
 

 

Devido à ampliação do Colégio na área da Educação 
Infantil, para proporcionar maior conforto e bem  
estar aos alunos, as aulas iniciaram no dia 04 de 
fevereiro de 2019. 

 

 

O método KUMON é comprovado 
 e ajuda a expandir o desempenho  
das crianças no aprendizado. 
A criança aprende Matemática,  
Inglês, Português no próprio ritmo  
com confiança.  Por ser método de Ensino  Individualizado é 
recomendando para os alunos com dificuldade de aprendizagem, 
defasagem de ensino , déficit de atenção e concentração e para  
os alunos  da Rede Pública de Ensino, para alfabetização. 
Endereço: Rua Igrejinha 236 
Em frente ao Colégio Paulo Freire.   
( Inauguração em fevereiro) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cantina do Colégio Paulo Freire está 
preparada para oferecer aos alunos toda 
energia para que seus estudos sejam 

sempre prioridade. Temos diariamente 
lanches, sucos naturais, bolos, tortas, 
salada de frutas, chás entre outras delícias 
para contribuir com uma alimentação que 
lhes fornecerá nutrientes que contribuam 
com seu crescimento e aprendizagem. 

Os lanches servidos na cantina são sempre assados e feitos com 

produtos frescos, prezando sempre a qualidade. Servimos fritura 
somente uma vez ao mês, geralmente na última 5ª feira.  

 
 
 
 
 
 

 

 
Este ano, será oferecido  almoço no 
Serviço de Prato Feito, composto 
por arroz, feijão, 1 opção de prato 
principal (carne, frango ou peixe), 
acompanhamento e salada.  

 Alunos mensalistas R$ 9,80  
 Aos não mensalistas: R$ 11,80. 

KIT LANCHE  
Alunos  Mensalistas: R$ 6,00 
(acompanha 1 (uma) opção de lanche 
salgado ou doce, 1 (um) suco natural e 
1 (uma) sobremesa,  
Não mensalistas: R$ 6,70  
e sem suco e sobremesa R$ 5,50. 

Também oferecemos alguns tipos de guloseimas na cantina, 
que permitimos  ser consumidos com moderação. 
FORMA DE PAGAMENTO: Boleto Bancário, a ser quitado no dia 
20 de cada mês. 
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MANHÃ 

6h50 – ABERTURA DO PORTÃO 
 Uso da Carteirinha de entrada e saída – obrigatória 
 Aquisição do lanche  na Cantina Escolar, mensalista e 

diarista.  
7h – ALUNOS  EM SALA DE AULA.  

8h30 – INÍCIO DO 1º INTERVALO DO LANCHE. 

 Cada intervalo tem duração de 20 minutos.  
 Não  será permitido retorno  do aluno à sala de aula, após a 

entrada do professor. 
12h20 – SAÍDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL II  

 Permanência obrigatória  do aluno, após as 12h20 para as 
Aulas de Recuperação Paralelas das disciplinas que não 
alcançaram a média. 

 Permanência dos alunos, após as 12h20, inscrito na  Oficina  
de Esporte e Cultura. 
HORÁRIO DE SAÍDA DO ENSINO MÉDIO – 7ª e 8º aulas. 

 Saída às 15h – Permanência obrigatória no Colégio para o 
Curso de Formação Profissional da Microlins, uma vez por 
semana a cada série (1º 2º e 3º ano do Ensino Médio) 

 Permanência obrigatória dos alunos, após as 12h2 para as 
Aulas de Recuperação Paralelas das disciplinas que não 
alcançaram à média. 

 Permanência do aluno, após as 12h2, inscrito nas Oficinas de 
Esporte e Cultura. 

HORÁRIO DA TARDE: FUNDAMENTAL I  

13h – ABERTURA DO PORTÃO 

 Uso da Carteirinha de entrada e saída – obrigatória. 
 Aquisição do lanche  na Cantina Escolar, mensalista e 

diarista.  
13h – ALUNOS  EM SALA DE AULA.  

14h3 – INÍCIO DO 1º INTERVALO PARA O LANCHE. 

HORÁRIO DE SAÍDA: 17H3 – Educação Infantil 

HORÁRIO DE SAÍDA: 18H – Fundamenta I  

 
Maioria das Pessoas está Colecionando 

Pequenos Descuidos e ainda não 
Sentiu as Consequências de suas  Atitudes. 

 

1.  DO DORMIR: 
Para um bom acompanhamento das aulas, seu organismo 
necessita de (8) oito horas de sono durante a noite.  
A disciplina  começa no seu Lar e neste caso é da sua 
responsabilidade não se auto sabotar. 

2. PONTUALIDADE: 
 No horário de entrada  e retorno a sala após o lanche. Não 
deixar de trazer a carteirinha, simulando esquecimento. 

3. DO UNIFORME ESCOLAR; 
Comparecer ao Colégio diariamente com o uniforme, 
completo, sem peças adulteradas. 

4. DO MATERIAL DE ESTUDO: 
Separar e trazer diariamente os materiais das disciplinas 
que terá aulas no dia. 

5. DO MOBILIÁRIO   DO COLÉGIO: 
Cooperar para conservação das mesas e cadeiras escolar, 
não riscando com estilete, preservando as, como faz em 
seu Lar. 

6. DAS TAREFAS DE SALA DE AULA E DE CASA: 
A  não realização das tarefas de casa ou de sala de aula, 
evidencia o desamor por seus responsáveis, que investem 
na sua formação, e demonstrando negligência a si e aos 
seus Mestres.  

7.  
O Celular e os usos das tecnologias digitais são facas  de 
dois gumes, como diz o ditado popular.  
No seu Livro José  Ingenieros:  O homem Medíocre – diz 
que o homem medíocre ,usa “sua cabeça como adorno do 
pescoço”. “Sua cabeça é um estojo de joia vazio”. Você 
está usando sua cabeça, seu cérebro de que forma? 

8. BULLYNG: É uma das características do “Homem 
Medíocre”  segundo o autor acima citado, o grau de 
rejeição de si próprio, leva-o a transferir ao outro através 
de agressão física ou verbal. Sua fragilidade é tão gritante 
por desconhecer a si, que o leva  a humilhar o próximo.  
 

  

 

 

 

 

Senhores Pais ou responsáveis pelo Aluno do Colégio 
Paulo Freire, a Agenda Eletrônica, um Aplicativo que veio 
para facilitar a vida de todos, é um meio fácil e seguro em 
mãos dos Senhores, com o objetivo  de que o acompanhe a 
vida escolar do(a) seu(a) filho(a)  

Nela são lançadas, diariamente, as atividades 
solicitadas pelos professores, aviso de avaliações, atividades 
extraclasses e outras informações que se fizerem necessária.  
E também por parte dos pais ao Colégio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Além da Agenda Eletrônica aos pais, o aluno  da 
Educação Infantil ao 5º ano, terão a Agenda Escolar 
Física, utilizada  para as informações que se fizerem 
necessárias durante as aulas e recados dos pais ao 
Colégio. Outros meios de comunicação são: 

 

 


