
 

Tendo o objetivo levar ao Educador Pai e Mãe 
 ou Responsável legal do (a) aluno (a) os  
aspectos observados nestes 13 dias letivos  
de 2018, referente  à aprendizagem, a  
saúde física, emocional e os norteadores  
Educacional do Colégio Paulo Freire 
Abaixo o cronograma das Reuniões: 

Das 7h às 10h.  

FUND.2 + E. MÉDIO - DIA 20/02/2018 
� 1º,  2º e 3º Ensino Médio. 
� 9º ano 
� 8º ano. 

Das 10h as 12h30. 
� 7º ano 
� 6º ano A/B 

FUNDAMENTAL 1 – 21/02/18 
� 13h30 - 1º ano A/B 
� 14h30 - 2º ano A/B 
� 15h30 – 3º ano A/B 
� 16h3- - 4º ano A 
� 17h30 – 5º ano A 

EDUCAÇÃO INFANTIL – 22/02/ 18 
� Aula Normal até às 15h. 
� Reunião de Pais às 15h. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aberto a todos os alunos do Ensino Médio do 1º ano ao 

3º ano, com objetivo de aprimorar os conhecimentos já 

adquiridos e desenvolver todo o seu potencial interior 

através de várias experiência, preparando um futuro 

promissor  OOOOs alunos com facilidade em certas disciplinas 

poderão ser auxiliares nas oficinas ajudando os colegas e 

aprimorando suas habilidades e competências. 

DDDDATA DE INÍCIO  E DIAS DA SEMANAATA DE INÍCIO  E DIAS DA SEMANAATA DE INÍCIO  E DIAS DA SEMANAATA DE INÍCIO  E DIAS DA SEMANA. 

� 19.02 -  2ª feiras – Física e Matemática. 

� 20. 02 – 3ª feiras – Língua Portuguesa 

� 21.02. – 4ª feiras - Língua Portuguesa. 

� 22.02. – 5ª feiras – Química. 

� 23. 02 – 6ª feiras – Inglês e Espanhol 

HORÁRIO DAS 13H AS ‘14 

As Oficinas  são de caráter obrigatória para os alunos 

que não alcançarem a média exigida na disciplina no 

bimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPHAELA  MARINGOLI. Estamos orgulhosos  por 

fazermos parte da sua história desde a primeira infância – 

antiga Pré Escola até o momento. Aluna nota dez (10) em 

tudo que realiza. Trouxe Troféus  e  Medalhas de Ouro 

como Atleta de Xadrez para o Colégio.  TTTTendo como 

alicerce na sua  Formação Educacional, Intelectual  e  de 

Vida a sua Mãe, a  Professora e Diretora MARIA EDNALVA. 

PPPParabéns e SSSSucesso PPPProfissional  

Veja  mais detalhes dela e de outros Formados do Ensino 

Médio do Colégio nestes (4) quatro  anos de existência 

na Revista  Moon  de março/18. 

 

 

 

 

 



 

(Fevereiro, Marco e Abril.) 
Dia Dia Dia Dia ––––    19/02/18 –    Inicio das Oficinas Pedagógica Ensino Médio 
DDDDia 20, 21 e 22– Reunião de Devolutiva aos pais. 

AAAAvaliação Mensal. – de 13/03/ a 16/03/18. 

AAAAvaliação Bimestral – de 16/04/ a 20/04/18.  
AAAAvaliação Multidisciplinar – dia 02/03/18 
AAAAulas Invertidas e AAAAvaliação Oral –  
SSSSimulado Enem – Ensino Médio 

EEEESTUDO  PARALELO: Aulas de Letramento e Alfabetização,  

Língua Portuguesa, Matemática, Inglês, Espanhol, Física e 

Química início em 19/02/18. 
 

PPPPROJETO ESTUDO DO MEIO: Multidisciplinar - - Monte 
Nhanguaçu – (6º a 9º ano). Leia o  texto Revista Moon de 
fevereiro  sobre a experiência dos professores. 
OOOOBMEP: Inscrição dos alunos do Fund.2  na  - Olimpíadas 

Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Particulares. 

 

PPPPROJETO LITERATURA – Monteiro Lobato –Infantil ao 9º 
ano e Visita ao Sitio do Pica Pau Amarelo – Tatuapé. 
 

PPPPROJETO COPA- Trabalho Multidisciplinar 1º e 2º bimestre . 
Fundamental II e Ensino Médio – Pesquisa sobre a Sede da Copa 
na Rússia com a  seguinte estruturação: 

6º anos – Cultura. 7º ano – Geopolítica. 8º anos – Saúde. 
9º ano – Divisão Internacional do Trabalho (DIT). 
1º Médio – Índice e Desenvolvimento Humano. 
2º Médio – Socialismo. 3º Médio - Acidente Nuclear Chernobyl 
 

PPPPROJETO REDAÇÃO: Concurso de Redação dos Correios. 
 

PPPPROJETO FÍSICA, QUÍMICA BIOLOGIA – Pesquisa -  
Museu Catavento.  
 

PPPPROJETO CAMPEONATO DE QUEBRA-CABEÇA (6º ao 
9º ano) 
 

PPPPROJETO SOLIDÁRIO DE  PÁSCOA  – Instituto IAKAP  
fabricação de 1 ovo doação + 1 ovo para o aluno. Material uma 
barra de chocolate de 1 quilo. 

 

 

Artigo 112º Os resultados da avaliação do rendimento 

escolar são sistematicamente registrados, analisados com os 

alunos e sintetizados em único parecer por componentes 

curricular, e bimestralmente enviados à Secretária e 

comunicados aos pais ou responsáveis nas Reuniões de Pais e 

Mestres. 

Artigo 113º do Regimento Interno fala sobre estudos de 

recuperação serão desenvolvidos em sua modalidade: 

RECUPERAÇÃO CONTÍNUA OU PARALELA - Tem por objetivo 

fazer o aluno assimilar o conteúdo dado em sala e que será 

necessário para continuidade da programação curricular. Será 

realizada ao longo do período letivo, em todos os componentes 

curriculares, mediante diagnóstico e especificação das 

dificuldades e encaminhamentos adequados à sua superação, 

através de atividades de reforço escolar (Oficinas Pedagógicas) 

realizadas dentro ou fora do horário normal de aula; 
O aluno terá a opção de duas oficinas de Esporte ou 

Cultural desde que não esteja  precisando de nota para fechar o 

bimestre em nenhuma disciplina. Caso contrário terá Cursar a 

Oficina Pedagógica para recuperar a média não alcançada  

INÍCIO DAS OFICINAS  PEDAGÓGICA DO FUNDAMENTAL II E I – 

MARÇO. 

 

 

 

"Se a pessoa, por mais rica e poderosa que seja, 

não tiver organização e disciplina, acabará fazendo 

muito pouco por si mesma. (Abílio Diniz) 

 

 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos 
Jurídicos 

LEI Nº 13.185, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2015. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1

o
  Fica instituído o Programa de Combate à Intimidação 

Sistemática (Bullying) em todo o território nacional. 
 

§ 1
o
  No contexto e para os fins desta Lei, considera-se intimidação 

sistemática (bullying) todo ato de violência física ou psicológica, 
intencional e repetitivo que ocorre sem motivação evidente, 
praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou mais pessoas, com 
o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à 
vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes 
envolvidas. 
 

§ 2
o
 O Programa instituído no caput poderá fundamentar as ações 

do Ministério da Educação e das Secretarias Estaduais e Municipais 
de Educação, bem como de outros órgãos, aos quais a matéria diz 
respeito. 
Art. 2

o
  Caracteriza-se a intimidação sistemática (bullying) quando há 

violência física ou psicológica em atos de intimidação, humilhação ou 
discriminação e, ainda: 

I - ataques físicos 
II - insultos pessoais; 
III - comentários sistemáticos e apelidos pejorativos; 
IV - ameaças por quaisquer meios; 
V - grafites depreciativos; 
VI - expressões preconceituosas; 
VII - isolamento social consciente e premeditado; 
VIII - pilhérias. 

Parágrafo único.  Há intimidação sistemática na rede 
mundial de computadores (cyberbullying), quando se usarem os 
instrumentos que lhe são próprios para depreciar, incitar a violência, 
adulterar fotos e dados pessoais com o intuito de criar meios de 
constrangimento psicossocial. 

Art. 3
o
  A intimidação sistemática (bullying) pode ser 

classificada, conforme as ações praticadas, como: 
I - verbal: insultar, xingar e apelidar pejorativamente; 
II - moral: difamar, caluniar, disseminar rumores; 
III - sexual: assediar, induzir e/ou abusar; 
IV - social: ignorar, isolar e excluir; 
V - psicológica: perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimidar, 

dominar, manipular, chantagear e infernizar; 
VI - físico: socar, chutar, bater; 
VII - material: furtar, roubar, destruir pertences de outrem; 
VIII - virtual: depreciar, enviar mensagens intrusivas da 

intimidade, enviar ou adulterar fotos e dados pessoais que resultem 
em sofrimento ou com o intuito de criar m eio s  de constrangimento 

psicológico e social. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O PROGRAMA O LÍDER EM MIM  segue a proposta do consagrado  

livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen R. 

Covey. A ideia é que as crianças incorporem os princípios da 

liderança que fazem surgir, naturalmente, as habilidades de que 

precisarão para ter sucesso no Século 2 

Será implantado no Colégio Paulo Freire, mas teremos que 

lembrar aos pais que eles permanecem no mesmo por cinco horas 

e o restante do tempo  eles estão armado com celular e a mídia 

digital, sem um treinamento especifico e não  mede as 

consequências de suas ações  Faça  parte dessa  parceria  vindo aos 

encontros que serão solicitados. Fique a parte adquirindo o Livro. 

 


