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Prezados Pais! 

 

As turmas 121 e 131 fazem, hoje e amanhã, o 1º 

Simulado do ENEM. Amanhã as provas começam às 

7h15min e finalizam às 12h. 

Ontem e hoje, a 

Coordenação Pedagógica do 

Colégio participou do Encontro 

Nacional de Equipes Pedagógicas 

no Colégio Sinodal Progresso, em Montenegro. 

Foram dois dias de muitas trocas, 

compartilhamentos e aprendizados. 

Na próxima segunda-feira, 18 de junho, às 19h, 

o CPP realizará uma reunião com a diretoria e pais 

representantes de turma (lembrando que todos os 

pais interessados podem participar). Na pauta, 

entre outros assuntos, estará a Festa de São João, 

que está sob organização do CPP.  

 

A Festa de São João ocorrerá no dia 30 de junho, 

sábado, das 14h às 17h30min, no pátio do Colégio. 

Tradicionalmente, haverá jogos, comidas e bebidas 

típicas e um programa de atividades. Será mais uma 

bela tarde de integração da comunidade escolar. 

Cada turma será responsável por uma tenda, 

motivada pelos pais representantes. Contamos 

desde já com a presença da sua família. 

Na semana que vem, 

entre 18 e 22 de junho, 

acontecerá a 1ª Semana do 

Walk Together. Haverá 

diferentes atividades em inglês, alemão, espanhol e 

francês para todas as turmas da escola. 

 Na próxima sexta-feira, 22 

de junho, às 9h, acontecerá o 

jogo do Brasil pela Copa do 

Mundo. A escola fará a transmissão do jogo em um 

telão para os alunos. Antes e após o jogo, aula 

normal. 

Na próxima semana, iniciarão as obras para a 

construção do Ginásio do Colégio. Inicialmente, 

serão feitas as fundações e as estruturas de 

concreto pré-moldado e, após, as estruturas 

metálicas e telhas para a cobertura. O Ginásio será 

construído ao lado da cantina, fundos do prédio da 

Educação Infantil. Será um novo período de obras, 

fora do ambiente e do pátio do colégio.  

Para a organização das famílias, conforme 

calendário que consta na agenda dos alunos, o 

recesso escolar (férias de inverno) será dos dias 16 

a 27 de julho. Portanto, o último dia de aula no 

primeiro semestre será dia 13 e o reinício será no 

dia 30 de julho.  
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     Desejamos que Deus abençoe e fortaleça a sua vida e de toda a sua família. 

Bom fim 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 
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