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Prezados Pais! 

 

Tivemos uma semana muita intensa no colégio: 

Feira do Livro, 1ª fase da OBMEP, Entrega de 

resultados/boletins aos pais e alunos, enfim, muitas 

atividades. Agradecemos pelo envolvimento e 

presença. Salientamos que aqueles pais que não 

retiraram os boletins devem fazê-lo imediatamente 

na secretaria do colégio. 

O simulado do ENEM das turmas 121 e 131 que 

aconteceria hoje e amanhã foi transferido para a 

semana que vem, dias 15 e 16 de junho. A 

transferência aconteceu devido a diversas 

atividades da Feira do Livro e a vestibulares que 

acontecerão no sábado. 

A Equipe Pedagógica do colégio participará do 

Encontro Nacional de Equipes Pedagógicas nos dias 

14 e 15 de junho, no Colégio Sinodal Progresso, em 

Montenegro. Serão dois dias de muitas trocas e 

aprendizados. 

COPA DO MUNDO – Em 

dias letivos em que houver 

jogos do Brasil na Copa do 

Mundo, o Colégio Sinodal 

fornecerá aos seus 

estudantes a transmissão 

ao vivo, por telão, dos jogos da seleção brasileira na 

própria escola. Na primeira fase da competição, 

haverá jogos em dias letivos no dia 22/6, às 9 horas, 

e no dia 27, às 15 horas.  A paralisação das aulas 

será exclusivamente durante o período das 

partidas. As aulas seguem normalmente antes e 

depois dos jogos. 

No dia 27 de junho, 

quarta-feira, às 

19h30min, acontecerá 

o Sarau "Sons do Rio 

Grande". O evento 

ocorrerá no auditório 

do Colégio e contará 

com todos os alunos de 

instrumentos e todos 

os grupos de música. 

 

A Festa de São João será no dia 30 de junho, 

sábado, das 14h às 17h30min. Na última reunião do 

CPP, ficaram definidas as turmas responsáveis pelas 

tendas ou jogos. Os pais representantes farão 

contato com a sua respectiva turma. Nesta semana 

foi enviada uma carta pedindo o apoio das famílias 

com doações de brindes ou dinheiro. Agradecemos 

desde já pelas doações. Convidamos toda a 

comunidade escolar. Reservam a data! 
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Avaliação: como interpretar as habilidades 

 

Agora que foram divulgados os resultados do 1º 

Trimestre, é necessário analisar cuidadosamente o 

quadro de habilidades que foram avaliadas em cada 

Componente Curricular e estão descritas nas folhas 

anexas do boletim. Assim, pode-se identificar com 

clareza os pontos que devem ser melhorados no 

restante do ano letivo, intensificando estudos, 

participando de aulas de reforço, entre outras 

medidas. 

Ainda mais importante é analisar a avaliação das 

“Habilidades comuns a todas as áreas do 

conhecimento”, onde estão as habilidades 

necessárias para que cada aluno consiga 

acompanhar adequadamente todas atividades de 

sua série. Qualquer habilidade desse grupo que 

esteja avaliada como “EM PARTE” ou “NÃO” terá 

influência negativa no desempenho do estudante. 

Sugerimos que, em caso de dúvidas, a família 

agende uma conversa com o(a) Professor(a) 

Conselheiro(a) da turma, a fim de definir as 

melhores formas de auxiliar os alunos com alguma 

dificuldade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

     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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