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Prezados Pais! 

 

Ser Sinodal em 2019 

 

Na entrada do colégio, foi 

colocada uma faixa com a frase “Bem-

vindos para SER SINODAL”.  Esse projeto, 

que é chamado de SER SINODAL, vai 

conduzir muitas das atividades ao longo 

do ano letivo. O que se deseja com ele são 

gestos muito simples e que fazem uma 

grande diferença nas relações humanas e 

no mundo sedento por honestidade, 

respeito, empatia, gratidão, 

comprometimento, ética, atitude, 

autonomia, gentileza e humildade. Esses 

10 valores foram elencados para conduzir 

as reflexões sobre as boas maneiras e o 

bom trato para conosco mesmos, com as 

outras pessoas, com os objetos (nossos, da 

outra pessoa e do colégio) e com o meio-

ambiente. 

Jesus nos convida a exercitar o amor, o 

cuidado e o acolhimento. Aos seus 

discípulos, ele disse para terem 

misericórdia das outras pessoas, assim 

como Deus sente misericórdia pelos seres 

humanos (Lucas 6.36). 

Desejamos que possamos ser 

conduzidos por Deus ao longo desse ano 

letivo. Que seja abençoado. Esse, 

certamente, é o desejo de toda a 

comunidade escolar: equipe de direção, 

professoras e professores, funcionárias e 

funcionários, alunas e alunos, pais e mães. 

 

As aulas Berçário, do Ensino Fundamental 1 (1º 

ao 4º ano), Ensino Fundamental 2 (6º ao 9º ano) e 

Ensino Médio (1ª à 3ª série) iniciarão no dia 18 de 

fevereiro. As aulas da Educação Infantil (Infantil 1 ao 

Infantil 4) iniciarão no dia 19 de fevereiro. No dia 18 

de fevereiro, os pais dos alunos da Educação Infantil 

terão entrevistas com as professoras. Os horários 

das entrevistas estão sendo agendados por 

telefone. O turno integral também inicará suas 

atividades no dia 18 de fevereiro, com início às 

7h15min.  

Para os alunos do Infantil 1 ao 4º ano que 

necessitarem, há o Turno Estendido, das 17h15min 

às 18h15min. Inscrições devem ser feitas na 

secretaria. 

As Aulas Práticas (turmas 111 e 121) iniciarão dia 

19 de fevereiro – 1ª série nas terças-feiras e 2ª série 
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nas quintas-feiras. As aulas de Progressão Parcial 

iniciarão em março.  

 

No dia 22 de fevereiro, sexta-feira, das 13h30min 

às 15h30min, haverá a Feira do Livro Usado. A 

negociação da compra/venda dos livros é de cada 

família. A venda de livros novos acontecerá nos dias 

28 de fevereiro e 1º de março, das 10h às 19h, no 

saguão da escola.  

 

As matrículas para o Walk Together estão 

abertas a toda comunidade. São oferecidas aulas de 

inglês, alemão, francês e espanhol para todos os 

níveis e idades. Há diversas turmas/idiomas em dias 

e horários diferenciados. Interessados devem 

entrar em contato com a secretaria da escola ou 

diretamente com a professora Rafaela Mesquita 

(rafaela@sinodal.com.br), coordenadora do Walk 

Together. As aulas iniciam no dia 06 de março. 

Informamos a todas as famílias, especialmente 

às novas, que toda sexta-feira será enviada, por 

email, carta com informações diversas do colégio, 

juntamente com a Agenda Semanal. Nela constarão 

todas as atividades da semana seguinte, 

complementando o calendário escolar que consta 

na agenda dos alunos. 

Para evitar a perda de uniforme durante o ano 

letivo, pede-se que as peças sejam identificadas 

com nome e sobrenome do aluno. Os uniformes 

identificados são devolvidos aos alunos quando 

encontrados pelos profissionais do Colégio. Os 

uniformes não identificados ficarão no Achados e 

Perdidos para que sejam procurados pelas famílias 

até o final do ano. Após esse prazo, as peças não 

procuradas serão encaminhadas ao CPP.  

 

Nas próximas duas semanas, acontecerão 

Reuniões de Pais e Professores. A reunião do 1º ano 

do Ensino Fundamental já aconteceu dia 11 de 

fevereiro. A reunião do 3º e 5ºs anos do Ensino 

Fundamental será no dia 20 de fevereiro, às 19h. 

Para todas as demais turmas (a partir do Infantil 1), 

a reunião acontecerá na quarta-feira, 27 de 

fevereiro, às 19h. Cada turma terá encontro com os 

respectivos professores regentes ou conselheiros 

nas salas de aula. Será um momento muito 

importante para que pais e professores se 

conheçam e conversem sobre assuntos importantes 

que acontecerão durante o ano letivo. Contamos 

com a presença de todos. 

Os retiros de turma acontecerão bem no 

início do ano letivo. Ressaltamos a importância da 

participação de todos os alunos. Agradecemos pelo 

apoio. 

Reforçamos, ainda, a importância:  

a) do uso diário do uniforme escolar;  

b) do bom uso da agenda escolar;  

c) da pontualidade na entrada nas aulas e 

entrega de atividades;  

d) da realização dos temas e do estudo 

diário.  

 

 

mailto:rafaela@sinodal.com.br


 
Comunicado 01 – 15 de fevereiro de 2019 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

         

 
 

 

AGENDA SEMANAL 
 

 

SEGUNDA-FEIRA: 18/02/19 

 

 7h às 18h30min – Início das atividades do Berçário 

 7h15min – Início do Ano Letivo – EF  II e EM 

 7h15min – Início das aulas do Integral 

 Tarde – Entrevistas com pais – Educação Infantil 

 13h15min – Início do Ano Letivo – Ensino Fundamental I 

TERÇA-FEIRA: 19/02/19 

 

 13h15min – Início das aulas da Educação Infantil  

 

QUARTA-FEIRA: 20/02/19 

 

 Manhã -  Reunião com alunos novos – EF II e EM 

 19h – Reunião de pais do 3º e 5º ano – 51 e 52 

 

  QUINTA-FEIRA: 21/02/19 

 

 SEXTA-FEIRA: 22/02/19 

 

 Tarde – Feira de livros usados – Comunidade Escolar 

 

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 

 

 

 


