
 

 

TEMA DO ANO 2017 . CIDADE SUSTENTÁVEL E MOBILIDADE HUMANA 

A Disciplina de História de Guarulhos foi instituída no Colégio Paulo Freire com objetivo 

de conscientizar sobre os valores histórico, geográfico, econômico, social e cultural da 

Região do Jardim São João, no qual percebemos a desvalorização do local pelos 

próprios moradores. Este ano estaremos realizando na pratica (pesquisa)   e na teoria 

(livros)  

Com o tema especifico e local para cada série/ano. Será organizado pelo Historiador 

Elton Soares - Autor do Livro da Revelando a Região do Jardim São João e outros. 

Economize nas guloseimas do mês e guarde o valor aproximado  R$ 45,00 por mês. 

Abertos aos pais que querem conhecer a riqueza do patrimônio histórico da nossa região 

e da Cidade de Guarulhos. 
 

A primeira visitação para toda a série, desde  do 6º ao Ensino Médio iniciara em março. 

Estaremos enviando o comunicado a partir do dia 06/03/17 

SEMANA DE AVALIAÇÃO FÍSICA DE TODOS OS ALUNOS -  INICIA DIA 20/03/17 

Aos pais que não adquiram os livros pedimos a gentileza de  que o façam, para não 

prejudicar a criança menor e o andamento das aulas. 

As Agendas Escolares houve atraso na confecção, estaremos recebendo na próxima 

semana. 

Os uniformes tem um prazo de entrega de 30 dias. Na próxima semana estaremos 

recebendo as encomendas anteriores. 

Estaremos chamando o pai e a mãe de alunos novos o qual foi diagnostico pela 

Fonoaudióloga e psicopedagoga  a necessidade de interversão. 

Muito Obrigado.  Conta com sua presença.na reunião 

 

 

 

 

 

DIA 21/02/17 - Reunião do Conselho de Classe - Avaliação Diagnóstica dos 

alunos - Não haverá aula neste dia no período da manhã.  
 

DIA 22/02/17 - Reunião do Conselho de Classe - Avaliação Diagnóstica dos 

alunos - Não haverá aula neste dia no período da Tarde  
 

Dia 23/02/17 - Encontro de Educadores Pais  e  Mestres:  

MANHÃ: 7h30 e a TARDE: 13H30- Apresentação dos Professores , Proposta 

Educacional do Colégio & Apresentação do novo Parceiro do Colégio Paulo 

Freire - SEBRAE - Para Despertar   

Empreendedorismo da Família, do Educador e  

dos Alunos, objetivando um descobrir de suas  

qualidades interior (Múltiplas Inteligências) para  uma  

melhor  qualificação para vida em sociedade na escolha do seus objetivos 

pessoais e sociais.  Aos pais comerciantes  poderão realizar o CURSO DE 

EMPREENDEDORISMOS para um avanço nos negócios de forma 

organizacional, planejada, com previsão a médio ou longo prazo dos seus 

rendimentos. Num mundo Globalizado de hoje, a busca  para um “negócio 

próprio” depende de estratégias e visão de futuro, através de estudo do 

mercado e outros indicadores. Lembrando que na verdade não existe 

concorrente, mas sim, estimuladores para  melhor desenvolvemos o nosso 

potencial de prestador de serviço com qualidade. 

9h30 - Coffe Break  

10h00 - Em sala de aula, em sala  do aluno, para ter uma devolutiva destes 

17 dias preparatórios para  o ano letivo. 
 

SEMANA DE CARNAVAL - Aulas suspensas do dia 27/02/17 a 01/03/17. 

Lembrando que no retorno em 02 de março os alunos deverão trazer os 

trabalhos solicitados para cada disciplina que farão parte das avaliações do 1º 

bimestre que será: Março a Abril.  

O LAR assemelha-se a uma companhia que exige 

administração, planejamento e gerenciamento. Tal qual uma 

empresa, não pode ser entregue ao acaso ou a mãos inábeis, 

caso em que estará condenada à falência. (Américo Canhoto)  

 



Diante das Leis que regem o Ensino Formal, ao atingir a idade cronológica devida para 

a série  lhe dá o direito de ser matriculado. Mas a idade cronológica nem sempre corresponde 

a maturação da criança, naquela idade, por uma série de fatores existenciais, desde antes do 

nascimento da criança Com o prepará-los para acompanhar adequadamente  a escola, pois 

como coloca a Dr. Aurora ( texto Revista Moon - 209), nos Lares de  hoje existem dois provedor 

(que dão o sustento) que saem de manhã e voltam a noite, ou uma mãe  provedora e 

mantenedora,  que é atropelada pelo grande rio de deveres e obrigação acima de sua 

capacidade física e emocional. 

As escolas foram criadas para dar a Formação Cultural e Intelectual, não tem como fazer o 

papel de provedor (Pai) ou de mantenedora (Mãe) razão da criação de oficinas de Estudo no 

Contra Turno ou encaminhamento a cursos individuais específicos e tratamentos especiais com 

fonoaudióloga, psicopedagoga (o) ou psicólogas (o) e outros especialista. PARTICPAMOS COM AS  
 

Oficinas de Alfabetização, Letramento & Desenvolvimento  

Matemático - do 2º ano ao 5º ano 

O grande perigo hoje é a formação de Analfabeto 

Funcional, onde  a criança, o jovem e o adulto  

conseguem  ler o que está na linha, mas não 

 entende  ou percebe o que está por trás da escrita 

Encontrando dificuldades de realizar um texto ou 

de interpretar  texto por mais simples que seja. 

INICIO: 06/03/17. 

HORÁRIO: DAS 10:30 às  12:30 - por turma - 1 vez por semana na escola e na realização das 

tarefas de treino diária em casa.  Precisam superar as ausências de treino e conhecimento 

evitando assim frustrações na escola. 

TAXA DE INVESTIMENTO: R$ 40,00 no  mês  - DATA DE PAGAMENTO: 10 de cada mês.  

Procure não deixar atrasar a contribuição, pois é transferida aos professores do Apoio. 

Oficinas de Produção de Texto e Literatura  & Desenvolvimento  do Raciocinio  

Lógico e Matemática - do 6º ano ao  ensino médio. 
O que  leva o aluno a não ter interesse pelos estudos, não é a falta 

de capacidade de aprendizagem,  mais sim, o desconhecimento   

do  seu potencial, e mesmo  com tantas facilidades de conhecimento  

pelos meios  tecnológicos ao seu alcance, fica na dependência  

do professor como no século passado . OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: 

 Se pensar assim não se matricule nas Oficinas de Apoio Pedagógico 

 e Didático de Produção de texto e Literatura, Matemática, Física  

INÍCIO: 06/03/17. HORÁRIO: DAS 13:00 às  15:00 - por turma - 

 1 vez por semana na escola e na realização das tarefas de treino diária em casa.  

TAXA DE INVESTIMENTO: R$ 50,00 no  mês  - DATA DE PAGAMENTO: 10 de cada mês.  Evite o atraso 

para não prejudicar o professor. 

Retire sua Ficha de Autorização na Secretaria  e Devolva assinada pelos responsáveis. 

Houve época em que a escola era apenas para aprender a ler e escrever e ter  

o conhecimento de mundo através dos professores e dos livros. A criança  desenvolvia  

as habilidades motoras (pular corda, brincar de roda, jogos de futebol,  andar de 

bicicleta , etc.)  e as operações cognitivas ( observação. atenção, comparação, 

memorização, análise, síntese, através das brincadeiras com os colegas da rua, em 

casa com os pais e o fazer de conta onde brincava de imitação dos adultos. Desse 

modo  preparando a sua prontidão para Alfabetização e para o seu desenvolvimento e 

postura físico dos jovens. Devido a falta desta aprendizagem natural, tem levado os 

alunos a falta de atenção que compromete a memoria. O Colégio oferece   em 2017 - 

OFICINAS  que ajudarão a sua equilibração  e maturação social  

XADREZ - modalidade que trouxe muitas medalhas aos alunos e troféus ao Colégio - 2016 

aluna - Elissa Buarque  do 5º ano -( 2016) nas Olimpíadas Colegial Guarulhense, trouxe 

medalha de ouro e Troféu , tendo como  Treinador Emerson Rossi  O xadrez faz parte das 

grade curricular do 4º e 5º ano, como disciplina. 
 

DAMA - Jogo estratégico como o xadrez, de fácil aprendizagem,  já nos trouxe medalha de 

ouro e troféu. Treinador Emerson Rossi 
 

FUTSAL - esporte que além das medalhas e troféu em 2016,  levou o aluno Lucas. Costaa ser 

tornar jogador do Esporte Clube Bahia. Treinador Reinaldo Gonçalves Lopes, proprietário da 

Escola Paulista de Futebol  na Cidade Seródio - Avenida quinze de Janeiro. 
 

JUDÔ - Esporte praticado recebendo medalhas em 2015 e 2016, o qual ajuda o aluno a ter 

disciplina e autocontrole. Treinadora  Sara Martino. 
 

TEATRO: modalidades bem aceita para os alunos com dificuldades de expressar-se  

verbalmente e para aqueles que gostam da arte de encenar. Ajuda na sua aprendizagem de 

comunicação e de expressão. Professor Anderson M artins  Rosa Educação, Artística e  Ator de 

várias peças de Teatro estreando  no momento em cartaz com a peça “O vale das Fadas “ em 

São .Paulo. 
 

DANÇA ZUMBA E JAZZ  : oficina de dança para os jovens e as jovens ,para manter a postura 

e ter movimento corporal ,mais ágeis para sua idade. Aberto as s mães, as amigas e 

professores.  - Treinadora  Kézia Beatriz Francisca da Silva 
 

VOLEI - HANDEBOL - TENIS DE MESA - Oficinas serão abertas com o número especifico 

de alunos para cada modalidade. Professor de Educ. Física Eduardo Scandelai 
 

MÚSICA E INSTRUMENTOS MUSICAIS: Momento de descobrir os talentos dos alunos, dos  

pais e dos professore e amigos  para criarmos “SARAU CULTURAL” como atividade de lazer e 

crescimento emocional. Participante Professor de Violino Marcelo Batista da Silva 

INÍCIO: 06/03/17. - desde que tenha o número suficiente de participante  para 

iniciar as oficinas. Exceto para música que temos que realizar um planejamento e 

organização e taxa de participação. Previsto para o mês de maio 

TAXA DE PARTICIPAÇÃO:  R$ 45,00 para uma modalidade, duas modalidades R$ 

75,00 . 


