
 

 

 

 
 
 

Oferece 30% de desconto aos alunos do Colégio  Paulo 

Freire. Em 2017, alunos do Ensino Médio que cursam na 
Escola Wizard do Jardim São João, mostraram que sabem 
Falar, Ler, Escrever e ajudar os colegas de outras séries, dando 
conta do recado nas aulas de Inglês do professor  Aislan no 
contra turno. 

 

 

 

 

 

 

ENSINO MÉDIO: A parceira com a MICROLINS de 

Formação Profissional tem como objetivo de acordo com a opção 
do aluno prepará lo até o termino do 3º ano do Ensino Médio um 
profissional para exercer sua  profissão de escolha. Os que 
estudam no 2º ano ou 3º ano poderão terminar  no Polo do Colégio 

com custo promocional. 

DO 6º AO 9º ANO : As aulas de Informática serão 
ministradas por  profissional da MICROLINS  oferendo  instrução 
de acordo com as normas de sua franquia, sendo a de  Guarulhos é 
uma das melhores colocadas em formação tecnológica. 
 

 POLO NO COLÉGIO PAULO FREIRE 
Trará facilidade aos Alunos que não necessitarão deslocar  para 
outros lugares, com desperdício de tempo e gastos com locomoção  
e  a tranquilidade aos pais .Os preços cobrados serão mais 
acessíveis  do que nas Escolas Microlins  

 

 

 

 

 

 

 

Aulas de Música da grade escolar do INFANTIL AO 
 3º ANO será  ministrada pelo professore da ESCOLA 
 DE MÚSICA DO PROJETO SONORO, objetivando a 
sistematização na aprendizagem e na formação do  
aluno com outras opções no Polo no Colégio 

AULA DE MÚSICA INSTRUMENTAL não entra nas 
Oficinas gratuitas oferecidas a todos os alunos do 
 Colégio Paulo Freire, por ser de caráter individual, 
necessitando de professor especifico. 
Abertas as inscrições para Música Instrumental a  
partir de 1º de  março. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOVO ESPAÇO DE AULA 
Construção de duas salas de aulas amplas, equipadas e 
confortáveis  na área externa para melhor acolher os nossos 
alunos. O não término da construção até o início das aulas 
como previsto, devido ao tempo instável  retardará em quinze 
dias alocação nas salas de aula do 9º ; do 7º ; do 5º e 4º anos. 

 

 

(Fevereiro, Marco e Abril.) 
Revisão de conteúdo 4º bimestre 2017 e Avaliação de 
Diagnóstica de 29/01  a 9/2/18 
Dias 12 13,14 aulas suspensas. - semana carnaval 
Dos dias 19 a 21/02 – Reunião de Devolutiva aos pais. 
Avaliação Mensal. – de 13/03/ a 16/03/18. 
Avaliação Bimestral – de 16/04/ a 20/04/18.  
Avaliação Multidisciplinar – dia 02/03/18. 
Aulas Invertidas e Avaliação Oral –  
Simulado Enem – Ensino Médio   

ESTUDO  PARALELO: Aulas de Letramento e Alfabetização,  
Língua Portuguesa, Matemática, Inglês, Espanhol, Física e 
Química início em 19/02/18 
 

PROJETO ESTUDO DO MEIO: Multidisciplinar - - Monte 
Nhanguaçu – (6º a 9º ano). Leia o  texto Revista Moon de 
fevereiro  sobre a experiência dos professores. 
OBMED: Inscrição dos alunos do Fund.2  na  - Olimpíadas 
Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Particulares. 
 

PROJETO LITERATURA – Monteiro Lobato –Infantil ao 9º ano 
e Visita ao Sitio do Pica Pau Amarelo – Tatuapé. 
 

PROJETO COPA- Trabalho Multidisciplinar 1º e 2º bimestre . 
Fundamental II e Ensino Médio – Pesquisa sobre a Sede da Copa 
na Rússia com a  seguinte estruturação: 

6º anos – Cultura. 7º ano – Geopolítica. 8º anos – Saúde. 
9º ano – Divisão Internacional do Trabalho (DIT). 
1º Médio – Índice e Desenvolvimento Humano. 
2º Médio – Socialismo. 3º Médio - Acidente Nuclear Chernobyl 
 

PROJETO REDAÇÃO: Concurso de Redação dos Correios. 
 

PROJETO FÍSICA, QUÍMICA BIOLOGIA – Pesquisa -  Museu 
Catavento.  
PROJETO CAMPEONATO DE QUEBRA-CABEÇA (6º ao 9º ano) 
 

PROJETO SOLIDÁRIO DE  PÁSCOA  – Instituto IAKAP  
fabricação de 1 ovo doação + 1 ovo para o aluno. Material 
uma barra de chocolate de 1 quilo. 

PROJETO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER. -  
Previsto para o dia 10/03/18 – sábado 

 

Horário de Entrada às 6h50  
Horário de saída:  12h20  e/ou  14h30 – 1 dia por semana – 
Estudo  Técnico Profissionalizante 
Avaliação Semanal de uma disciplina. Objetivo  para  o bom 
desenvolvimento das habilidades acadêmicas e  o não 
acumulo de conteúdo. 
Simulado (1) uma vez por mês 
Participação do Projeto ENEM – objetivando o treino 
qualificativo para o ENEM e para o Vestibular 

FORMANDOS 2018 
3º MÉDIO - 9º ANO, 5º ANO E INFANTIL 3 

Reunião de Formatura acontecerá na Reunião de 
Devolutiva em fevereiro. De 19 a 21/02. Criação do 
Projeto Educação Financeira  e de empreendedorismo para 
agariar fundo para opção de local ou passeio. 

 
Alunos da Educação Infantil ao 5º ano- utilização da 
Comunicação Eletrônica do Sistema  Cliper  de entrada e 
saída e  Agenda normal.  
Alunos do 6º ano ao Ensino Médio e os 
Responsáveis Legais: receberão Comunicação via  
Eletrônica via celular ou via e-mail 
Boletos, Avaliações e 2ª via de documentos : Pelo 
sistema Sophia que esta sendo implantado. 

 
De caráter obrigatório conforme reza no Contrato 
Educacional e documentos anexos. Observação importante: 
somente os alunos novos poderão comparecer sem o 
uniforme até chegada de sua encomenda. 

 

MANHÃ: 

 6h50 – Abertura do portão – aquisição de lanche 
 7h – Alunos  em sala de aula. 
 20 minutos  de intervalos para os Alunos. Os alunos 

deverão retornar a sala de aula juntamente com o 
professor para não cometer falta  

 
 12h20 – Saída dos alunos do Fundamental II  
 12h20 ou 14h30 – saída do Ensino Médio. 

TARDE 
 13h - Abertura do portão – aquisição de lanche. 
 13h10 - Alunos  em sala de aula. 
 20 minutos  de intervalos para o lanche 
 17h30 - Saída dos Alunos de Educação Infantil 
 17h50 – Saída dos Alunos do Fundamental I 

 
 

Conforme reza no Contrato de Prestação de Serviços 
Educacional lido e  assinados  pelos pais ou responsáveis 
Legal dos  nossos alunos,  o Colégio Paulo Freire,  
comunica que não tem  nenhuma parceria ou contrato 
com os  “Tios das Peruas Escolares” que transportam os 
alunos.  

A fim de evitar transtornos como ocorridos no  
interno do Colégio com a chegada atrasada dos alunos 
ou saída antecipadas  para favorecer ao transportador da 
Vans Escolar, solicitamos  verificar se o mesmo  tem o 
tempo hábil de chegar no  horários  de entrada, para não 
prejudicará seu filho(a) , evitando constrangimento na 
entrada e em  sala de aula. Na impossibilidade pesquise 
outro condutor antes de fechar o contrato para não ferir o 
acordo do Contrato assinado com o Colégio. 
Atenciosamente, 

A Direção 

 
Outras informações serão passada nesta 1ª semana 

de aula para maiores  esclarecimentos como as oficinas, o  
valor do lanche em 2018, as normas regimentais do 
colégio e dos alunos e outros. 

Em caso de  dúvida  entre em contato via celular, e-
mail, wattsApp, telefone ou agendamento.. Grato. 

 

 

 

 


