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Prezados Pais! 

 

Hoje à noite, 14 de dezembro, às 20h30min, 

acontecerá a formatura da 3ª série do Ensino 

Médio. Amanhã, 15 de dezembro, às 18h, 

acontecerá a formatura dos Cursos Técnicos em 

Meio Ambiente e em Segurança do Trabalho. 

Próxima segunda-feira, 17 de dezembro, será o 

último dia de aula. As aulas do turno da manhã 

encerrarão às 11h50min. À tarde, horário normal. 

 

A entrega de boletins acontecerá na terça-feira, 

18 de dezembro. Os boletins podem ser retirados das 

13h30min às 16h30min. A entrega do 5º ano será das 

8h30min às 11h. 

No dia 18 de dezembro, disponibilizaremos, no 

saguão, os materiais e peças de uniforme 

esquecidos na escola. Verifiquem, por favor, se há 

algo do seu filho. 

A partir de janeiro, os boletos serão 

encaminhados somente por e-mail. Quem não 

possuir email deverá retirar uma segunda via na 

escola. O extrato de parcelas está disponível no 

portal, onde foi realizada a rematrícula. 

Na próxima semana, de 17 a 21 de dezembro, a 

secretaria funcionará até às 18h30min. De 26 de 

dezembro a 25 de janeiro, 

o horário da secretaria 

será das 7h30min às 

11h45min, fechando ao 

meio-dia e retornando 

novamente das 13h até às 17h30min.  

 

As rematrículas e matrículas para alunos novos 

do Walk Together já podem ser feitas na secretaria. 

O Walk Together oferece cursos de inglês, alemão, 

francês e espanhol para alunos de todos os níveis e 

idades. Há aulas em grupo, em duplas ou individual, 

conforme o interesse e necessidade do aluno. 

Dúvidas podem ser solucionadas na secretaria da 

escola ou através do email rafaela@sinodal.com.br, 

com a coordenadora dos cursos, Rafaela. 

Seguem as rematrículas na secretaria. Caso 

alguma família ainda não a tenha feito, pedimos que 

procurem a secretaria o mais breve possível. 

Matrículas de alunos novos já estão sendo feitas. 

 

Estamos organizando o Projeto de Férias de 

Verão 2019. Essa atividade é destinada a atender 

alunos da Educação Infantil e do Ensino 
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Fundamental do 1º ao 4º ano, durante as três 

semanas que antecedem o início do novo ano letivo. 

O Projeto ocorre nas dependências da escola e as 

atividades são sempre oferecidas de forma lúdica, 

oportunizando o convívio entre diferentes crianças, 

exercitando as trocas sociais e culturais. A inscrição 

pode ser feita por semana nas modalidades: Manhã 

(7h15min às 11h50min), Tarde (13h15min às 

17h50min) ou Turno Integral (7h15min às 

17h50min). As inscrições devem ser feitas na 

secretaria até o dia 23/01/19. 

As aulas iniciarão no dia 18 de fevereiro de 2019. 

 

 

Natal! Natal? 

Natal. Tempo oportuno para viver ou 

recordar a infância. 

Para as crianças, um tempo de 

encantamento, mistério e fé. Para as pessoas 

adultas, de recordar, com saudade e emoção, os 

Natais de anos idos, e, também, de permitir-se ser 

tocado pela mensagem do anjo: “Não temas; 

porque achaste graça diante de Deus” (Lucas 1.30). 

A imagem do presépio nos chama para a 

simplicidade, para o aconchego e carinho. Evoca 

emoções e sentimentos de pertença - de família. 

Nos chama para o viver solidário. 

Por isso, permita que o amor da criança da 

manjedoura toque e acarinhe o seu coração. 

Mesmo que na vida haja temores, somos  

convidados a enfrentá-los com fé, 

esperança e perseverança – porque, também nós, 

“achamos graça diante de Deus”. A mensagem do 

Natal quer nos animar na busca por sentido e fé. 

Desejo um tempo de Advento e Natal 

abençoado. 

Eloir Weber – Pastoral Escolar 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

              

 

 

 
 

   

Desejamos que Deus abençoe e fortaleça 

a sua vida e de toda a sua família. 

 

Boas férias! 

 

Atenciosamente,             

Equipe Diretiva e Pedagógica 

Colégio Sinodal Portão 
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AGENDA SEMANAL 

       SEGUNDA-FEIRA: 17/12/18  

 7h15min às 8h55min – Momento com o professor conselheiro 

 8h55min às 9h15min – Intervalo 

 9h15min às 9h30min – Resultado final do SAS 

 9h30min às 10h15min – Despedida da turma 91 - Auditório 

 9h30min – Reunião do CTAP 

 10h10min às 11h – Oficina do Xadrez – Lab. de Informática do 1º piso (encerrado) 

 10h15min às 11h30min – Teatro / Tanise 

 11h às 11h50min – Oficina do Xadrez – Lab. de Informática do 1º piso (encerrado) 

 11h30min às 11h50min – Meditação – 5º ano a 3ª série do EM 

 11h50min – Encerramento das aulas para todos os alunos 

 Tarde: Encerramento das aulas da Educação Infantil e Ensino Fundamental 

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

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

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

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

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

 18h30min – Rito de Passagem da EI para EF – Infantil 4 - Auditório 

 

TERÇA-FEIRA: 18/12/18 

 8h30min às 11h – Entrega de Pareceres do 5º ano 

 13h15min às 14h20min – Oficina de Basquete (5º, 6º e 7º ano) – Quadra da escola (encerrado) 

 13h30min às 16h30min – Entrega de Pareceres da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Anos Finais e Ensino 

Médio – Inf I a 3ª série do EM 

 16h às 18h – Atletismo a partir do 8º ano – Quadra de Esportes (encerrado) 

 Encerramento do Integral 

 Encerramento do Ano Letivo de 2018 

 20h – Lehrerkerb – Corpo Docente e Funcionários 

 

QUARTA-FEIRA: 19/12/18 

 10h às 10h50min – Coral Cantarolando (1º ao 4º ano) – Sala 01 (encerrado) 

 11h às 11h50min – Atletismo (3º e 4º ano) – Quadra de Esportes (encerrado) 

 13h30min às 15h – Pauta Cantada (5º ao 8º ano) – Sala 01 (encerrado) 

 13h30min às 15h – Coral Allegretto (9º ano ao EM) – Sala 01 (encerrado) 

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

 

QUINTA-FEIRA: 20/12/18 

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

 

SEXTA-FEIRA:  21/12/2018 

 13h às 14h – Voleibol (6º ao 8º ano) – Ginásio da Comunidade Evangélica (encerrado) 

 14h às 15h – Voleibol (9º ano ao EM - Masculino) – Ginásio da Comunidade Evangélica (encerrado) 

 15h às 16h – Voleibol (9º ano ao EM - Feminino) – Ginásio da Comunidade Evangélica (encerrado) 

 16h – Oficina de Robótica – Lab. de Informática 2º piso (encerrado) 

 Encerramento do Berçário 

 


