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Prezados Pais! 

 

Convidamos toda 

a comunidade 

escolar para a nossa 

Festa de São João amanhã, 30 de junho, das 

14h30min às 17h30min. Será uma tarde de 

confraternização e diversão com jogos, comidas e 

bebidas típicas. 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. Esperamos vocês! 

Jogo do Brasil na Copa do Mundo – o próximo 

jogo do Brasil será na segunda, dia 2 de julho, às 

11h. Todos os alunos receberam comunicação 

sobre o funcionamento das atividades na escola. No 

turno da manhã, para que os alunos saiam mais 

cedo, é preciso trazer autorização (que consta na 

comunicação enviada). Os alunos poderão assistir 

ao jogo no auditório. 

Na próxima quarta-feira, 04 de 

julho, 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, seus pais e 

familiares. A listagem dos alunos classificados está 

no site do colégio.  

 De 14 a 29 de julho, a escola estará em Recesso 

Escolar. Não haverá aulas regulares nesse período, 

mas serão atendidos alunos nas seguintes 

modalidades:  

- Berçário: as turmas do Berçário continuarão 

funcionando nesse período e os alunos serão 

atendidos pelas auxiliares do Berçário, seguindo o 

planejamento prévio da professora. 

 - Turno Integral: as atividades do Turno Integral 

continuarão acontecendo para atender os alunos já 

matriculados, respeitando-se a matrícula de 3 ou 5 

dias, das 7h15min às 13h15min. As auxiliares do 

Turno Integral atenderão os alunos nesse período, 

seguindo o planejamento prévio da professora.  

- Projeto de Férias de Inverno 2018: essa 

atividade é destinada a atender alunos da Educação 

Infantil e do Ensino Fundamental do 1º ao 4º ano, 

no horário normal de aula, durante as duas semanas 

do recesso escolar. O Projeto ocorre nas 

dependências da escola e as atividades são sempre 

oferecidas de forma lúdica, oportunizando o 

convívio entre diferentes crianças, exercitando as 

trocas sociais e culturais. Os alunos podem 

frequentar o Projeto durante uma ou as duas 

semanas. É necessário fazer inscrição; as vagas são 

limitadas. Informações sobre valores podem ser 

obtidas na secretaria. 
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Na quarta passada, os alunos do 9º ano e Ensino 

Médio participaram de uma fala sobre dicas de 

estudo e organização do tempo. Foi mais um 

momento rico, com bastante aprendizado e 

reflexão. A atividade foi conduzida por professores 

da Unisinos. 

Nas próximas duas 

semanas, acontecerão os 

pré-conselhos de classe 

para os Anos Finais e Ensino Médio. No dia 4 de 

julho, turmas 61, 71 e 81. Já no dia 11 de julho, 9º 

ano e Ensino Médio. A partir do pré-conselho, 

alunos com rendimento baixo em algum 

Componente Curricular recebem a “Carta do Pré-

Conselho”, na qual constam os conceitos do aluno e 

alguma observação até aquele momento. Os alunos 

que receberem a carta devem trazê-la de volta 

assinada pelos responsáveis, que devem, também, 

agendar um horário com o professor conselheiro. 

As matrículas para o 2º 

semestre do Walk Together 

estão abertas para os 

cursos de inglês, alemão, 

francês e espanhol. Há 

diferentes modalidades de aula, em diversos dias e 

horários. Interessados devem procurar a secretaria 

da escola. 

Seguem 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. 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. 

A carta e a agenda semanal são enviadas por 

email às famílias no último dia letivo de cada 

semana. 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). 

       

Encontram-se abertas as inscrições para a nova 

turma de Curso Técnico em Administração. O curso 

tem um total de 1000 horas/aula e tem conclusão 

prevista em dois anos. As aulas ocorrem no turno da 

noite de segundas a quintas. Interessados devem 

fazer contato na secretaria do Colégio. Há 

possibilidade de bolsas de estudos mediante 

avaliação sócio econômica. Início da nova turma em 

30/07/18.  

 

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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http://www.sinodal.com.br/

