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Prezados Pais! 

 

A Festa de São João aconteceu no sábado 

passado, sob organização do CPP. Foi um belo 

evento, com a presença de muitas famílias durante 

toda a tarde. Agradecemos desde já a intensa 

presença da comunidade escolar pelas doações 

recebidas e pelo trabalho na organização e 

realização da festa.  

Na próxima segunda-feira, 19h, teremos a 

próxima reunião do CPP. Em pauta estarão a 

avaliação da Festa de São João e planejamento de 

atividades para o segundo semestre. Contamos com 

a presença da diretoria e pais representantes de 

turma. 

Copa do Mundo – Dependendo do resultado do 

jogo de hoje, o próximo jogo da Seleção Brasileira 

será na terça-feira, 15h. Os alunos assistirão ao jogo 

no auditório. Antes e após o jogo, aula normal. 

 

O pré-conselho de classe do 6º ao 8º ano 

aconteceu na quarta passada. Já o pré-conselho de 

classe do 9º ano e Ensino Médio acontecerá na 

próxima quarta, dia 11 de julho. A partir disso, 

alunos com baixo rendimento receberão a Carta do 

Pré-Conselho, na qual constará em qual 

Componente Curricular o aluno possui algum 

conceito S ou I. Pais e alunos deverão fazer contato 

com o professor conselheiro para, juntos, 

estabelecerem metas e fazerem as devidas 

combinações. Todos os pais e alunos que 

necessitarem podem fazer contato com os 

professores, serviço de psicologia, suporte 

acadêmico e coordenação pedagógica. Horários 

devem ser agendados na secretaria da Escola. 

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 
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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. 

As matrículas para os 

cursos de inglês, alemão, 

espanhol e francês estão 

abertas no Walk Together. Há 

diversos horários e turmas 

disponíveis. O Walk Together possibilita aulas 

individuais, em duplas ou em grupos. Interessados 

devem procurar a secretaria da Escola. 

 

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. 

No recesso escolar, de 17 a 

19 de julho, os professores 

participarão do 32º Congresso 

da Rede Sinodal de Educação, 

no Colégio Augusto Pestana, 

em Ijuí. Será um momento de formação com muitas 

trocas e aprendizado. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

     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/
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AGENDA SEMANAL 
SEGUNDA-FEIRA: 09/07/18  

 7h45min – Meditação –9º ano EF a 3ª série EM 

 8h05min – Meditação –5º ao 8º ano EF 

 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 

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

 13h30min às 14h20min – Estudos de Recuperação da turma 61 – Inglês A – sala 06 

 13h30min às 15h10min – ATESE (Grupo fechado de Teatro) – Sala 02 

 13h30min às 14h20min – Estudos de Recuperação da turma do 5º ano – Sala 21 

 14h20min às 15h10min – Estudos de Recuperação da turma 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 

 19h – Reunião do CPP 

 

TERÇA-FEIRA: 10/07/18 

 09h05 às 9h55min – Estudos de Recuperação do 4º ano  

 11h – Hora da Leitura – EF e EM 

 13h15min às 14h20min – Oficina de Basquete (5º, 6º e 7º ano) – Quadra da escola 

 13h30min às 15h10min – Estudos de Recuperação da turma 61 – Português – Sala 06 

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

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

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

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

 15h10min às 16h50min – Estudos de Recuperação da turma 71 – Português – Sala 06 

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

 16h45min – Hora da Leitura – AI 

 

QUARTA-FEIRA: 11/07/18 

 09h05 às 9h55min – Estudos de Recuperação do 2º ano   

 10h às 10h50min – Coral Infantil (1º ao 4º ano) – Sala 01 

  11h – Hora da Leitura – EF e EM 

 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 da turma 131 

 13h30min às 15h10min – Progressão Parcial de Matemática – Rosi – Sala 15 (cancelada) 

 13h30min às 15h10min – Progressão Parcial de História – Carol – Sala 13 

 14h30min – Pré–conselho da turma 121 

 14h20min às 16h – Progressão Parcial de Biologia – Rodrigo – Sala 07  

 15h às 16h30min – Conjunto Instrumental (6º ano EF à 3ª série do EM) – Sala 01 
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 15h10min às 16h – Estudos de Recuperação da turma 61 – Geografia – Sala 13 

 15h30min – Pré-conselho da turma 111 

 16h às 16h50min – Estudos de Recuperação da turma 71 – Geografia – Sala 13 

 16h às 17h40min – Estudos de Recuperação da turma 111 – Biologia – Sala 07 

 16h30min – Pré-conselho da turma 91 

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

 16h45min – Hora da Leitura – AI 

 16h50min às 17h40min – Estudos de Recuperação da turma 111 – Química – Lab. Química 

 18h – Reunião de Professores – EI, EF e EM 

 Torneio Vale dos Sinos de Atletismo – IEI – Ivoti/RS – Professor Thiago 

 

QUINTA-FEIRA: 12/07/18 

 9h05min – Estudos de Recuperação do 3º ano 

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

 13h30min às 15h10min – Progressão parcial Matemática - Lenize – Lab. Informática 1º piso 

 13h30min às 15h10min – Aula Prática da turma 121 - Química – Laboratório de Química 

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

 13h30min às 14h20min – Aula Prática da turma 121 – Física – Sala 16 

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

 14h20min às 16h – Aula Prática da turma 121 – Biologia – Sala 07 

 15h10min às 16h – Aula Prática da turma 121 – Física – Sala 16 

 15h10min às 16h – Estudos de Recuperação da turma 81 – História – Sala 13 

 16h às 16h50min – Estudos de Recuperação da turma 91 – História – Sala 13 

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

 16h às 17h40min – Progressão Parcial de Química – Jair – Sala 07 

 Encerramento do 1º semestre dos Cursos Técnicos 

 

SEXTA-FEIRA: 13/07/18 

 11h50min às 12h40min – 17º Prova do SAS – 9º ano a 3ª série do 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 17h40min – Progressão parcial Matemática - Daniel -  Lab. de Informática 1º piso 

 15h às 16h – Voleibol (9º ano ao EM - Feminino) – Ginásio da Comunidade Evangélica 

 16h – Oficina de Robótica – Lab. de Informática 2º piso 

 Encerramento do 1º semestre – EI, EF e EM 

 Encerramento do 1º semestre do Walk Together 

 Recesso Escolar de 14 até 29 de julho 

 17 a 19 - 32º Congresso da Rede Sinodal de Educação – CEAP – Ijuí/RS – Rede Sinodal de Educação 

 


