
 
Carta enviada aos Diretores das Escolas Estaduais da 

Região do São João. 
ASSUNTO: SIMULADO  ABERTO  DO  ENEM - SISTEMA  

OBJETIVO  DE  ENSINO 

RRRRealizaremos no Colégio Paulo Freire o PRIMEIRO 

SIMULADO ABERTO ENEM, pelo Sistema de Ensino Objetivo. A 

prova tem abrangência Nacional e segue rigorosamente o 

Formato do exame oficial, incluindo as mudanças anunciadas 

pelo MEC para Enem 2017.  

PPPPoderá participar todos os estudantes matriculados no 

Ensino Médio ou em cursos pré-vestibulares. A inscrição deverá 

ser feita pelo aluno no site www.curso-objetivo.br, até o dia 

19/05/2017. Assim como o Enem, uma única inscrição vale para 

os dois dias de prova.  Não tem custo de participação. 

AAAAs provas serão aplicados nos seguintes dias e horários 

(horário de Brasília): 21/05/2017 (domingo) das 13h às 19h- 45 

questões de  Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: 45 

questões de  Ciências Humanas e suas tecnologias e uma 

Redação e 28/05/2017 (domingo), das 13h às 18h –  45 questões 

de Matemática e suas tecnologias; 45 questões de Ciências da 

Natureza e suas tecnologias. 

OOOOs portões serão fechados às 13h o estudante deverá se 

apresentar com antecedência mínima de 30 minutos portando a 

carteira de identidade original e a ficha de inscrição do simulado 

aberto. O simulado ocorrerá em várias unidades escolares, 

inclusive em nosso Colégio. 

OOOOs simulados do ENEM são grandes aliados que ajudam os 

alunos a perceberem quais são seus pontos fortes e fracos além, 

é claro, de preparar psicologicamente para uma prova longa, com 

bastante leitura e que exige concentração ao máximo. PPPPortanto, 

essa experiência é de grande valia para preparação dos 

estudantes e valorização dos alunos. Contamos com vossa 

colaboração e participação na divulgação do Evento. 

AAAAos alunos do ENSINO MÉDIOos alunos do ENSINO MÉDIOos alunos do ENSINO MÉDIOos alunos do ENSINO MÉDIO    do Colégio Paulo Freire, do Colégio Paulo Freire, do Colégio Paulo Freire, do Colégio Paulo Freire, 
não percam a oportunidade de testar seus conhecimentos,  não percam a oportunidade de testar seus conhecimentos,  não percam a oportunidade de testar seus conhecimentos,  não percam a oportunidade de testar seus conhecimentos,  
IIIInscrevamnscrevamnscrevamnscrevam    e Participem do ENEM e Participem do ENEM e Participem do ENEM e Participem do ENEM nos dias nos dias nos dias nos dias     21 e21 e21 e21 e    28/05/1728/05/1728/05/1728/05/17, , , ,     
pelo pelo pelo pelo SistemaSistemaSistemaSistema    Objetivo Objetivo Objetivo Objetivo de Ensino de Ensino de Ensino de Ensino e também para ENEMe também para ENEMe também para ENEMe também para ENEM        
oficialoficialoficialoficial        que será realizado em novembro. que será realizado em novembro. que será realizado em novembro. que será realizado em novembro. SSSSua inscrição tem ua inscrição tem ua inscrição tem ua inscrição tem 
a mesma a mesma a mesma a mesma datadatadatadata        de 08 a 19 de maio/17de 08 a 19 de maio/17de 08 a 19 de maio/17de 08 a 19 de maio/17. Seja autor de sua . Seja autor de sua . Seja autor de sua . Seja autor de sua 
HistóriHistóriHistóriHistória.a.a.a.    

CCCComo diz omo diz omo diz omo diz cantor cantor cantor cantor Geraldo Vandré na Música: Geraldo Vandré na Música: Geraldo Vandré na Música: Geraldo Vandré na Música: QUEM SABE 
FAZ A HORA NÃO ESPERA ACONTECER... 

Calendário do Enem 2017Calendário do Enem 2017Calendário do Enem 2017Calendário do Enem 2017    
por Adriana Nakamura em 03/04/17 (site)    

SSSSe você pretende fazer a prova do ENEM em 2017, se liga 
neste calendário para não perder as datas. 

AAAAh! E nunca é demais dizer pra tomar cuidado para não se 
atrasar no dia da prova, né? 
Publicação do Edital:  A previsão dada pelo Inep, é de que o 
Edital do Enem 2017 seja publicado até 10 de abril 

AAAAs inscrições para o Enem 2017 poderão ser feitas no 
período de 8 a 19 de maio, somente pela internet. 

DDDData das provas:  As provas do Enem 2017 serão realizadas 
em dois domingos seguidos: 5 e 12 de novembro. 

DDDDivulgação do resultado do Enem 2017 
O resultado do Enem 2017 será divulgado em19 de janeiro de 

2018.  VVVVocê já está se preparando para a prova? 

DDDDá só uma olhadinha nestas dicas para organizar sua rotina 
e baixe gratuitamente o modelo de plano de estudo que 
preparamos para você. Bons estudos, galera!(site) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OOOO Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAESEBRAESEBRAESEBRAE) é uma entidade privada sem fins lucrativos. ÉÉÉÉ um agente de capacitação e de promoçãodo desenvolvimento, criado para dar apoio aos pequenos negócios de todo o país.  AAAAs soluções desenvolvidas pelo SebraeSebraeSebraeSebrae atendem desde o empreendedor que pretende abrir seuseuseuseu primeiro negócio até pequenas empresas. 
 

 

 

 

 

Venha ouvir, brincar, cantar e se alegrar com Venha ouvir, brincar, cantar e se alegrar com Venha ouvir, brincar, cantar e se alegrar com Venha ouvir, brincar, cantar e se alegrar com     
sua razão de Vsua razão de Vsua razão de Vsua razão de Viver, iver, iver, iver, seu Filho ou sua Fseu Filho ou sua Fseu Filho ou sua Fseu Filho ou sua Filha.ilha.ilha.ilha.    
Envie a Menção de Participação até o dia 12/05.Envie a Menção de Participação até o dia 12/05.Envie a Menção de Participação até o dia 12/05.Envie a Menção de Participação até o dia 12/05.    

    



  

PPPPrrrroporoporoporoporcionares cionares cionares cionares aos pais aos pais aos pais aos pais conhecer  quinzenalmente  um conhecer  quinzenalmente  um conhecer  quinzenalmente  um conhecer  quinzenalmente  um 
pouco da História pouco da História pouco da História pouco da História da nossa Região pelo livroda nossa Região pelo livroda nossa Região pelo livroda nossa Região pelo livro    e pelos e pelos e pelos e pelos 
alunosalunosalunosalunos    do Colégio Paulo Freire com a do Colégio Paulo Freire com a do Colégio Paulo Freire com a do Colégio Paulo Freire com a orientação do orientação do orientação do orientação do 
Historiador e  escritor Historiador e  escritor Historiador e  escritor Historiador e  escritor Elton Soares em pesquisa no Elton Soares em pesquisa no Elton Soares em pesquisa no Elton Soares em pesquisa no 
locallocallocallocal    

GUARULHOS: 
CCCCom *1.221.979 habitantes, Guarulhos completou 450 

anos de fundação no dia 8 de dezembro de 2010.  

EEEEm comum com algumas importantes cidades brasileiras, 

Guarulhos tem algo de muito particular. 

    OOOOs nomes dos bairros Bonsucesso, São João, Taboão e 

Lavras, por exemplo, encontram-se entre os mais antigos do 

território paulista e nacional.  

QQQQuando nos perguntamos por onde deveríamos começar 

o Projeto Saberes Locais, levamos em consideração 

exatamente a história e a tradição do bairro Bonsucesso, com 

seu comportamento empresarial e festas culturais e religiosas 

que envolvem todo seu povo, além de boa parte da cidade.  

NNNNossa cidade possui 47 bairros e mais de 500 

loteamentos, cada um com as suas particularidades.  

AAAA Vila Galvão é diferente do Cabuçu, do Jardim Presidente 

Dutra, que é diferente do Inocoop, do Cecap e do Centro, que 

por sua vez difere do São João.  

FFFFoi pensando nisso que surgiu o Projeto Saberes Locais, 

que de Bonsucesso e do São João já caminha para o Pimentas. 

Enquanto trabalhamos no Projeto, em muitos momentos 

temos a sensação de estar revelando pontos negativos que 

ficaram perdidos durante muitos anos.  

NNNNosso objetivo com este trabalho é organizar o maior 

volume possível de informações sobre as regiões, não apenas 

para documentar, mas também para fornecer subsídios à 

própria comunidade a partir dos ensinamentos 

proporcionados às nossas crianças. (...) 

Profa. Neide Marcondes Garcia   

Secretária de Educação ( na época do lançamento do livro) 

(*dados populacionais, período do lançamento do livro) 

(segundo o IBGE em 2016 -  são 1 337 087 habitantes) 

 

 

 
Observando na AGENDA ESCOLAR  DO ALUNO os vários 
mapas e no  LIVRO DE “REVELANDO A HISTÓRIA DO SÃO 
JOÃO E REGIÃO” - Nossa Cidade, Nossos Bairros,  nota-se 
no mapa ao lado que há 
quatro (4) grandes áreas que, na sua extensão geográfica, 

estão contidos vários bairros, inclusive, o seu bairro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NNNNossa Cidade, Nossos Bairros Para a realização do Projeto 

Saberes Locais, elencamos seis aspectos que consideramos 

relevantes na história de Guarulhos: a constituição geológica, os 

primeiros habitantes, a chegada dos colonizadores portugueses, 

a escravização de povos indígenas e africanos, a presença dos 

imigrantes (estrangeiros e nacionais) e o processo de expansão 

urbana e de desenvolvimento econômico.  

NNNNeste capítulo, mostraremos os momentos iniciais da 

colonização portuguesa no território guarulhense, processo 

ocorrido, oficialmente, a partir do aldeamento jesuítico em 8 de 

dezembro de 1560, dia de Nossa Senhora da Conceição, 60 anos 

após o desembarque da frota de Pedro Álvares Cabral em Porto 

Seguro, na Bahia. 

PPPProcuraremos reconstituir a participação da Igreja Católica no 

povoamento de Guarulhos, a importância da mineração de ouro para 

a implantação das primeiras estruturas urbanas locais, a abertura 

dos caminhos, o surgimento das primeiras fazendas e dos primeiros 

bairros. ÉÉÉÉ nesse cenário que encontraremos as referências mais 

antigas sobre o território da região São João. 

 
    

SEMANA  DE  MAIO  DE  22 A 25/05/17 SEMANA  DE  MAIO  DE  22 A 25/05/17 SEMANA  DE  MAIO  DE  22 A 25/05/17 SEMANA  DE  MAIO  DE  22 A 25/05/17     
 MORRO NHANGUAÇU E  LAGO AZUL, 

(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) 

 

SEMANA DE JUNHO  DE 22 A 25/05/17SEMANA DE JUNHO  DE 22 A 25/05/17SEMANA DE JUNHO  DE 22 A 25/05/17SEMANA DE JUNHO  DE 22 A 25/05/17 

REPRESA DE TANQUE GRANDE  E LAVRAS DE OURO 

(20 /06/17 - 6º ano e 6º ano B) - ( 21/06/17 - 7º ano e 7º ano B 

. (22/06/17 -  8º ano e 9º ano B) . - (23/05/17 - Ensino Médio) 
 

    

Do dia 22 a 25/05/17Do dia 22 a 25/05/17Do dia 22 a 25/05/17Do dia 22 a 25/05/17 Período da Período da Período da Período da TardeTardeTardeTarde -  
Saída às 13h do Colégio - Retorno Previsto às 17h30. 
Acompanha um Lanche  ( podendo levar guloseimas) 
Transporte  + Guia Turista. 
UNIFORME: Tênis. Calça comprida, Camiseta, Blusão, Boné, 
Garrafinha de água, guloseimas para completar o lanche, celular ou 

maquina fotográfica. 

FORMA DE PAGAMENTO das Duas Excursões: 3 X R$ 50,00   
1 X R$ 50,00 - a vista - até o dia 18/05/17. 

( em espécie , cheque ou débito)  

2 X R$ 50,00 no cartão ou cheque,  até o dia 18/05/1. 

 



 

 

Aulas Práticas nos locais Históricos do Livro Revelando a História 
do São João e Região -  do 5º ano ao Ensino Médio. 

Aberto aos Pais, Professores Internos e Externos, 
Estudiosos do Assunto e Curiosos do saber  

OBJETIVO: 
1. Conhecer o local onde reside criando sentimento de pertencimento, 

que desabrocha, após perceber e viver a realidade presente, 
quebrando a  “ilusão mundial”- “ O pensamento Mágico”. 
No local em que moramos tem História  de Gente que é Gente,  com 
História verdadeira de se  imitar.  

2. Conhecer na prática o que trazem nos livros quanto: Paisagens e 
recursos e naturais. História Ambiental e da Biodiversidade. 
Formação Socioeconômica. Ciclos de ouros , etc. Levar  o aluno a 
entender a teoria, tendo oportunidade de comparação e vivência  na 
prática., ao mesmo tempo que o  resultado esta ligado ao SARAU 
2017 - SOLO + SER + SOCIEDADE = CIDADE SUSTENTÁVEL   

 
    

SEMANA  DE  MAIO  DE  22 A 25/05/17 SEMANA  DE  MAIO  DE  22 A 25/05/17 SEMANA  DE  MAIO  DE  22 A 25/05/17 SEMANA  DE  MAIO  DE  22 A 25/05/17     

 MORRO NHANGUAÇU E  LAGO AZUL, 

(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) 

    
 

    SEMANA DE JUNHO  DE 22 A 25/05/17SEMANA DE JUNHO  DE 22 A 25/05/17SEMANA DE JUNHO  DE 22 A 25/05/17SEMANA DE JUNHO  DE 22 A 25/05/17 

REPRESA DE TANQUE GRANDE  E LAVRAS DE OURO 

(20 /06/17 - 6º ano e 6º ano B) - ( 21/06/17 - 7º ano e 7º ano B 

. (22/06/17 -  8º ano e 9º ano B) . - (23/05/17 - Ensino Médio) 
 

    

Do dia 22 a 25/05/17Do dia 22 a 25/05/17Do dia 22 a 25/05/17Do dia 22 a 25/05/17 Período da TardePeríodo da TardePeríodo da TardePeríodo da Tarde -  

Saída às 13h do Colégio - Retorno Previsto às 17h30. 

Acompanha um Lanche  ( podendo levar guloseimas) 

Transporte  + Guia Turista. 

UNIFORME: Tênis. Calça comprida, Camiseta, Blusão, Boné, Garrafinha de 

água, guloseimas para completar o lanche, celular ou maquina 

fotográfica. 
FORMA DE PAGAMENTO das Duas Excursões: 3 X R$ 50,00   
1 X R$ 50,00 - a vista - até o dia 18/05/17. 

( em espécie , cheque ou débito)  

2 X R$ 50,00 no cartão ou cheque,  até o dia 18/05/1. 
O livro da  História do São João e Região - para pesquisa 
em  pdf. no yotube  Temos exemplares para empréstimo para 

algumas séries.  Pedimos aos alunos que receberam nos anos 

anteriores que tragam para Colégio para estudo ou empréstimo. 

 

A PSICOPEDAGOGA E FONOAUDIÓLOGA ANA GINA PICCARD,   
Há   dez anos formou se  a parceira em  atender ao  Colégio  

  a  Comunidade. Realiza  a primeira  avaliação dos alunos, após 

a observação do  comportamento dos alunos pelos professores  

em sala de aula, na interação com os colegas,  nas atividades de 

sala e externa Realiza a triagem e a  orientação aos responsáveis  para 

levar seu filho ao especialista para um diagnóstico preciso,  e  cuidar do 

que lhes impede seu desenvolvimento escolar. 

EEEEste ano foi detectado em algumas crianças, que não  

 aparentava  ter interesse por aprende,  desde a Educação Infantil  ao 

fundamenta II.  Sendo detectado problema de fonoaudiologia, de 

tiroidíssimo, de processamento adutivo, de autismo, de depressão e 

outros aceitáveis para a idade. 

Observação a fazer:  Não existe criança que não queira  

aprender  ou  não queira ser vitoriosa nos estudos, conforme o 

 texto anterior.  Não fique em dúvida, não julgue, esclareça entrando em 

contato diretamente com a Psicopedagoga e Fonoaudiólogo Ana Gina 

Piccard - fone: 9 7248 2904 , ou outras(os)  parceiras(os) na Secretaria 

do Colégio. Grato 
 

CCCComo diz  em seu livro Augusto Cury, a   

Chamada de SPA  pelo  escritor,  a 

” Síndrome do Pensamento  Acelerado” 

ÉÉÉÉ fruto de  uma  sociedade  onde  as  

informações não param de chegar.  

OOOO resultado: estamos sempre inquietos,  

sem foco e sofrendo por antecipação. 
 

 
1. Inicio da Preparação da Gincana Junina - Festa  dia 01/07/17  

2. Avaliação Mensal  - de 15 a 19 de maio. 

3. Dia das Mães -dia 20/05/17 - às 14h. 

4. Aulas Práticas de História de Guarulhos:  vide data ao lado. 

5. Lembramos que farão parte da Avaliação Multidisciplinar. 

6. Avaliação Bimestral --dias: 09,12,13,14, 16 junho. 

7. Segunda chamada de prova: de 19 a 23/07 - Conselho de Classe. 

8. Reunião de Educadores: Pais e Mestres, por série/ano  do dia 

26 a 29/06/17. Obtenha 14 pontos de média e boas férias.  
 

FFFFesta Junina no Arraiá do Colégio Paulo  DIA 

01/07/17. Barracas Típicas, Jogos, Comidas 

Típicas, Forró e muita alegria. 

AAAArrecadação de Alimentos  para Doação 

Entidades Filantrópicas 

NNNNão deixe a nossa Cultura Popular 

se perder no tempo.. Venha participar! 
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EEEEstando na fase  “operatório formal” segundo Piaget,   a 

partir dos 12 anos, neste período a criança, amplia as 

capacidades conquistadas na fase anterior, e já consegue 

raciocinar sobre hipóteses na medida em que ela é capaz de 

formar esquemas conceituais abstratos e através deles 

executar operações mentais dentro de princípios da lógica 

formal.  

CCCCom isso, neste período o aluno adquire capacidade de 

criticar os sistemas sociais e propor novos códigos de 

conduta: discute valores morais de seus pais e constrói os 

seus próprios (adquirindo, portanto autonomia)  

OOOO 3º ano é um grupo que se recusa a unir-se a outros, 

mas não nega ajuda. TTTTudo que fazem é feito com muita 

propriedade e não confiam essa tarefa a ninguém.  

SSSSão perfeccionista  não aceitam nada que é comum ou 

que os igualem a outros. DDDDedicados, julgam-se merecedores 

e seletivos com isso, exigem tratamento que corresponda.  

AAAA maturidade trouxe aceitação e tolerância a esse grupo 

pois, ao contrário de antes, atualmente são unidos, 

homogêneo. Um grupo que se olha diretamente nos olhos e 

toma decisões em conjunto. Há cumplicidade e respeito entre 

todos. Gostam de ser desafiados e solicitados, o que facilita e 

muito ao professor, dinamizar e diversificar suas aulas. 

SSSSempre agregam e dividem valores e conhecimentos com o 

grupo, seja ele, aluno x aluno ou aluno x professor. 

PPPPodemos concluir que estão vendo  o Ensino Médio 

como um  curso preparatório ao ingresso a uma 

Universidade, onde  é exigido muito estudo individual, 

pesquisa comparativa,  de reflexão, de análise  e  autonomia 

nos estudos, para atingir os objetivos futuros.    SSSSão os últimos 

anos em que os Mestres são professores. PPPPensem Nisso! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

l    

 


