
 

3º 3º 3º 3º BIMESTRE: AGOSTO + SETEMBRO. 

AGOSTO 2017 - 24 dias letivos. 

a) Início do 3º bimestre: agosto + setembro. 

b) Primeira Semana - Revisão do conteúdo do 2º bimestre 

c) Mês preparatório para OLIMPÍADAS COLEGIAL 

GUARULHENSE  2017. Na modalidade de Futsal, Judô e 

Xadrez. 

d) De 10 a 11/08 - Avaliação Multidisciplinar. 

e) De 12/08 - FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS. 

f) Semana de 21/08 a 25/08 - Avaliação Mensal. 

SETEMBROS 2017 - 19 dias letivos  

a) Dia 06/09 -  Desfile de 7 de Setembro . 

b) - Passeio Escolar -  a marcar 

c)  Semana de 18/09 a 22/09 - Avaliação Bimestral  

d) Dia 30/09/17 (sábado)- Encontro de Pais e Mestres. 

Observação a fazer: O Colégio Paulo Freire abriga  estudantes  

com possibilidades de se destacarem pelos seus talentos, mas 

devido  a não descoberta dos mesmos, estão perdendo 

oportunidades de desenvolvimentos em outras áreas, que não 

sejam apena as esperadas deles, pelos pais e pela sociedade. O 

Atleta  Lucas Costa Mattos que saiu das Oficinas de Futsal do 

Professor Reinaldo  “Naldinho” do Colégio Paulo Freire é  hoje  

um dos Atletas do Esporte Clube Bahia. 

Recentemente esteve no Colégio Paulo Freire para rever 

os amigos e solicitar  a metodologia  de Ensino sobre  a 

Meta Cognição ( estudo dirigido),cursando o Colegial no 

local comentou a forma com o qual aprendia no Colégio e 

sugeriu a professora do 3º Colegial a sua utilização. 

( reportagem completa na Revista Moon de Setembro). 

 

 

 

 

 

 

 

•  

Estudante NOTA “10” 

Nos estudos devido a 

Disciplina Escolar e no Lar. 

 

 

“Toda disciplina, com efeito, no momento não parece 

motivo de alegria, mas de tristeza;  ao depois, 

entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por 

ela exercitados, fruto de justiça”.-Hebreus 12:11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVITE CONVITE CONVITE CONVITE     

Não é o sangue que faz um pai.  

Mas sim sua capacidade de amar 

Aquele que chama de filho. 

Homenagem aos Papais do  

Colégio Paulo Freire.  

Dia 12 de agosto de 2017. 

Compartilhe com ele  

Esta homenagem 
 

 



 

OOOOs filhos são parecidos com os pais, porque... têm idêntica 
constituição genética. MMMMas isso...é uma longa história de 
pesquisas, descobertas, avanços e recuos...Uma história que 
levou muitos anos a escrever e ainda não está acabada. 
MMMMas começando pelo fim...AAAA grande descoberta, no campo da 
Genética, já no sec. XXI, foi a descodificação completa 
do genoma humano, anunciada a 13 de Abril de 2003. 
EEEEvidentemente que já antes, talvez desde 1996, se tinham feito 
pesquisas e conseguido descodificar algumas porções de DNA - 
acido desoxirribonucleico. MMMMesmo em 1969, quase 30 anos 
antes, o bioquímico J. Beakwith e a sua equipa já tinham 
conseguido isolar, pela 1ª vez, um gene humano. 

 
AAAAliás, desde que em 1953, Watson e Crick descobriram a estrutura 
do DNA, o objetivo dos cientistas, qualquer que fosse a sua área, 
era conhecer o mecanismo e a ação deste ácido . MMMMas o que é um 
gene? 
NNNNem mais nem menos do que a unidade base do material genético, 
que define a hereditariedade, pela informação que contem. 
SSSSão os genes que influenciam o funcionamento e o 
desenvolvimento dos órgãos e a produção das proteínas. 
OOOOs genes encontram-se nas cadeias do DNA constituintes dos 
cromossomas das células. No ser humano cada célula tem 23 pares, 
sendo um de cromossomas sexuais. 
AAAA diferença entre os vários seres, em relação ao Homem, está 
precisamente no número de pares de cromossomas que possuem  e 
na diferença do seu código genético ( sequência de genes). SSSSão 
também estas diferenças que fazem os Homens diferentes entre si. 
EEEEsta sequência é a maneira como se alinham os pares de bases do 
DNA, ao longo da cadeia.    EEEEstas bases são 4 e unem-se aos pares: 
adenina-timina e citosina-guanina. 
AAAAs bases ligam-se à pentose que, por sua vez, se liga a outra 
pentose por um grupo fosfato, constituindo assim uma cadeia 
polinucleotídica cada vez mais longa. 
NNNNas células em repouso, as cadeias de polinucleótidos são duplas , 
enroladas em hélica e anti paralelas. 
TTTTêm contudo a capacidade de se replicar, por replicação semi-
conservativa, dando origem a duas novas células que mantem a 
conservação e transmissão do património genético. 

A A A A descoberta do genoma humano foi um grande passo na 
evolução do conhecimento científico.    PPPPensa-se poder vir a 
conhecer a causa da maioria das doenças e o seu tratamento. 
MMMMas os benefícios do conhecimento do genoma ainda está 
longe , porque muito ainda há para descobrir. 
EEEE, como em tudo em Ciência, também neste campo se podem 
correr riscos. 
PPPPor um lado, o mau uso científico e por outro, a utilização 
indevida na sociedade. 
TTTTambém os custos, que não serão acessíveis a todos, e a 
exploração que poderá ser feita por alguns. 
É É É É ainda de pensar duas vezes noutros riscos que virão do querer 
dos Homens substituírem Deus !... 
IIIIr. Maria Teresa de Carvalho Ribeiro, o.p.  
Segunda-feira, 25 de junho de 2012 (intenet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

QQQQuando vemos o jovem que passa, com andar irreverente, 

cabelos coloridos, roupas extravagantes e pulseiras de vários 

modelos e cores, logo imaginamos que é filho de pais 

descuidados. 

TTTTodavia, não raro, por trás desse jovem, aparentemente 

rebelde, há pais de consciência tranquila e segura por saber 

que, apesar da aparência um tanto exótica, seu filho é uma 

alma boa, educada, respeitadora das leis.No entanto, há 

jovens de aparência harmônica, de gestos reverentes e 

roupas bem alinhadas que crucificam seus pais impondo-lhes 

dores e sacrifícios cruéis. 

HHHHá pais crucificados por filhos rebeldes, desobedientes e 

inconsequentes, cuja indiferença aos conselhos paternos se 

constitui em verdadeiro martírio. 

    

HHHHá pais crucificados por filhos toxicômanos, infelizes, 

desditosos. 

HHHHá pais crucificados por filhos prostituídos e prostituições, 

que carregam o coração envolto em dor suprema. 

HHHHá pais crucificados por filhos criminosos, que carregam no 

coração a amargura de ver o rebento criado com tanto 

carinho, detido por grades como se fosse fera perigosa. 

HHHHáááá pais crucificados por filhos corruptos, desleais, que 

sentem na alma a desdita de ver seus mais sinceros esforços 

por bem educá-los se perderem como gotas que somem em 

terreno árido. 

HHHHá pais crucificados por filhos ingratos ou indiferentes, que 

trazem a alma dilacerada pelos espinhos cruéis dessas 

chagas morais. 

HHHHá pais crucificados por filhos adotivos que não se cansam 

de lhes atirar no rosto o fato de não serem filhos naturais, 

esquecidos de que os pais adotivos os aceitaram por opção, 

por amor, e não por obrigação ou imposição. 

HHHHá pais crucificados pela solidão... pela saudade... 

HHHHá pais crucificados por tantas dores... 

MMMMas, acima de todas essas dores, há um Pai justo, amoroso 

e bom, que tudo vê e a tudo provê. 

SSSSe você é um desses pai ou mãe que carrega sua cruz em 

silêncio, pense que Deus observa seus sofrimentos e vela por 

seus passos. 

PPPPense que essa alma, antes de ser seu filho é filho de Deus. 

OOOO importante é que sua consciência esteja tranquila por ter 

feito e continuar fazendo todo o possível para bem educar 

seu filho. 

LLLLembre-se de que Deus, que é a Suprema Sabedoria, Justiça 

e Amor, encontrará meios de corrigir as almas mais rebeldes, 

mesmo que para isso sejam necessários muitos séculos. 

PPPPor essa razão, se o seu coração de pai ou de mãe está 

desalentado e o desespero lhe ronda a alma, lembre-se da 

oração. 

OOOOre com fervor rogando forças para seguir em frente e dar 

conta dessa missão grandiosa que o Criador lhe confiou. 

NNNNão permita que o desânimo lhe faça companhia. 

OOOOs dias passam e com eles surgem novas oportunidades, 

e Deus possui recursos inimagináveis. (...) 


