
 
Comunicado 19  –  22 de junho de 2018 

 

 

Prezados Pais! 

 

A Semana do Walk 

Together, cujas atividades 

aconteceram durante 

toda a semana, foi um 

sucesso! Todas as turmas 

da escola passaram por intervenções em inglês, 

alemão, francês ou espanhol. As turmas tiveram 

workshops, palestras em inglês, contação de 

histórias, Escape Game, jogos, música, aula de 

culinária e diversas outras atividades. Queremos 

agradecer a todos os que se envolveram, direta ou 

indiretamente, em todas as atividades da Semana. 

Informamos que as 

matrículas para o 

segundo semestre para 

os cursos de inglês, 

alemão, espanhol e 

francês no Walk Together já estão abertas. 

Interessados devem procurar a secretaria da Escola 

ou a coordenação pedagógica (Professora Rafaela, 

email rafaela@sinodal.com.br). Os alunos que já 

estudam no Walk Together receberão o Kit 

Rematrícula nas próximas aulas.  

Na próxima quarta-feira, dia 27 de junho, às 15h, 

acontecerá o próximo jogo do Brasil pela Copa do 

Mundo. As turmas assistirão ao jogo no auditório. 

As aulas acontecerão normalmente antes e após a 

partida. Os alunos podem trazer pipoca e também 

podem usar a camisa do Brasil. Não será permitido 

o uso de apitos, cornetas e similares.  

 

Convidamos vocês e sua família para a Festa de 

São João, que ocorrerá no dia 30 de junho, sábado, 

das 14h às 17h30min. Será uma tarde de 

confraternização e diversão com jogos, comidas e 

bebidas típicas. Neste ano, uma novidade: todos 

que participarem da Festa concorrerão ao sorteio 

da 'big rapadura de 12Kg'. Das 15h às 16h, haverá 

uma urna para fazer a inscrição e o sorteio será no 

encerramento da Festa. Para levar a rapadura, o 

ganhador deve estar presente no momento do 

sorteio, caso contrário será realizado um novo 

sorteio. O evento é organizado pelo CPP, mas conta 

com o apoio das famílias, seja com doações ou 

trabalho no dia da Festa. Agradecemos desde já por 

todo o apoio recebido.  

Convidamos a todos para apreciar o Sarau "Sons 

do Rio Grande", que acontecerá na próxima quarta-

feira, dia 27 de junho, às 19h30min, no auditório do 

Colégio. A noite contará com apresentações de 
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todos os grupos instrumentais, corais e algumas 

surpresas. 

 

Na próxima quarta-feira, dia 27 de junho, às 

9h30min, acontecerá uma Palestra da Unisinos 

Conecta para alunos do 9º ano e Ensino Médio. A 

fala será sobre Hábitos de Estudo e dicas para 

melhor organização dos alunos.  

O lema do Colégio Sinodal 

é "Educando para a 

Liderança". Não são só 

palavras colocadas numa 

frase, é um jeito de conceber a 

educação. Isso se expressa no dia-a-dia, em sala de 

aula, na convivência entre colegas e na relação 

professor/aluno. Anualmente, a Rede Sinodal 

realiza encontros de lideranças a fim de promover a 

reflexão sobre a melhor e mais efetiva forma de 

fazer a diferença no mundo. Em março, o Colégio 

Sinodal Portão recebeu alunos de escolas da Rede 

para o Encontro de Lideranças Estudantis. Na 

próxima semana, na cidade de Horizontina, 

acontecerá o Encontro Nacional de Liderança 

Jovem, com o tema "Espiritualidade e 

Transformação". Esse encontro é voltado para 

alunos de escolas da Rede Sinodal, filhos de 

membros da IECLB, igreja mantenedora do nosso 

colégio. Os alunos Felipe Reinaldo Mentz (turma 

111) e Bruno Wienandts Genehr (turma 121) 

representarão a Escola, acompanhados pelo Pastor 

Eloir. 

Demos início às 

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. O Ginásio será mais um 

importante espaço para o desenvolvimento das 

atividades pedagógicas do Colégio, de forma 

especial, as esportivas. Contamos desde já com o 

apoio de todos, principalmente na venda dos 

números da Ação entre Amigos. 

No dia 04 de julho, 

quarta-feira, às 19h, 

realizaremos a premiação 

da 16ª Olimpíada Sinodal 

de Matemática. Serão 

premiados os três 

primeiros colocados de 

cada série/ano das turmas 

do Colégio e das demais escolas. Convidamos os 

alunos classificados, juntamente com os seus pais e 

familiares. A listagem dos alunos classificados está 

no site do Colégio. Serão muito bem-vindos.   

A carta e a agenda semanal são enviadas por 

email às famílias no último dia letivo de cada 

semana. Nas últimas semanas tivemos algumas 

dificuldades e vários e-mails retornaram. Assim, 

informamos ainda que as mesmas (carta e agenda 

semanal) constam no site do colégio 

(Relacionamento, Correspondência e Agenda 

Semanal). 
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O recesso escolar (férias de inverno) acontecerá 

entre os dias 16 e 27 de julho. Portanto, o último dia 

de aula no primeiro semestre será dia 13 e o reinício 

será no dia 30 de julho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

     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 

mailto:portao@sinodal.com.br
http://www.sinodal.com.br/

