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Prezados Pais! 

 

 

Em 2018, nossa escola participa pela primeira 

vez da OBMEP – Olimpíada Brasileira de Matemática 

das Escolas Públicas + Escolas Privadas. Dos 160 

alunos inscritos, 14 foram classificados para a 2ª 

fase. No próximo sábado, dia 15 de setembro, às 

14h30min, acontece a prova da 2ª fase da OBMEP 

2018. Será na Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Antônio José de Fraga, situada na Rua 

São Pedro, 280, Bairro Estação Portão, Portão, RS. 

Desejamos uma boa prova a todos os classificados! 

 Neste domingo, a 

delegação de atletas viaja 

para participar da 54ª 

ONASE, que ocorrerá no 

Colégio Teutônia. Nessa edição, a competição será 

nas modalidades de atletismo e xadrez. Vale 

ressaltar que a ONASE é considerada a maior 

competição escolar em tempo de existência do 

Brasil. Tradicionalmente, ela ocorre desde 1954, 

intercalando as modalidade individuais e coletivas a 

cada ano. A nossa equipe contará com vinte e seis 

atletas, sendo um bom 

número deles da unidade de 

Portão. No domingo à noite, 

teremos a solenidade de 

abertura e as provas ocorrerão na segunda e terça-

feira. Boa sorte e sucesso aos atletas.  

Na próxima segunda-feira, o CPP realizará a sua 

próxima reunião. Será uma reunião mais curta, pois, 

em seguida, às 19h30min, ocorrerá a palestra com 

pais. Na pauta, entre outros assuntos, está a 

organização das próximas atividades.  

 

O CPP convida para a palestra - Como ser pai e 

mãe na era digital?,  ministrada pela psicóloga 

Fabíola Scherer Cortezia, do Espaço Dom Quixote. A 

palestra acontecerá no dia 17 de setembro, às 

19h30min, no auditório do colégio. O tema aborda 

as mudanças nos contextos sociais da era digital e 

como elas afetam a formação de crianças e 

adolescentes. Vamos refletir juntos: quais os 

benefícios e malefícios? Como fazer uso consciente 

da tecnologia? Contamos com a presença de pais, 

mães e familiares. 

Durante a próxima 

semana, serão 

realizadas atividades 

relacionadas às tradições gaúchas. As turmas da 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental terão, 

dentre as atividades, o tradicional churrasco. O 

turno da tarde saboreará um delicioso assado na 

terça-feira; a turma do 5º ano o fará na quarta-feira.  
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Iniciado o 3º trimestre letivo, serão 

intensificadas as atividades da Gincana Escolar 

2018, parte das comemorações dos 10 Anos do 

Colégio Sinodal Portão. Ao longo dos meses de 

setembro e, em especial, outubro, diversas tarefas 

serão lançadas. A organização e o 

trabalho colaborativo das equipes é essencial para 

ter sucesso no evento. Aproveitamos para 

comunicar que a data de encerramento da Gincana 

foi alterada para dia 1º de novembro, quinta-feira, 

sendo que a sessão de tarefas noturnas será 

realizada na véspera, dia 31 de outubro. Maiores 

informações sobre as atividades serão detalhadas 

oportunamente. 

 

Na próxima semana, dia 18, começam os 

preparativos para mais uma edição do ciclo de 

palestras proferidas pelos alunos da turma 131. 

Desta vez, a atividade final será em conjunto com a 

turma da 3ª série da Unidade de São Leopoldo. Essa 

atividade é inspirada no formato TED - palestras 

com no máximo 15 minutos de duração, 

apresentadas por uma pessoa e preparadas com 

auxílio de 2 ou 3 mentores. Esta será a quarta edição 

do evento na Unidade de Portão. As apresentações 

ocorrem no dia 2 de outubro. 

Conforme nosso calendário escolar, na próxima 

quinta e sexta-feira teremos feriado estadual, 

Revolução Farroupilha e feriado escolar. Portanto, 

nesses dois dias, não haverá aulas e demais 

atividades. 

Na quarta-feira passada foram entregues as 

avaliações (boletins) do 2° trimestre aos pais de 

todos alunos do Infantil, Fundamental e Médio. 

Tivemos uma presença muita significatica de pais. 

Aqueles que não conseguiram retirar o boletim 

devem fazer contato com a secretaria do colégio. 

Alunos do 6° ano em diante, com resultado de 

aprovação até este momento, podem retirá-lo na 

secretaria. Contamos sempre com a presença e 

envolvimento dos pais.  

 

O início das aulas do próximo ano letivo está 

previsto para o dia 18 de fevereiro de 2019, 

segunda-feira.  

Já podem ser feitas as fichas de interesse para o 

ano letivo de 2019 pelo site do colégio. As vagas em 

algumas turmas são bem limitadas e a entrevista 

será marcada conforme ordem de solicitação. A 

escola oferece turmas desde o Berçário (crianças a 

partir de 4 meses) até o Ensino Médio. Já 

recebemos muitas solicitações de vaga, 

especialmente no Infantil e Fundamental 1. Todos 

serão muito bem-vindos. 
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AGENDA SEMANAL 
 

SEGUNDA-FEIRA: 17/09/18  

 07h45min – Meditação –5º ao 8º ano EF (cancelado) 

 08h05min – Meditação –9º ano EF a 3ª série EM (cancelado) 

 Manhã – Hino – Coordenação Tanise – 5º ao 8º ano 

 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 18h– ATESE (Grupo fechado de Teatro) – Sala 02 

 16h10min – Hino – EI e EF 1  

 16h20min às 17h10min – Oficina de Teatro (7º e 8º ano) – Sala 02  

 16h30min às 17h20min – Atletismo (5º, 6º e 7º ano) – Quadra de Esportes  

 16h45min – Hora da Leitura - EF 

 17h10min às 18h – Oficina de Teatro 9º ano e EM – Sala 02  

 19h – Reunião do CPP 

 19h30min – Como ser pai e mãe na era digital? – Psicóloga Fabíola – Dom Quixote  

 54ª ONASE – Olímpiada Nacional da Rede Sinodal de Educação – Colégio Teutônia/RS  

 

TERÇA-FEIRA: 18/09/18 

 Manhã – Hino – Coordenação Poletto – 9º ano ao EM 

 7h20min às 15h – Meridional de Voleibol Infantil Masculino – Instituto Rio Branco/SL 

 11h50min às 12h40min – Estudos de Recuperação da turma 61 – História  

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

Bom final 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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 11h50min às 12h40min – Estudos de Recuperação da turma 81 – Ciências 

 Tarde – Churrasquinho – EI e EF 

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

 13h15min às 14h05min – Estudos de Recuperação da turma do 5º ano – Sala 21 

 13h30min às 15h10min – 1º encontro com a turma 131 de Portão – Sala 15 

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

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

 14h20min às 15h10min – Estudos de Recuperação da turma 91 – Física – Sala 16 

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

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

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

 16h às 16h50min – Estudos de Recuperação da turma 121 – Química – Lab. de Informática 

 16h45min – Hora da Leitura – EF 

 54ª ONASE – Olímpiada Nacional da Rede Sinodal de Educação – Colégio Teutônia/RS  

 

QUARTA-FEIRA: 20/09/18 

 Manhã – Hino – Coordenação Daniel Müller – Todas as turmas 

 Manhã – Churrasquinho – 5º ano  

 09h05 às 9h55min – Estudos de Recuperação do 2º ano – Sala 21 

 9h55min às 10h45min – Estudos de Recuperação da turma do 4º ano (41) – Sala 21  

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

 11h às 11h50min – Atletismo (3º e 4º ano) – Quadra de Esportes 

 13h30min às 14h20min – Estudos de Recuperação da turma 121 – Sociologia – Sala 16  

 13h30min às 15h – Pauta Cantada (5º ao 8º ano) – Sala 01 

 14h20min às 15h10min – Estudos de Recuperação da turma 111 – Filosofia e Sociologia – 

Sala 16 

 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  

 15h10min às 17h40min – Estudos de Recuperação da turma 121 – Biologia – Sala 07 

 15h10min às 16h – Estudos de Recuperação da turma 131 – Filosofia – Sala 16 

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

 18h – Reunião de Professores 

 

QUINTA-FEIRA: 20/09/18 
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 Feriado Estadual – Revolução Farroupilha 

SEXTA-FEIRA:  21/09/2018 

 Feriado Escolar 

 


