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Prezados Pais! 

 

O aplicativo ClassApp começou a ser 

usado como meio oficial de comunicação 

entre escola e família. O convite para 

baixar e instalar o aplicativo foi enviado 

no dia 1º de abril. Verifiquem a caixa de 

mensagens SMS de vocês e/ou o email. A 

secretaria enviou, por email, um passo a 

passo sobre como baixar e instalar o 

aplicativo. 90% dos pais já baixou o 

aplicativo. 

 

O CPP está 

organizando o 6° Passeio 

Sobre Rodas, que tem 

data marcada para o dia 

18 de maio, das 14h às 

17h. No mesmo dia, acontecerá uma nova edição 

do Brechó de Uniformes. Reservem a data! As 

famílias que trabalham com venda de alimentos e 

artesanato poderão expor durante o evento. Para 

organização, o CPP pede que os interessados façam 

contato com os membros da diretoria ou com a 

professora Andressa (andressa@sinodal.com.br). 

Lembramos que todos os alunos devem usar o 

uniforme escolar de forma completa. O uso do 

uniforme e as peças permitidas estão no Manual de 

Pais e Alunos, na agenda do aluno. É permitido o uso 

das camisetas de turma apenas nos dias das aulas 

de Educação Física. 

 

Temos percebido que há um bom número de 

alunos que tem deixado suas mochilas pela escola, 

nos corredores e saguão. Lembramos que cada 

aluno é responsável pelo seu material e que há 

armários do GESP, que podem ser locados por 

qualquer aluno. Interessados devem procurar a 

biblioteca ou o Grêmio Estudantil.  

Terá início no dia 05 de agosto a 3ª turma do 

Curso Técnico em Administração. O curso está 

estruturado em quatro módulos de 250 horas cada, 

totalizando 1000 horas de curso técnico. As aulas 

acontecem de segunda-feira à quinta-feira, das 

18h45min às 22h20min. Interessados devem 

procurar a secretaria do Colégio para agendar 

atendimento com a coordenação do curso. Há 

possibilidades de bolsas de estudos. 
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Marquem na sua agenda! A PRESTO 

Produções Artísticas, em parceria com o Colégio 

Sinodal Portão, traz duas apresentações musicais 

gratuitas para toda a comunidade escolar. No 

primeiro semestre, será a vez do grupo 

QuarTchellos, dia 25 de abril. Já no segundo 

semestre, no dia 12 de setembro, será um trio 

instrumental: flauta, violão e violoncelo. O Quarteto 

de Violoncelos propõe um trabalho de excelência 

artística e musical a partir da versatilidade desse 

instrumento. Músicas de diversos gêneros, que vão 

do período barroco à música popular brasileira 

atual, permitem a maior identificação com este 

trabalho. A iniciativa visa também divulgar o 

instrumento, levando boa música, leveza e 

inspiração às mais diversas plateias. Como 

característica marcante, o grupo conta em sua 

formação com três mulheres, valorizando a 

importância e a relevância da mulher na música e 

no mercado de trabalho. O nome, QuarTchellos, faz 

uma junção da palavra Quarteto, com expressão 

“Tchê”, tipicamente gaúcha, e do nome do 

instrumento, violoncelo, popularmente chamado 

simplesmente de “cello ou celo”. 

 

No dia 11 de maio, haverá o Galeto APAExonado, 

promovido pela APAE de Portão. Comunidade, 

vamos participar! 

 

 

Na próxima quarta-feira, dia 24 de abril, 

acontecerá o pré-conselho do 1º trimestre das 

turmas 91, 111, 121 e 131.  

Após os pré-conselhos de classe, as famílias 

serão comunicadas em caso de desempenho não 

satisfatório dos alunos na primeira parte do 

trimestre. Recomendamos que as famílias 

interpretem eventuais conceitos baixos como um 

alerta de que as estratégias de estudo adotadas até 

o momento não estão surtindo o efeito esperado. 

Ou seja, recomendamos que seja feita uma análise 

da rotina do estudante, de modo a realizar ajustes 

pontuais que poderão melhorar os resultados num 

futuro próximo. 

Abaixo, apresentamos alguns aspectos cruciais 

(e simples) de uma rotina eficaz de estudos. 

1. Sono adequado: é de extrema importância zelar 

por 8 a 10 horas de sono por noite. Durante 
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uma boa noite de sono, o cérebro processa as 

informações recebidas ao longo do dia e 

consolida o aprendizado. Recomendamos que o 

estudante desligue seu telefone celular e outros 

eletrônicos pelo menos uma hora antes de 

dormir e, para que isso de fato aconteça, é 

essencial o monitoramento dos pais. 

2. Alimentação e hidratação: podemos tecer 

inúmeros argumentos para justificar a 

necessidade de uma alimentação balanceada e 

da hidratação para o bom funcionamento do 

organismo de qualquer pessoa. Para um 

estudante, vir à escola alimentado auxilia a 

manter a atenção nos primeiros períodos da 

manhã. Durante os intervalos, recomendamos 

o consumo de alimentos leves e nutritivos, 

como frutas ou sanduíches naturais. Beber água 

em boa quantidade ao longo da manhã também 

é altamente recomendável. 

3. Atitude em sala de aula: manter a atenção às 

explicações dos professores e na realização das 

tarefas é o mínimo que se espera de um 

estudante. A maneira mais fácil de se manter 

atento é criar o hábito de realizar anotações ao 

longo das aulas. Também é importante 

questionar os professores sempre que houver 

dúvidas sobre o conteúdo trabalhado. 

4. Estudar em casa: as lições de casa fazem com 

que o aluno aplique o conteúdo estudado 

durante a aula e, finalmente, aprenda. Mas para 

qualificar esse aprendizado, é fundamental que 

as aulas sejam revisadas no mesmo dia em que 

forem assistidas, realizando em seguida o tema 

de casa. Não se deve esperar para fazer o tema 

no dia ou mesmo na semana seguinte. Lema do 

estudante eficaz: aula assistida é aula estudada 

hoje! E, enquanto estiver estudando e 

realizando os temas, é recomendável se afastar 

de smartphone, computador, televisão e outras 

possíveis distrações. Manter o foco é de suma 

importância.  

5. Atividade física: sair regularmente para dar uma 

caminhada, passear de bicicleta ou praticar 

algum outro esporte, mesmo que de forma 

recreativa, auxilia na liberação de uma série de 

hormônios e neurotransmissores que relaxam a 

mente e favorecem o aprendizado. Sem falar 

nos inúmeros benefícios proporcionados para a 

saúde do corpo. 

Como podemos perceber, não há grandes 

segredos para o sucesso nos estudos. É tudo uma 

questão de organizar a rotina e estabelecer 

prioridades. Lembramos que nossos serviços de 

Coordenação Pedagógica, Suporte Acadêmico e 

Psicologia estão sempre à disposição para orientar 

alunos e famílias nessa organização.  

 

MENSAGEM DA 

PRESIDÊNCIA DA IECLB PARA A 

PÁSCOA 2019 

(Carta Pastoral da Presidência 

da IECLB - Abril - 2019) 

 

Irmãs e irmãos em Cristo! 

“Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: — 

Não tenham medo! Sei que vocês procuram Jesus, 

que foi crucificado. Ele não está aqui; ressuscitou, 

como tinha dito [...]. Agora vão depressa e digam 

aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos” 

(Mt 28.5-7). 

No domingo após a crucificação e a morte de 

Jesus, algumas mulheres foram até o sepulcro onde 

o corpo de Jesus havia sido guardado. Era um 
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túmulo escavado na rocha e uma enorme pedra foi 

colocada na entrada. O lugar estava vigiado por 

soldados. Além da tristeza pela morte de Jesus, 

havia o medo do que poderia acontecer com as 

pessoas que o seguiam. Seriam elas também 

perseguidas? 

As mulheres foram lá para levar ao Jesus morto 

um pouquinho do amor e da aceitação que 

receberam dele. O que parecia ser a despedida 

final, o que parecia ser a última oportunidade de 

estar com Jesus, foi, na verdade, um recomeço. A 

pedra estava removida e o corpo de Jesus não 

estava lá. Ele havia ressuscitado. Naquele 

momento, as mulheres testemunharam a derrota 

do poder da morte. A vida venceu. 

Páscoa: festa da ressurreição! Festa da vida! 

Cultos, estudos bíblicos, reuniões em família, 

sorrisos, ovos de chocolate, presentes, abraços... 

tudo de bom! Esta poderia ser a experiência de 

todas as pessoas. Infelizmente, a realidade não é 

esta. Para muitas pessoas, o sofrimento, a pobreza, 

a doença, as perdas, os conflitos, causam grande 

tristeza. Muitas pessoas não conseguem enxergar 

sinais da ressurreição em suas vidas. Não 

conseguem passar da Quaresma para a Páscoa. Há 

sentimento de medo e desesperança no ar... 

Não sabemos qual é a sua situação particular. 

Não sabemos se você está em um momento de 

alegria ou se está em dificuldades, mas sabemos 

que a Páscoa é o tempo de anunciar que a morte foi 

vencida. O sofrimento que Jesus Cristo 

experimentou e a angústia que as suas discípulas e 

os seus discípulos sentiram ficaram para trás. Em 

Cristo, Deus venceu a morte para nos salvar e nos 

colocar novamente no caminho da esperança. 

As mulheres que testemunharam a ressurreição 

tiveram medo. Felizmente, elas não ficaram 

paralisadas pelo medo. Com a força do Espírito 

Santo, elas se encheram de coragem para anunciar 

que Jesus vive. O anúncio da ressurreição era 

perigoso e poderia significar mais mortes, mas elas 

sabiam que calar seria igual a concordar com quem 

matou Jesus. A fé, a alegria e a esperança daquelas 

mulheres agora estavam acima dos medos e das 

ameaças. 

A Páscoa é festa da vida e da esperança. A 

Páscoa afirma que Deus está presente na nossa vida 

e que a nossa vida vai além do tempo presente. 

Cristo ressuscitou para que nós também possamos 

ressuscitar, por isso, minhas irmãs e meus irmãos, 

nesta Páscoa, nós convidamos: 

- vamos nos reunir em família e em comunidade; 

- vamos lembrar situações de alegria, de 

sofrimento e de morte; 

- vamos orar para que Deus acompanhe e 

conforte as pessoas que sofrem; 

- vamos orar para que Deus mantenha acesa a 

compaixão e nos dê disposição para estar ao lado de 

quem necessita; 

- vamos orar para que Deus nos dê fé, força e 

coragem para trabalhar por um mundo melhor; 

- vamos celebrar a esperança trazida pela vitória 

de Deus sobre a morte; 

- vamos celebrar que a vida venceu a morte. 

São os votos da Presidência da Igreja Evangélica 

de Confissão Luterana no Brasil para a Páscoa 2019! 
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Desejamos que Deus abençoe e fortaleça 

a sua vida e de toda a sua família. 

 

Feliz Páscoa! 

 

Atenciosamente,             

Equipe Diretiva e Pedagógica 

Colégio Sinodal Portão 
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AGENDA SEMANAL 

SEGUNDA-FEIRA: 22/04/19 

 

 07h45min – Meditação – 5º ao 8º ano 

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

 09h às 9h50min – Atletismo do 3º e 4º ano – Quadra de esportes 

 09h30min – Reunião do CTAP 

 10h10min às 11h – Oficina de xadrez do Inf 4 ao 2º ano – Lab. de Informática 

 11h às 11h50min – Oficina de xadrez do 3º e 4º ano – Lab. de Informática 

 13h30min – Meditação – 2º ao 4º ano do EF  

 13h30min às 15h10min – Estudos de Recuperação da turma 91 – História – Sala 16 

 13h30min às 14h20min – Estudos de Recuperação da turma 71 – Português – Sala 13 

 13h30min às 14h20 – Oficina de xadrez do 5º ano à 3ª série do EM – Lab. de Informática 

 13h30min às 14h20min – Oficina de Teatro do 6º ano – Sala 02 

 14h – Meditação – 1º ano e Educação Infantil  

 14h20min às 15h10min – Estudos de Recuperação da turma 121 – Sociologia – Sala 15 

 14h20min às 15h10min – Estudos de Recuperação da turma 131 – Inglês B – Sala 07 

 14h20min às 15h10min – Oficina de Teatro do 7º e 8º ano – Sala 02 

 15h10min às 16h – Estudos de recuperação da turma 111 – Sociologia – Sala 15 

 15h10min às 16h – Estudos de Recuperação da turma 131 – Biologia – Sala 13 

 15h10min às 16h – Oficina de Teatro do 9º ao EM – Sala 02 

 16h às 16h50min – Estudos de Recuperação da turma 111 – Inglês B – Sala 07 

 16h15min às 17h05min – Atletismo do 5º ao 7º ano – Quadra de esportes 

 

TERÇA-FEIRA: 23/04/19 

 

 09h05min às 09h55 – Estudos de Recuperação do 1º ano – Ensino Fundamental 1  

 11h50min às 12h40min – Estudos de recuperação da turma 71 - História 

 13h às 13h50min – Oficina de Basquete 11 e 12 anos – Quadra de esportes  

 13h30min às 14h20min – Estudos de Recuperação do 5º ano – 51 – Ensino Fundamental 1 

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

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

 14h às 14h50min – Oficina de Basquete 13, 14 e 15 anos – Quadra de esportes  

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

 15h às 15h50min – Oficina de Basquete 16 e 17 anos – Quadra de esportes 

 15h10min às 16h – Estudos de Recuperação da turma 121 – Química – sala 13 

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

 16h às 16h50min – Estudos de recuperação da turma 131 – Química – Sala 13 

 16h às 17h40min – Atletismo a partir do 8º ano – Quadra de esportes 

 16h45min – Hora da Leitura – Ed. Infantil e Ensino Fundamental 1 

 

QUARTA-FEIRA: 24/04/19 

 

 08h05min – Hora Cívica – 9º ano e EM 
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 09h05min às 09h55min – Estudos de Recuperação do 2º ano – Ensino Fundamental 1 

 09h55min às 10h45min – Estudos de Recuperação do 4º ano – Ensino Fundamental 1  

 10h às 10h50min – Coral Infantil Cantarolando – 1º ao 4º ano - Sala 01 

 11h – Hora da Leitura – EF II e EM 

 13h20min às 15h – Grupo Musical Pauta Cantada – 5º ao 8º ano – Sala 01 

 13h30min – Pré-Conselho de Classe da turma 131 

 14h30min – Pré-Conselho de Classe da turma 121 

 15h às 16h30min – Conjunto Instrumental Tutti – 5º ano do EF à 3ª série do EM – Sala 01 

 15h30min- Pré-Conselho de Classe da turma 111 

 16h10min – Hora Cívica – Educação Infantil e Fundamental 1 

 16h30min – Pré-Conselho de Classe da turma 91 

 16h30min às 17h50min – Coral Allegretto – 9º ano ao Ensino Médio 

 

QUINTA-FEIRA: 25/04/19 

 09h05min às 9h55min- Estudos de Recuperação do 3º ano – Ensino Fundamental 1  

 9h30min – Aula de Ballet – 1º ao 4º ano – Sala 01 

 10h30min – Aula de Ballet – Infantil 1 ao 4 – Sala 01 

 11h – Hora da Leitura – EF II e EM 

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

 13h às 13h50min – Oficina de Basquete 11 e 12 anos – Quadra de esportes  

 13h30min às 14h20min – Estudos de Recuperação do 5º ano – 52 – Ensino Fundamental 1 

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

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

 14h às 14h50min – Oficina de Basquete 13, 14 e 15 anos – Quadra de esportes  

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

 15h às 15h50min – Oficina de Basquete 16 e 17 anos – Quadra de esportes 

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

 16h às 17h40min -  Estudos de Recuperação da turma 111 – Inglês A – Sala 07  

 16h às 17h40min – Atletismo a partir do 8º ano – Quadra de Esportes 

 16h45min – Hora da Leitura – Ed. Infantil e Ensino Fundamental 1 

 20h – Projeto Musicâmara – QuarTchellos - ENTRADA GRATUITA – Auditório da escola 

 

SEXTA-FEIRA: 26/04/19 

 08h30min – Curso Registros Escolares na ISAEC – EST/SL – Participação Jadir e Silvia 

 11h50min – 6ª prova do SAS – 9º ano e EM 

 13h às 13h50min – Oficina de Basquete do 5º ano – Quadra de esportes 

 13h às 14h20min – Grupo Misto de Vôlei (6º, 7º e 8º ano) – Ginásio da Comunidade Evangélica 

 13h30min – Prova Extra 

 14h às 15h40min – Oficina de Robótica – 8º ano à 3ª série do EM 

 14h30min às 15h40min – Grupo Feminino de Vôlei (9º ano e EM) – Ginásio da Comunidade Evangélica 

 15h40min às 16h50min – Grupo Masculino de Vôlei (9º ano e EM) – Ginásio da Comunidade Evangélica 

 Encontro Nacional de Ciências Humanas – Bomja – Joinville/SC – Participação Roberto Poletto 

SABÁDO: 27/04/19 

 Encontro Nacional de Ciências Humanas – Bomja – Joinville/SC – Participação Roberto Poletto 


