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Prezados Pais! 

 

Na próxima semana, acontecerão diversas 

atividades na escola. Na segunda-feira, dia 25 de 

fevereiro, haverá o Culto de Abertura nos horários 

de meditação dos alunos. Ao longo semana, os 

professores farão a divulgação das Oficinas e 

Escolinhas nas diferentes turmas.  

Oficinas 

Alunos a partir do Infantil 4 receberam hoje a 

Carta sobre as Oficinas. Nela constam o descritivo de 

cada oficina, dia da atividade, horário e número de 

vagas disponíveis. Há oficinas de corais e 

instrumentos, xadrez, teatro, atletismo, vôlei e 

basquete. As oficinas são gratuitas. O período de 

inscrição vai até 1º de março, próxima sexta-feira, na 

secretaria.  

 

Na próxima quarta-feira, dia 27 de fevereiro, 

haverá a Reunião de Pais e Professores, às 19h. É um 

momento muito importante para que pais e 

professores conversem sobre questões da turma e 

ano letivo. Aguardamos todos vocês.  

Nos dias 28 de 

fevereiro e 1º de 

março, quinta e 

sexta-feira, 

acontecerá a Feira do Livro Didático, no saguão da 

escola. No dia 28 de fevereiro, o horário de vendas 

é das 10h às 19h. Já no dia 1º de março, das 10h às 

18h. Lembramos que os livros podem ser adquiridos 

em qualquer lugar. A escola apenas disponibiliza o 

espaço às editoras para facilitar o processo de 

venda aos pais e alunos. O preço dos livros novos 

está exposto no saguão da escola.  

SAS 
No dia 1º de março, os alunos do 9º ano e os 

alunos novos do Ensino Médio terão encontro com 

o professor Daniel Müller no 6º período, das 

11h50min às 12h40min. Ali serão feitos todos os 

esclarecimentos sobre o Sistema de Avaliação 

Semanal, o SAS. O SAS inicia no dia 15 de março. 

Alunos do 9º ano e Ensino Médio fazem essa prova 

semanal. 

Retiros de Turma 

Na próxima quarta-feira, dia 27 de fevereiro, 

acontecerá o retiro da turma 121. Já na quinta-feira, 

dia 28 de fevereiro, será a vez da turma 131. Os 

retiros de turma acontecem no sítio do colégio, em 

Lomba Grande e os alunos são acompanhados pelo 

professor conselheiro e pelo Pastor Eloir. 
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As turmas dos Cursos Técnicos em Segurança do 

Trabalho e em Administração reiniciam na próxima 

segunda-feira, dia 25 de fevereiro. Já a turma nova 

em Segurança do Trabalho inicia no dia 6 de março. 

Ainda existem vagas para a nova turma. Matrículas 

seguem abertas. 

 

As matrículas para os cursos de idiomas do Walk 

Together estão abertas. As aulas podem ser feitas 

em grupos, em duplas ou de forma individual. O 

Walk Together disponibiliza cursos de inglês, 

alemão, francês e espanhol, para todos os níveis e 

idades. Há diversas turmas e horários disponíveis. 

Para os adultos que querem iniciar seus estudos em 

inglês, haverá uma turma (nível iniciante) nas 

segundas-feiras, das 19h às 20h40min. Para aqueles 

que já possuem algum conhecimento do idioma, é 

possível agendar provas de nivelamento. 

Interessados devem procurar a secretaria da escola 

ou entrar em contato com a coordenadora do Walk 

Together, professora Rafaela Mesquita, através do 

email rafaela@sinodal.com.br.  As aulas do Walk 

Together iniciam em 6 de março.  

Lembramos que será feriado nos dias 4 e 5 de 

março, segunda e terça-feira de Carnaval.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

              

 

 

 
 

   

 
AGENDA SEMANAL 

 

 

SEGUNDA-FEIRA: 25/02/19 

 07h45min – Meditação – 5º ao 8º ano 

 08h05min – Meditação -  9º ano a 3ª série do EM 

 9h30min – Reunião do CTAP 

 Manhã – Divulgação de Oficinas e Escolinhas de Música 

- 11h- Participação dos alunos do 5º ao 8º ano 

- 11h30min – participação dos alunos do 9º ano e EM 

 Tarde -  Divulgação de Oficinas e Escolinhas 

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 

 

 

mailto:rafaela@sinodal.com.br


 
Comunicado 02 – 22 de fevereiro de 2019 

 

- Participação dos alunos dos Anos Iniciais 

 18h45min – Início do 1º semestre dos Cursos Técnicos 

- Segurança do Trabalho – Módulo 3 

- Técnico em Administração – Módulo 2 e 4 

 

TERÇA-FEIRA: 26/02/19 

 08h05min – Hora da Leitura – EF II e EM 

 11h50min às 12h40min – Estudos de Recuperação da turma 71 – História – Sala 11 

 13h30min às 15h10min -  Aula prática de Química – 111 – Lab. de Química  

 13h30min às 14h20min – Aula prática de Biologia – 111 – Sala 16 

 14h20min às 16h – Aula Prática de Física – 111 – Sala 16 

 15h10min às 16h – Aula prática de Biologia – 111 – Sala 07 

 

QUARTA-FEIRA: 27/02/19 

 08h05min – Hora da Leitura – EF II e EM 

 8h30min – Reunião do Conselho Municipal de Educação – Diretor Jadir Heitor Rasche 

 17h – Reunião dos Professores de Oficinas e Escolinhas 

 19h – Reunião de Pais e Professores 

- Educação Infantil 

- Ensino Fundamental I – 2º e 4º ano 

- Ensino Fundamental II 

- Ensino Médio 

 7h30min às 17h – Retiro de Integração da turma 121 – Sítio Jacaré do Papo Amarelo – NH 

 18h30min – Reunião de Professores dos Cursos Técnicos 

 

QUINTA-FEIRA: 28/02/19 

 7h30min às 17h – Retiro de Integração da turma 131 – Sítio Jacaré do Papo Amarelo – NH 

 Reunião Regional de Diretores – Colégio Sinodal da Paz – Novo Hamburgo/RS – Rede Sinodal de 

Educação 

 10h às 19h – Feira de Livros Didáticos – Comunidade escolar 

 13h30 às 14h20min – Aula Prática de Física – 121 – Sala 07 

 13h30min às 15h10min – Aula Prática de Química – 121 – Lab. de Química 

 14h20min às 16h – Aula Prática de Biologia – 121 – Sala 16 

 15h10min às 16h – Aula Prática de Física – 121 – Sala 07 

 

SEXTA-FEIRA: 01/03/19 

 10h às 18h – Feira de Livros Didáticos – Comunidade escolar 

 11h50min – SAS- Esclarecimentos – 9º ano e 1ª série EM 

 14h20min às 16h – Progressão Parcial de Matemática – Daniel – Sala 13 

 


