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Prezados Pais! 

 

Encerramos hoje as 

aulas e demais 

atividades para os 

alunos da Educação 

Infantil ao Ensino 

Médio, dos Cursos Técnicos e do Walk Together 

para o primeiro semestre de 2018. Reiniciaremos 

após o recesso escolar, no dia 30 de julho, com todas 

as aulas e atividades. 

 

Informamos que seguem as aulas do Berçário e 

do Turno Integral. Além disso, oferecemos a 

possibilidade do Projeto de Férias no recesso 

escolar, das 13h15min às 17h50min, para alunos do 

Infantil e Anos Iniciais até o 4° ano. Havendo 

interesse, a família deverá fazer contato com a 

secretaria. 

A secretaria funcionará no seu horário normal 

durante o recesso escolar, exceto turno da noite. 

Os alunos receberam a Revista Sinais nesta 

semana. É a revista semestral do Colégio Sinodal, na 

qual constam artigos sobre a Escola. Tenham todos 

uma boa leitura! 

 

No dia 20 de outubro, devido às comemorações 

dos 10 anos do Colégio Sinodal Portão, haverá o 1º 

Encontro de Ex-Alunos da Escola. Será um dia com 

muitos encontros e boas recordações!  

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. 

Agradecemos novamente pelo apoio dos pais e 

reforçamos a importância do trabalho conjunto 

entre escola e família.  
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     Desejamos que Deus abençoe e fortaleça a sua vida e de toda a sua família. 

Boas férias! 

 

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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