
 
 
AULA DE HISTÓRIA NA PRÁTICA  ENCENADA PELOS ALUNOS 
DO 3º ENSINO MÉDIO AOS ALUNOS DOS 7º ANOS. 

Sobre a Idade Média,  caracterização da vida humana na época 

em seus aspectos culturais, sociais, econômicos e políticos. 

 

 

 

 

 

 
 

SSSSegundo o Educador Paulo Freire, não existe Teoria sem a 

Prática e nem a Prática sem Teoria. 

 

 

 

 

EEEEducar não é ensinar.    EEEEducação se desenvolve  através da 

ação de ver , sentir e refletir.  A educação que transforma  dá 

apoderamento ao aluno de se tornar autor da sua própria  

História. 

 

 

 

 

AULA INVERTIDA  é pedagogicamente e didaticamente aceita 

com prazer  pelos alunos, levando os  a pesquisa antecipada da 

aula, interagindo em grupo, quebrando barreiras da timidez, da 

insegurança e descobrindo seu potencial. O Mestre acompanha 

os  discípulos sentindo se realizado na sua Missão de Formar 

Jovens para  serem Felizes . Professor História Marcos Paulo. 

07/04/17. Parabéns a todos. 

  

Trecho da Música de Belchior - COMO NOSSOS PAIS. 
Nossos ídolos ainda são os mesmos 
E as aparências não enganam não 
Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém  
Você pode até dizer que eu tô por fora 
Ou então que eu tô inventando... 
 

Mas é você que ama o passado e que não vê 
É você que ama o passado e que não vê 
Que o novo sempre vem... 
 

Hoje eu sei que quem me deu a ideia 
De uma nova consciência e juventude 
Tá em casa, guardado por Deus 
Contando vil metal... 
 

Minha dor é perceber que apesar de termos 
Feito tudo, tudo, tudo, tudo o que fizemos 
Nós ainda somos os mesmos e vivemos 
Ainda somos os mesmos e vivemos 
Ainda somos os mesmos e vivemos 
Como os nossos pais... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA DE 17 A 24 DE ABRIL. 

Lembrete importante: 

a) Para a fixação da explicação 

na aula , procure anotar as 

ideias principais, para estudo. 

b) Não  distrair com os colegas.  

O não prestar atenção prejudica   

a retenção da explicação. Só a 

explicação não basta, necessita   

a participação, a anotação e pesquisa comparativa para   

esclarecerem  dúvidas e ampliar o conhecimento. 

Não podemos estar no século XXI 

com tanta  tecnologia e todo saber 

num pequeno aparelho  celular e 

exigir uma aprendizagem do  século 

passado. Como é cantada na Música 

de Belchior - “Como nossos Pais” 

Mudamos apenas  externamente. 

 



 

 

VVVVamos recordar  seu significado e letra pesquisando na 
sua Agenda Escolar.  
 

 

SOLO = MÃE TERRA - Ela quem da Vida  ao Planeta 

Terra, para que possamos continuarmos como habitantes na 

sua superfície terrena  Nossa contribuição para a  cura da Terra , 

que é quem Eu Sou ... Despertar nas crianças, jovens e 

Adultos o “SENTIMENTO DE PERTENCIMENTO”, a fim de 

preservarmos por um período maior na sua superfície com 

saúde física, espiritual e emocional direitos adquiridos por 

todos os seus  filhos do Reino: Mineral, Vegetal, Animal e 
Hominal,  que à  respeitam a como “MÃE TERRA”.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QQQQuanto a humanidade já consumiu dos recursos naturais do 

planeta e o que precisa fazer para manter uma situação 

sustentável José Eustáquio Diniz Alves Veja / Especial Sustentabilidade 

- 12/2010 (internet) 

SSSSegundo dados de 2010 da Global Footprint Network, a 

pegada ecológica da humanidade atingiu a marca de 2,7 

hectares globais (gha) por pessoa, em 2007, para uma 

população mundial de 6,7 bilhões de habitantes na mesma data 

(segundo a ONU). Isso significa que para sustentar essa 

população seriam necessários 18,1 bilhões de gha.  
OOOOu seja, já ultrapassamos a capacidade de regeneração do 

planeta. No nível médio de consumo mundial atual, com pegada 

ecológica de 2,7 gha, a população mundial sustentável seria de 

no máximo 5 bilhões de habitantes (veja a tabela abaixo). 

continua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciaremos com Projeto Solar de Sustentabilidade.  
Aprendendo a economizar em nossas casas a energia 
elétrica. Palestra e orientação no dia 11/04/17 - 9h30 
pelo Engenheiro Francis Coviello. Participe . 

 

AULA AULA AULA AULA     PRÁTPRÁTPRÁTPRÁTICA PARA FUNDAMENTAL 1 E ICA PARA FUNDAMENTAL 1 E ICA PARA FUNDAMENTAL 1 E ICA PARA FUNDAMENTAL 1 E 
EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIINFANTIINFANTIINFANTIL: L: L: L:         VIVENCIANDO A VIVENCIANDO A VIVENCIANDO A VIVENCIANDO A 

NATUREZA:NATUREZA:NATUREZA:NATUREZA: 
 

CCCConhecer  uma BANANEIRA, corta uma penca de banana e  
saborear seu fruto.  O mesmo com o COCO  VERDE e com o  
coquinhocoquinhocoquinhocoquinho.. Local: nas dependências do Colégio Paulo 
Freire. 
PPPPesquisem para saber se a bananeira é arvore ou uma 

erva?  De onde veio? Quanto tempo demora em dar um 

cacho de banana? Quantas vezes da ao ano? Você pode ter 

uma bananeira em casa? Que tipo de solo e local para 

crescer? 
 

OOOO    COCO VERDE e o  COQUINHO. Quanto tempo necessitam  

para dar fruto? Sua origem? É uma arvore?  etc. 

Prepare para colocar seu conhecimento em prática antes do 

dia da Vivência na Natureza. 

 

 

 

 

 

 

DDDDOAÇÃO: Para 170 crianças excepcionais, sendo 85  no período da 
manhã e 85 no período da tarde. Não computada as crianças 
carentes (50) que vão aos domingos. 
IIIIAKAP - Instituto Allan Kardec - Alice Pereira - Endereço: Rua 
Ipacaete, 1 - J d. Presidenta Dutra.  
EEEENTREGA NO DIA 13/04/17 - às 9h30 no período da manhã,  
E às 15h00 no período da tarde. 
Contamos com a maior participação dos alunos da manhã para que 
possamos completar o total da manhã e da tarde falta poucas 
crianças para completar a quantidade esperada. 
AAAAGRADECEMOS AO ENSINO MÉDIo que fará doação dos dois ovos 
confeccionados e darão apoio à tarde. GRATO A TODOS. 

 

 

 

 

Comemoraremos o Dia do Indígena - os Nativos das Terras 
Brasileiras, os primeiros habitantes, não mais com história fictícias 
criadas pela a classe dominante da época, os grandes navegadores 
portugueses e outros.  O INSTITUTO SÓCIO AMBIENTAL - Lançou o 
livro abaixo, com objetivo de levar as crianças a perceber de forma 
lúdica os seus irmãos Indígenas.  

 

 

 

 

Preço de capa é R$ 35,00 - para os alunos do Colégio por 

R$25,00. Faça sua encomenda e pagamento até o dia 17/04/17.  

Vamos conhecer de perto a História dos nossos irmãos Nativos. 

Alimente seu interior diariamente. Faça  leitura e escreva os 

seus melhores pensamentos. Eles vêm de Deus. 



 

Os alunos do Colégio Paulo Freire com a orientação da Nutricionista 

Liliem Pacheco confeccionaram 210 ovos de Páscoa para 

presentear os alunos da Instituição IAKAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São 85 alunos no período da manhã e 85 no período  

da  tarde. Abaixo fotos das 40 crianças que frequentam 

as aulas no IAKAP  aos sábados. 

 

 

 

 

Leia a reportagem completa na Revista Moon de maio 

O Colégio Paulo Freire, agradece  a mamãe e ao papai, O Colégio Paulo Freire, agradece  a mamãe e ao papai, O Colégio Paulo Freire, agradece  a mamãe e ao papai, O Colégio Paulo Freire, agradece  a mamãe e ao papai,     
quequequeque    os incentivaram a realizarem este ato de solidariedade  os incentivaram a realizarem este ato de solidariedade  os incentivaram a realizarem este ato de solidariedade  os incentivaram a realizarem este ato de solidariedade      
a alguém que  só consegue  retribuir  com um sorriso de a alguém que  só consegue  retribuir  com um sorriso de a alguém que  só consegue  retribuir  com um sorriso de a alguém que  só consegue  retribuir  com um sorriso de  
AlegriaAlegriaAlegriaAlegria, por se, por se, por se, por ser lembrado  por alguémr lembrado  por alguémr lembrado  por alguémr lembrado  por alguém    de fora dde fora dde fora dde fora da suaa suaa suaa sua 

    realidade  existencial.realidade  existencial.realidade  existencial.realidade  existencial. 
 

 

Formou-se no 3º ano do Ensino Médio  em 2016. Ingressou 

no Colégio  Paulo Freire no 7º ano. Ingressou este ano na 

UNASP - Universidade Adventista de São Paulo, em Campinas, 

após prestar vestibular, obtendo uma  bolsa que cobre a 

maior parte do Curso de Arquitetura e Urbanismo  

DDDDeixo uma “dica” para vocês:  

devem valorizar muito todas as  

pessoas envolvidas no processo  

escolar do Colégio Paulo Freire, 

como por exemplo, a Edna Barreto,  

a Gisele Almeida, os professores. 

PPPPorque a posturas dessas pessoas 

 vão ajudar você a conviver  na 

Universidade com pessoas de  

culturas diferentes. TTTTudo que os  professores falarem, 

prestem atenção, em tudo, porque lá fora,  vai ser útil na vida 

prática. Depoimento Completo na Revista Moon de Maio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPPPeça de Teatro realizada e dirigida pelo Ator  de 

Artes Plásticas e Cênicas, Anderson Martins 

Rosa,professor do Colégio Paulo Freire. TTTTendo 

como Atora a  ex-aluna Núbia e ator Jadson.  
EEEEstreou nos teatros de São Paulo, vindo para 

Guarulhos neste mês de abril. AAAApresentação 

será no dia 25/04/17, no período da manhã às 

9h e às 15h a tarde.  SSSSaída do Colégio às 8h da 

manhã e a tarde às 14h. HHHHorário normal de 

entrada em aula, para os  todos os alunos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

MARÇO/17  Atividades Classe e Extra Classe e Avaliação Mensal.  

ABRIL/17 -  Atividades Classe e Extra Classe e Avaliação Bimestral  

de 17 a 20/04/17. 

11/04 - Palestra com o Engenheiro Francisco 

Corviello, sobre Energia Solar Fotovoltaica, foi 

muito dinâmica, pela qual  ficou espantando  

da participação dos alunos com  tantas perguntas, 

após a palestra. Os porquês de tantas perguntas 

 é que tiveram as orientações dos Mestres e pesquisaram sobre o tema, 

deixando os prontos para esclarecer dúvidas e questionar.  Houve a 

necessidade de  contenção  das mesmas, pelo tempo. PPPPartearteartearte        PPPPráticaráticaráticarática 1º ANO DO ENSINO MÉDIO.1º ANO DO ENSINO MÉDIO.1º ANO DO ENSINO MÉDIO.1º ANO DO ENSINO MÉDIO.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUNAS: AMANDA, YASMIN, RENATA, ISABELLA, CAROLINE E CAROLINA.  

 

 

Dia 25/04/17: (terça feira): Saída antecipa dos alunos às 10h, Reunião 

Pedagógica. 

Dia 25/04/17:  Ida dos alunos ao Teatro Adamastor.  

Manhã: Saída às 8h e retorno previsto às 12 h. Tarde saída às 14h e retorno 

previsto às 18 h.. Observação: o  não preenchimento da lotação completa 

pelos alunos da manhã, serão transferido  para o horário da  tarde, que 

praticamente  já tem a lotação de dois (2) ônibus.  

 

 

NNNNeste 1º bimestre  teremos a participação 
 do aluno e do responsável, juntos verificando 
 o aproveitamento no bimestre e as estratégias 
a serem planejadas para o seu sucesso escolar. 
CCCCom início às 7h15 período da manhã e às 13h30 no período da 
tarde. Caso haja impedimento de dia ou horário, avise com 
antecedência a Coordenação. 
CCCComo o tempo é  igual para todos os pais, no atendimento 
individualmente. NNNNão se atrasem, para não prejudicar a 
organização do Encontro. SSSSão apenas alguns minutos no bimestre, 
que não chega  a dois dias no ano. OOOOs alunos que necessitem de 
uma atenção maior serão Agendando o dia e horário em que os 
responsáveis possam comparecer.  

 
 
 Enviaremos  Via Agenda Escolar os Horários. 

02/05 /17 - 6º ano A   02/05 /17 - 5º ano A 

03/05/17 - 6º ano B  03/05/17 - 4º ano A 

04/05/17 - 7º ano A  04/05/17 - 3º ano A 

05/05/17 - 7º ano B   05/05/17 - 3º ano B 

08/05/17 - 8º ano A  08/05/17 - 2º ano A 

09/05/17 - 8º ano A  09/05/17 - 2º ano B 

10/05/17 - 9º ano A  10/05/17 - 1º ano A 

11/05/17 - 1º e 2º  Médio 11/05/17 - 1º ano B 

12/05/17 - 3º ano Médio  12/05/17 - Educação Infantil 
Somente para  sala em reunião não haverá aula. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

NNNNós já praticamos o sentimento de pertencimento em 
nossa casa, na igreja, no clube, no time de futebol, no grupo de 
amigos, na academia, na música, nos autores de filmes, livros e 
poesias. EEEE, por que esse sentimento de pertencimento não se 
observa não na RRRRegião ou    LLLLocal  em  que moramos? NNNNos 
Bairros?  NNNNa Escola seja pública ou privada?  NNNNas ruas?  NNNNas 
praças?  No trânsito? NNNNo tratamento com as pessoas idosas, 
com as pessoas da classe social inferior ao nosso convívio, com 
as crianças marginalizadas, os dependente, e outros.  
CCCComeçaremos nosso estudo nos locais citados no Livro 
Revelando a História do São João e Região. OOOO Professor Daniel 
de História de Guarulhos,  passará as orientações, juntamente 
com os outros professores, através do planejamento a  ser 
executado este ano. 

 
Todo este trabalho de pesquisa em campo, esta ligado ao tema 
de 2017 - SOLO + SER + SOCIEDADE = CIDADE SUSTENTAVEL 

interligado a todas as disciplinas. Estudaremos no mês de maio 
e junho, faremos duas excursões. 
1. Paisagens e recursos e naturais. 
2. História Ambiental e da Biodiversidade. 
3. Formação Socioeconômica. 

LOCAIS PREVISTOS PARA PESQUISA 

a) Morro Nhanguaçu, 

b) Agua Azul, 

c) Tanque grande, 

d) Aeroporto - tratamento de água de reuso, 

e) Lavras de ouro- Túnel da época da escravidão, 

f) AMBEV - Área Sustentável. 

AGÊNCIA DE TURISMO GUARULHOS  

Historiador Elton Soares 

Dias previstos em maio e sala/ano. AAAAcontecerão  no 

período da tarde, saída do Colégio as 13 hora. RRRRetorno 

previsto às 17 horas. 

• 22/05/17 - 6º ano e 6º ano B. 

• 23/05/17 -  7º ano e 7º ano B. 

• 24/05/17 -  8º ano e 9º ano B. 

• 25/05/17 - Ensino Médio 

Encaminharemos o valor da excursão nesta semana e a 

forma de pagamento, passado pela Agência de Turismo. 

Semana repleta de paz e alegria a todos. 


