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Prezados Pais! 

 

Amanhã será realizado o Dia do Amigo. Os alunos 

da Educação Infantil poderão vir à escola e trazendo 

consigo amigos convidados. As crianças poderão 

brincar no pátio da escola e participar de muitas 

atividades preparadas especialmente para esse dia. 

A escola estará aberta para receber as crianças e 

seus responsáveis das 9h30min às 11h30min. 

 

Na próxima segunda, dia 8 de outubro, o CPP 

promoverá um momento especial para nossos 

alunos em comemoração à semana da criança. 

Durante a tarde, haverá brinquedos infláveis e cama 

elástica. Será servido também um cachorro-quente 

(mesmo assim, recomendamos que cada criança 

traga seu lanche como de costume). A ideia é nossos 

alunos se divertirem. Desde já, a equipe do CPP 

deseja a todos um feliz Dia das Crianças. 

 

No dia 20 de outubro, sábado, a escola fará o 1º 

Encontro de Ex-Alunos. Esse é mais um evento das 

comemorações dos 10 anos do Colégio Sinodal 

Portão. Esperamos nossos ex-alunos e professores 

para uma manhã especial de muitos reencontros. 

Vamos matar a saudade! 

No dia 24 de outubro, 

quarta-feira, às 19h30min, 

será realizado o Concerto de 

Aniversário. Esse evento 

soma-se às comemorações dos 10 anos do Colégio 

e contará com todos os corais e o conjunto 

instrumental da nossa escola. O evento é aberto à 

comunidade escolar e acontecerá no auditório do 

Colégio Sinodal Portão. 

A Ação entre Amigos, que está em andamento, 

tem como objetivo a arrecadação de fundos para a 

construção do ginásio do colégio. O sorteio será no 

dia 28 de novembro, quarta-feira, junto à Noite de 

Advento. A devolução dos blocos deverá ocorrer até 

o início de novembro. Blocos que já foram vendidos 

devem ser devolvidos na secretaria. Àqueles que 

ainda não venderam os números, procurem fazê-lo 
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até final de outubro. Agradecemos desde já pelo 

apoio de todos!  

Conforme já comunicamos, será feriado: 

 09 de outubro, terça-feira, 

Emancipação de Portão; 

 12 de outubro, sexta-feira, 

Nossa Senhora Aparecida; 

 15 de outubro, segunda-feira, Dia do 

Professor.  

Portanto, nesses três dias, não haverá aula e 

demais atividades. 

 

Já podem ser feitas as fichas de interesse para o 

ano letivo de 2019 pelo site do colégio ou na 

secretaria. As vagas em algumas turmas são bem 

limitadas e a entrevista será marcada conforme 

ordem de solicitação. A escola atende alunos desde 

o Berçário até o Ensino Médio. Todos serão muito 

bem-vindos. 

 

REFLEXÃO   

Vamos exercitar o nosso direito cidadão de votar 

no próximo domingo. É um gesto rápido, no entanto 

com consequências muito importantes para o 

presente e para os rumos que desejamos para o 

nosso estado e para o nosso país. Exerçam seu 

direito de votar. Apostem na proposta que mais lhes 

interessa. Respeitem a escolha dos seus amigos e 

familiares. Nesse final de semana tão 

decisivo, segue o link com a Carta Pastoral escrita 

pela Presidência da Igreja Evangélica de Confissão 

Luterana no Brasil (IECLB), com a qual temos 

vinculação de pertença.  

http://www.luteranos.com.br/textos/eleicoes-

2018-carta-pastoral

 

 

 

 
 

   

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

 

http://www.luteranos.com.br/textos/eleicoes-2018-carta-pastoral
http://www.luteranos.com.br/textos/eleicoes-2018-carta-pastoral
mailto:portao@sinodal.com.br
http://www.sinodal.com.br/
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AGENDA SEMANAL 
 

SEGUNDA-FEIRA: 08/10/18  

 07h30min às 20h – Torneio de Basquetebol – Sinodal São Leopoldo 

 08h05min – Meditação –5º ano a 3ª série do EM 

 08h05min -  Entrega da premiação da VIII Multifeira de 2018 – Auditório da escola 

 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 

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

 13h30min às 15h10min – Estudos de Recuperação da turma 111 – Biologia – Sala 07 

 13h30min às 14h20min – Oficina do Xadrez – Lab. de Informática do 1º piso 

 13h30min às 18h– ATESE (Grupo fechado de Teatro) – Sala 02 

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

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

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

 

TERÇA-FEIRA: 09/10/18 

 Viagem de estudos da turma 111 para São Paulo 

 Feriado Municipal 

 

QUARTA-FEIRA: 10/10/18 

 Viagem de estudos da turma 111 para São Paulo 

 09h05min – Palestra: Educação Financeira – Palestrante: Sr. Mário Konzen, vice presidente 

da Sicredi Pioneira  

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

 13h30min às 14h20min – Estudos de Recuperação da turma 131 – Matemática – Sala 15 

 15h às 16h30min – Conjunto Instrumental (6º ano EF à 3ª série do EM) – Sala 01  

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

 16h45min – Hora da Leitura – EF 
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 Manhã e tarde - CERGS – Campeonato Escolar do RS – Atletismo – Porto Alegre   

 

 

QUINTA-FEIRA: 11/10/18 

 Viagem de estudos da turma 111 para São Paulo 

 9h05min às 9h55min – Estudos de Recuperação do 3º ano 

 9h55min às 10h45min – Estudos de Recuperação da turma do 4º ano (42) – Sala 21 

 11h – Hora da Leitura – EF2 e EM 

 13h30min às 15h10min – Aula Prática da turma 121 - Química – Laboratório de Química 

 13h30min às 14h20min – Aula Prática da turma 121 – Física – Sala 16 

 14h20min às 16h – Aula Prática da turma 121 – Biologia – Sala 07 

 15h10min às 16h – Aula Prática da turma 121 – Física – Sala 16 

 16h às 17h40min – Estudos de Recuperação das turmas 121 e 131- Física – Sala 16 

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

 16h45min – Hora da Leitura – EF 

 

SEXTA-FEIRA:  12/10/2018 

 Feriado Nacional – Nossa Sra. Aparecida 

 


