
  Data escolhida para o encerramento das atividades escolar do 1º semestre. E assim termos uma tarde para nos encontrarmos  em confraternização e alegria  dos 106 dias letivos em que buscamos a nossa realização pessoal e social, através da missão de transmitir e receber o saber de bem viver em grupo, com objetivos comuns.    
JUSTIFICATIVA:  JUSTIFICATIVA:  JUSTIFICATIVA:  JUSTIFICATIVA:  A raiz de um povo é  reconhecida,  através da sua cultura popular adquirida pelos seus atos hábitos e costumes que caracteriza uma Nação, um Estado  ou uma Região. O fato de vivermos numa Região Multicultural - São Paulo - a Cultural Regional, acaba-se   perdendo  para adaptar as mudanças de crenças e  valores diferentes.. 
    

OBJETIVOS:OBJETIVOS:OBJETIVOS:OBJETIVOS:        Levar o Educando, o Educador, a Família e a Comunidade a sentirem a alegria e o prazer  de estarem juntos para apreciarem  as brincadeiras características desta Festa Popular, a segunda maior do Brasil, apropriando-se, sem constrangimento  dos trajes regionais, das danças  regionais, da quadrilha tradicional ou figurativa da época.  Sem falar na oportunidade de saborear a comida sua região, na mistura culinária que esta Festa proporciona como, uma suculenta  feijoada, de um bom churrasco, de um bom  caldo quente de vários sabores, bolos e doces da t´picos, do vinho quente e do quentão e da música de viola  e de sanfona e outras atrações.  
OBJETIVO  ESPECÍFICO:OBJETIVO  ESPECÍFICO:OBJETIVO  ESPECÍFICO:OBJETIVO  ESPECÍFICO: Integração horizontal e vertical de todos os integrantes da Comunidade Paulo Freire, na realização deste Projeto de fortalecimento da Cultura Popular, contemplando desde a Educação Infantil ao Ensino Médio a encontrarem espaço para a realização de atividades, preparando a Festa Julina,  neste mês de junho. Objetivando momentos de confraternização, de lazer e de realização dos objetivos propostos  e viver momentos de Alegria e Paz interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VerifiqueVerifiqueVerifiqueVerifique    na Secretariana Secretariana Secretariana Secretaria        o valor e a forma de o valor e a forma de o valor e a forma de o valor e a forma de 
pagamento ,  retire a autorização epagamento ,  retire a autorização epagamento ,  retire a autorização epagamento ,  retire a autorização e    faça sua faça sua faça sua faça sua 
encomenda. encomenda. encomenda. encomenda.     Faça parte deste grupo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

06/06/17 - AVALIAÇÃO DO OBMEPOBMEPOBMEPOBMEP  - 
 OLIMPÍADAS BRASILEIRAS DE 
 MATEMÁTICAS DAS ESCOLAS  
PÚBLICAS E PARTICULARES. 
Os alunos inscritos do Colégio Paulo  

Freire prestará  exame na 3ª feira - 06/06/17,  no  Colégio. 

Seu numero poderia ser muito maior se houvesse clareza das 

oportunidades de aprender, não somente em sala de aula. 

As oportunidades oferecidas tanto em âmbito  interno do 

Colégio, do Sistema Objetivo de Ensino ,como à nível da esfera 

governamental, oferecem oportunidade  aos estudantes, que 

muitas vezes não são aproveitada, por ter uma visão destorcida 

da realidade do que é ser um estudante bem sucedido, com 

chances de seguir carreira em qualquer área de trabalho que 

desejar. Como diz o Educador Paulo Freire . 

 

 

 
 
 
 
 
NNNNa visão de alguns  educador pai e mãe  
ou responsável legal, a falta de interesse 
para aos estudos é sempre ocasionada  
externamente (pelo desinteresse do  
aluno ou pelas  as instituições  
educacionais) CCCComo diz  no seu livro  
Américo Canhoto: Pequenos descuidos  
(na infância ). Grandes problemas  na idade  
Escolar). SSSSegundo Augusto Cury ,  hoje predomina  
SPA - Síndrome de Pensamento Acelerado.  

A A A A companheira  eletrônica da criança ,desde os 
primeiros meses de nascimento e a idade escolar  são a TV, os 
notebooks, os celulares e outros aparelhos digital da moda que 
comprometem as operações cognitivas entre elas a atenção, a 
concentração e a memória. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

PPPPrestar atenção ao conteúdo de outras matérias além 
do português é diferencial para redigir um texto que 
atenda às cinco capacidades exigidas no exame.  

NNNNos últimos meses, os estudantes inscritos para o 
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) têm exercitado a 
escrita redigindo textos sobre uma variedade de assuntos 
que podem ser propostos na prova de redação.  

MMMMais do que tentar adivinhar qual vai ser o tema, a 
dica dos professores para a reta final de estudos antes do 
exame é que os alunos estejam com a atenção plena nas 
outras disciplinas além de redação e português. 

OBSERVAÇÃO AOS ALUNOS DOOBSERVAÇÃO AOS ALUNOS DOOBSERVAÇÃO AOS ALUNOS DOOBSERVAÇÃO AOS ALUNOS DO    
COLÉGIO PAULO FREIRECOLÉGIO PAULO FREIRECOLÉGIO PAULO FREIRECOLÉGIO PAULO FREIRE    

Na aplicação da Avaliação Multidisciplinar percebe se o 
não entendimento desta Avaliação pelos alunos, devido 
aos resultados ruins obtidos , com algumas exceções.  

Ela  não  tem somente o  objetivo de preparar o 
estudante para o vestibular, sim dar-lhe a oportunidade 
de treinar sua capacidade intelectual para a vida. 

Todas as  áreas de estudos estão interligadas, é uma 
coisa única, foram divididas  para ajudar na aprendizagem. 

Com isto o educando deixou  de perceber  a relação 
entre as várias ciência no contexto escolar. 
 

1111ª SEMANA AVALIAÇÃO MULTIDISCPLINAR: ª SEMANA AVALIAÇÃO MULTIDISCPLINAR: ª SEMANA AVALIAÇÃO MULTIDISCPLINAR: ª SEMANA AVALIAÇÃO MULTIDISCPLINAR:     
• DIA 07/06/17 - Fundamental II. 

• Dia  08/06/17 - Ensino Médio 
 
 

OBSERVAÇÃO A FAZER: OBSERVAÇÃO A FAZER: OBSERVAÇÃO A FAZER: OBSERVAÇÃO A FAZER:     
A partir do 2º Bimestre  utilizaremos a Média Ponderada, 
sendo peso 2 para as atividades e peso 3  para as avalições 
mensais, bimestrais e multidisciplinar conforme o exemplo 
abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2º SEMANA DE 2º SEMANA DE 2º SEMANA DE 2º SEMANA DE     AVALIAÇÃO BIMESTRALAVALIAÇÃO BIMESTRALAVALIAÇÃO BIMESTRALAVALIAÇÃO BIMESTRAL: : : :  

Nos dias 12; 13; 14; 16 e 19. 
 

3ª SEMANA 3ª SEMANA 3ª SEMANA 3ª SEMANA CONSELHO DE CLASSECONSELHO DE CLASSECONSELHO DE CLASSECONSELHO DE CLASSE    
No dia 22/06/17 - Aula suspensa no período da manhã 
No dia 23/06/17 aula suspensa no período da tarde. 

   

4ª SEMANA ENCONTRO DE EDUCADORES PAIS & 
MESTRES. -FUNDAMENTAL II 
28/06 - Às 7h =  6º A, 6º B, 7º A. 
28/06 - Às 10h = 7º B - 8º A e 9º A  
29/06 - Ensino Médio-  Aula normal até a reunião às 10h 
Os alunos deverão comparecer no dia da sua respectiva 
reunião para receberem orientação diante dos pais. 
Naõ haverá aula neste dia para o Fund.II 

Pedimos aos pais ou responsáveis chegar no horário  
para darmos início ao Encontro. 
 

4ª SEMANA ENCONTRO DE EDUCADORES PAIS & MESTRES. -    
FUNDAMENTAL 1 &  EDUCAÇÃO INFANTIL. 
23/06/17 - Às 14h -  Educação Infantil. 

26/06/17  - Às 13h. 1º ano A - Ás 15h30 - 1º ano B. 

27/06/17 - Às 13h  -2º ano A  - Às 15h30 - 2º ano B 

28/06/17 - Às 13 h -3º ano A -- Às 15h30- 3º ano B. 

29/06/17 - Às 13h - 4º ano A  - Às 15h30 -  5º ano A 

30/06/17 - Finalização do semestre, organização do espaço 

para a realização da Festa Julina. 

 

    
    
SSSSemana de 05/06/17 a 09/06/17. 
CCCComo será a participação dos professores e dos alunos e 
decisões  sobre : 
GGGGincana e suas pontuações e premiações.  
AAAAção entre amigos e sua premiação no 1ª, 2ª e 3ª 
colocação pela loteria federal. 
MMMMiss e Mister Country  e sua premiação (surpresa). 
OOOOutros eventos  será colocado pela Equipe de Organização 

de Frente (Anderson, Gisele Liliem) 

 

IIIInício em agosto com a duração de três meses oferecendo  a 

todos os alunos do Ensino Médio a oportunidade de 

melhorar seus conhecimentos, independe do ano em curso....    

VVVViva esta experiência.        AAAAulas aos sábados e domingos com 

os Mestres do Colégio Paulo Freire e outros. 
    

Há todosHá todosHá todosHá todos,,,,    mmmmuuuuiiiittttoooo    oooobbbbrrrriiiiggggaaaaddddoooo    ppppeeeellllaaaa    lllleeeeiiiittttuuuurrrraaaa    ddddeeeessssssssaaaassss    
informações referente ao  mês de junhoinformações referente ao  mês de junhoinformações referente ao  mês de junhoinformações referente ao  mês de junho. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
MENSAGEM DA CRIANÇA AO HOMEM  

OOOOlhando as crianças maltrapilhas que perambulam sem 
rumo, pelas ruas das grandes cidades, ficamos a imaginar qual 
será a mensagem que seus olhos tristes e melancólicos trazem 
aos homens. 

SSSSe pudéssemos registrar seus apelos, talvez ouvíssemos seus 
gritos silenciosos a nos dizer: 

CCCConstruíste palácios que assombram a Terra; entretanto, se 
me largas ao relento porque me faltem recursos para pagar a 
hospedagem, é possível que a noite me enregele de frio. 

MMMMultiplicaste os celeiros de frutos e cereais, garantindo os 
próprios tesouros; contudo, se me negas lugar à mesa, porque eu 
não tenha dinheiro a fim de pagar o pão, receio morrer de fome. 

LLLLevantaste universidades maravilhosas, mas, se me fechas a 
porta da educação, porque eu não possua uma chave de ouro, 
temo abraçar o crime sem perceber. 

CCCCriaste hospitais gigantescos; no entanto, se não me 
defendes contra as garras da enfermidade, porque eu não te 
apresente uma ficha de crédito, descerei bem cedo ao torvelinho 
da morte. 

PPPProclamas o bem por base da evolução; todavia, se não tens 
paciência para comigo, porque eu te aborreça, provavelmente 
ainda hoje cairei na armadilha do mal, como ave desprevenida no 
laço do caçador. 
DDDDizes que eu sou o futuro. Não me desampare o presente. 
DDDDizes que sou a esperança da paz. . . . NNNNão me induzas à guerra. 
DDDDizes que eu sou a promessa do bem.    NNNNão me confies ao mal. 
NNNNão espero somente o teu pão.    DDDDá-me luz e entendimento.  
NNNNão te rogo apenas brinquedos. PPPPeço-te bons exemplos e boas 
palavras. 

    
NNNNão sou simples folha seca rolando ao vento. SSSSou alguém que 

te bate à porta em nome de Deus. 
EEEEm nome de Deus, que dizes amar, compadece-te de mim!... 
EEEEnsina-me o trabalho e a humildade, o devotamento e o perdão. 
CCCCompadece-te de mim e orienta-me para o que seja bom e 

justo... 
AAAAjuda-me hoje para que eu te ajude amanhã. 
NNNNão te peço o máximo que alguém talvez te venha a solicitar 

em meu benefício... 
RRRRogo apenas o mínimo do que me podes dar para que eu possa 

viver e aprender. 
CCCCada criança que nasce é uma estrela que Deus coloca sobre a 

face da Terra para que seja amparada pelas nossas mãos. 
NNNNão permitamos que essas frágeis estrelas se apaguem por 

falta de cuidados. ....... 
Do Livro Antologia da criança, pelo Espírito Meimei, psicografia de 

Francisco Cândido Xavier, ed. Ideal. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
O  que  fazer  em  caso de 
crimes cometidos pelo  
 Whats App? Como proceder 
em caso de difamação no  
aplicativo Lei 12965/14 
de 23 abril de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCCCoooonnnnvvvviiiiddddeeee    ppppaaaarrrreeeennnntttteeeessss,,,,    vvvviiiizzzziiiinnnnhhhhoooossss    eeee    aaaammmmiiiiggggoooossss    aaaa    ccccuuuurrrrttttiiiirrrr        
a a a a foto do seu filhofoto do seu filhofoto do seu filhofoto do seu filho    ou ou ou ou da sua filha.da sua filha.da sua filha.da sua filha.    

Eles entraram para ganhar com o seu apoiEles entraram para ganhar com o seu apoiEles entraram para ganhar com o seu apoiEles entraram para ganhar com o seu apoio. 

QUEM QUER FAZ A VITÓRIA.QUEM QUER FAZ A VITÓRIA.QUEM QUER FAZ A VITÓRIA.QUEM QUER FAZ A VITÓRIA.    
NÃO ESPERA ACONTECENÃO ESPERA ACONTECENÃO ESPERA ACONTECENÃO ESPERA ACONTECERRRR....    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
((((6º A - AAAAdriana Eugenia e    TTTThais Menon))))  ----(((( 6º B -BBBBárbara e  
AAAAndersom    )))) - ((((7º A - VVVVanessa e Daniel))))    ((((7ºB -MMMMarcelo e    LLLLucila))))  
(((( 8º A ----    LLLLiliana e Aislan) ((((9º ano -MMMMarcos AAAAndréia)  ( )  ( )  ( )  ( 1º 2º e 3º 
do E.M. -    FFFFabiano, DDDDeyvid,    EEEEdvânia e Eduardo    
Período da Tarde o professor  responsável  da sala de aula, com o 

apoio do especialista.    

 

1ª SEMANA AVALIAÇÃO - obmep  e multidisciplinar e em 

seguida correção. - 06/06/17 - Avaliação do OBMEP - 
Olimpíadas Brasileiras de Matemáticas  dos alunos inscritos 
do Colégio Paulo Freire. Dia 07 e 08/06/17 - Avaliação 
Multidisciplinar para o Fund.2 e no dia 08/06/17-E. Médio    
    
2ª SEMANA AVALIAÇÃO BIMESTRAL2ª SEMANA AVALIAÇÃO BIMESTRAL2ª SEMANA AVALIAÇÃO BIMESTRAL2ª SEMANA AVALIAÇÃO BIMESTRAL        

Nos dias 12; 13; 14; 16 e 19. - Dia  20/06/17 - Data limite  
para entrega das notas das avaliações e planilha de notas 
na secretaria, afim  serem rodados os boletins. 
    
3ª 3ª 3ª 3ª SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA ----        CONSELHO DE CLASSCONSELHO DE CLASSCONSELHO DE CLASSCONSELHO DE CLASSEEEE        

 Dia 22/06/17 - Aula suspensa período da Manhã. 
Dia 23/06/17 -Aulas suspensa período da Tarde. 
Dia 26 e 27/06 - antecipação do resultado do 

aproveitamento a alguns pais ou responsáveis. . . .         

4ª SEMANA ENCONTRO DE 4ª SEMANA ENCONTRO DE 4ª SEMANA ENCONTRO DE 4ª SEMANA ENCONTRO DE 

EDUCADORES PAIS & MESTRESEDUCADORES PAIS & MESTRESEDUCADORES PAIS & MESTRESEDUCADORES PAIS & MESTRES....    28/06 28/06 28/06 28/06 ----    ÀÀÀÀs 7h s 7h s 7h s 7h ----    6º A, 6º B, 7º A.6º A, 6º B, 7º A.6º A, 6º B, 7º A.6º A, 6º B, 7º A.    28/06 28/06 28/06 28/06 ----    Às 10h.Às 10h.Às 10h.Às 10h.    ----    7º B 7º B 7º B 7º B ----    8º A e 9º A 8º A e 9º A 8º A e 9º A 8º A e 9º A     29/06 29/06 29/06 29/06 ----    Às 10Às 10Às 10Às 10h.h.h.h.    ----Ensino Médio Ensino Médio Ensino Médio Ensino Médio ----    aula normal até a aula normal até a aula normal até a aula normal até a reunião. reunião. reunião. reunião. Para dar prosseguimento aos conteúdos.Para dar prosseguimento aos conteúdos.Para dar prosseguimento aos conteúdos.Para dar prosseguimento aos conteúdos.    Solicitamos neste dia ao papai ou a mamãe Solicitamos neste dia ao papai ou a mamãe Solicitamos neste dia ao papai ou a mamãe Solicitamos neste dia ao papai ou a mamãe utilizarutilizarutilizarutilizar    sesesese        da disciplinada disciplinada disciplinada disciplina,,,,    não chegando atrasado não chegando atrasado não chegando atrasado não chegando atrasado para não prejudicar a organização do Encontro.para não prejudicar a organização do Encontro.para não prejudicar a organização do Encontro.para não prejudicar a organização do Encontro.        
4ª SEMANA ENCONTRO DE 4ª SEMANA ENCONTRO DE 4ª SEMANA ENCONTRO DE 4ª SEMANA ENCONTRO DE 

EDUCADORES PAIS & MESTRESEDUCADORES PAIS & MESTRESEDUCADORES PAIS & MESTRESEDUCADORES PAIS & MESTRES. . . . ----    Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental 1 e Educação Infantil.1 e Educação Infantil.1 e Educação Infantil.1 e Educação Infantil. 23/0623/0623/0623/06    ----    ÀÀÀÀs 14h s 14h s 14h s 14h ----        Educação Infantil.Educação Infantil.Educação Infantil.Educação Infantil.    26/0626/0626/0626/06    ----    ÀÀÀÀs 13s 13s 13s 13h h h h ----    1º1º1º1º    A  e  Às 15h30 A  e  Às 15h30 A  e  Às 15h30 A  e  Às 15h30 ----    1º1º1º1ºB.B.B.B.    27/0627/0627/0627/06    ----    Às 13Às 13Às 13Às 13hhhh    ----    2º 2º 2º 2º AAAA        e  Às 15h30 e  Às 15h30 e  Às 15h30 e  Às 15h30 ----    2º2º2º2ºBBBB    28/0628/0628/0628/06    ----    Às 13Às 13Às 13Às 13hhhh    ----    3º A3º A3º A3º A        eeee        Às 15h30 Às 15h30 Às 15h30 Às 15h30 ----    3º3º3º3ºB.B.B.B.    29/0629/0629/0629/06    ----    AsAsAsAs    ----13h13h13h13h    ----        5º A 5º A 5º A 5º A     e e e e     Às 15h30 Às 15h30 Às 15h30 Às 15h30     ----    4º A4º A4º A4º A....        
NOTAS DE AVALIAÇÕES.NOTAS DE AVALIAÇÕES.NOTAS DE AVALIAÇÕES.NOTAS DE AVALIAÇÕES.    A partir A partir A partir A partir     ddddeste este este este bimestre será modificado a forma de calcular as bimestre será modificado a forma de calcular as bimestre será modificado a forma de calcular as bimestre será modificado a forma de calcular as notas, tendo as avaliações mensais e bimestrais  denotas, tendo as avaliações mensais e bimestrais  denotas, tendo as avaliações mensais e bimestrais  denotas, tendo as avaliações mensais e bimestrais  de    peso (3peso (3peso (3peso (3) e ) e ) e ) e     outras atividade peso (1outras atividade peso (1outras atividade peso (1outras atividade peso (1))))    ou (2ou (2ou (2ou (2))))                    

    

JUSTIFICATIVAJUSTIFICATIVAJUSTIFICATIVAJUSTIFICATIVA:  Existem alguns alunos com  

defasagem de aprendizagem e que obtem nota para 

ser promovido, caracterizando contradição e 

desvalorização daqueles alunos que realmente tem 

um potencial para ter 70% de aprendizagem e da 

Estrutura Formativa  de  Ensino do Colégio Paulo 

Freire. Devido à aplicação de pesos iguais aos 

trabalhos e atividades e não ao conhecimento 

adquiridos nas disciplinas. 

                    
DDDDesafios assumidos  desde início do Colégio Paulo 

Freire, há 32 anos,  ao seguir a  Filosofia Educacional 
Libertadora do seu Patrono Paulo Freire, através das 
aulas denominadas “Meditação” que semanalmente é 
refletido o comportamento ou os acontecimentos diário, 
isto é, os valores acima citados.  

NNNNão somente neste dia, mais  diariamente por  
todos os colaboradores que participam da Instituição,  
através da mensagem diária, do auto elogio a si mesma, 
da Triagem e Encaminhamento dos Distúrbios da 
Aprendizagem e Comportamental nos quais os 
responsáveis são chamados a uma ação concreta. Razão 
do lema “A Educação que Transforma” 

AAAAparentemente é sucumbido pelas avalanches dos 
mecanismos de dispersão das crianças e dos  jovens 
adolescentes, na atual realidade virtual e da ausência  do 
diálogo direto do responsável (citados por alguns no 
momento de reflexão) 

IIIIniciamos este mês com um Instrutor de Coaching  
(Relações Humanas) que viveu 14 anos no exterior como 
Missionário, para darmos continuidade a orientação 
educacional dos alunos, a fim de não desperdiçarem seus 
talentos com coisa inútil entrando em conflito interior.  

PPPPara obtermos um resultado efetivo,  objetivando a 
modificação de comportamento, necessitamos da 
presença dos pais dos alunos     do Fundamenta 2 e do 
Ensino Médio,  utilizando a estratégia da Educação 
Compartilhada e  participando do Centro de Apoio aos 
Pais (CAPAIS) mensalmente no próximo semestre. 

A A A A Educação tem que ser Compartilhada para obter 
êxito. OOOO criticar seu comportamento que não condiz com 
“o que te ensinei”, ou dizer que a escola não esta 
percebendo a atitude errada dele ou de outros jovens, já 
não condiz com a realidade das crianças e jovens deste 
século, em que um bebê  sai do parto andando com  
passos firmes. 

NNNNão são os pais que escolhem os filhos. 
NNNNão são os filhos que se parecem com os pais.  
SSSSão os pais que se parecem com aquilo que eles vieram 

buscar! (Médica Antroposófica Ana Cury).    
https://obemviver.blog.br/2017/02/.../os-filhos-

escolhem-os-pais-um-video-impactant.. Grata pela leitura do Grata pela leitura do Grata pela leitura do Grata pela leitura do informativo.informativo.informativo.informativo.    CARDÁPIO SERÁ ENTREGUE EM ANEXOCARDÁPIO SERÁ ENTREGUE EM ANEXOCARDÁPIO SERÁ ENTREGUE EM ANEXOCARDÁPIO SERÁ ENTREGUE EM ANEXO....    


