4 – Sala 03  

 19h – Reunião de Pais do Berçário – Sala 01 do Infantil  

 

TERÇA-FEIRA: 13/11/18 

 11h50min às 12h40min – Estudos de Recuperação da turma 81 – 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 14h20min – Estudos de Recuperação da turma 91 – Inglês B 

 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 

 13h30min às 15h10min – Estudos de Recuperação da turma 81 – Artes Visuais – Sala 06 

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

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

 15h25min às 17h05min – Estudos de Recuperação da turma 71 – Artes Visuais – Sala 06 

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

 16h às 16h50min – Estudos de Recuperação da turma 111 – Química – Lab. de Química 

 

QUARTA-FEIRA: 14/11/18 

 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  

 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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 Tarde – Spelling Bee Auf Deutsch – 3º, 4º e 5º ano do EF  

 13h30min às 14h20min – Estudos de Recuperação da turma 61 – Inglês B – Sala 13 

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

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

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

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

 15h10min às 16h – Estudos de Recuperação da turma 91 – Inglês B – Sala 13 

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

 19h30min – 11ª Noitada do Walk Together – Auditório da escola 

 

QUINTA-FEIRA: 15/11/18 

 Feriado – Proclamação da República 

 

SEXTA-FEIRA:  16/11/2018 

 Feriado Escolar 

Segue em anexo mapa do Sítio 

 

 

 

 
 


