
 

Somente as oficinas pedagógicas são obrigatórias  como 
apoio para os alunos que não conseguiram a média 
mensal ou bimestral, realizando a recuperação paralela. 
 

MATEMÁTICA  - 2ª FEIRAS: 13h às 14h – 6º anos A/B – 
Das 14h às 15h - 7º anos A/B 
 

PORTUGUÊS – 3ªFEIRAS: 13h às 14h – 6ºanos  A/B- 
Das 14h às 15h – 7ºanos A/B 
 

INGLES  WIZARD - 3ª FEIRAS : 13h às 14h -  7ºanos 
A/B anos - Das 14h às 15h  - 6º anos A/B 
 
MATEMÁTICA  - 4ª FEIRAS: 13h às 14h – 8º anos A/B – 
e 9º anos A/B 
 

PORTUGUÊS – 5ªFEIRAS: 13h às 14h – 8ºanos  A/B- 
Das 14h às 15h – 9ºanos A/B 
 

 

INGLES  WIZARD - 5ª FEIRAS : 13h às 14h -  9º anos - 
Das 14h às 15h  - 8º anos A/B 
 
QUÍMÍCA/FÍSICA - 5ª FEIRAS : 13h às 14h  
ENSINO MÉDIO 
 
 

PORTUGUÊS - 6ª FEIRAS : 13h às 14h -  Grupo 2 

 E.M.- Das 14h às 15h  -  Grupo 1 E.M. 
 
INGLES  WIZARD - 6ª FEIRAS : 13h às 14h -  Grupo 1  
E.M.- Das 14h às 15h  -  Grupo 2 E.M  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUTOR  REINALDO – FUTSAL 
2º f. :11h3 (2º ano) +  12h2 ( 6º/7ºano) + 18h (4º/5º) 
4º f. 11h2 (1º ano) +  12h2 (8º e 9º anos) + 18h (3º ano) 
 

INSTRUTOR  ANDERSON  – TEATRO 
3ª F.11h (1º ano) + 12h (4º/5º ano) 13h (fund.2/E.M.) 18h (2º/3ºano) 

 

INSTRUTOR  EDUARDO SCANDELAI 
3ªF:-VOLEIBOL= 13h (6º ao 9º ano) +  14h (9º ao E.M.) 
5ªF:-HANDEBOL = 13h (6º/7º ano) + 14h (8º ao E.M.) 
 5ªF FUTSAL FEMININO = 15h (fund.2/E.M.) 

 INSTRUTORA QUEZIA BEATRIZ - ZUMBA
3ªF: 18h (fund. I ) + 4ª F- 13h3 (fund2/E.M.) 

 

INSTRUTORA LARISSA - JUDÔ 
6ª F.10h (3º/5º )+ 11h (2º)+ 12h (1º) 13h (Infantil) 14h3     (fund2/E.M.)  

 

INSTRUTOR EMERSON  - XADREZ 

6ª F. – 12h.(fund1) +  13h- Fund2/E.M.) 
 

INSTRUTORA FERNANDA GINÁST.ACROBATICA 
  6ª F. 11h.( 4º/5º) 12h. (1º ao 3º) + 13h.(Fund./E.M.) 
 14h. (infantil) horário de aula. 
 

INSTRUTOR   ANDREWS – TÊNIS DE MESA 
5ª F. 12H (3º ao 5º)+ 13h (6º ao 8º) 14h (9º ao E.M. 

 

 

 

 

 

LUCAS  COSTA MATTOS 
Estudante NOTA “10” do Colégio 
Dedicado nos estudos, disciplinado. 
Respeitador da Hierarquia  Familiar 
E vencedor nos esportes como 
Jogador no ESPORTE CLUBE BAHIA 
Saudações  
Treinador Reinaldo  (Naldinho) 
 
 

 

 

 As pessoas partilham o mesmo teto. Mas não compartilham  

seus sonhos. Partilham os filhos. Mas não compartilham a vida. 

Partilham  as contas a pagar. Mas não compartilham as dívidas e 

lucros. Partilham seu tempo. Mas não compartilham suas almas. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 Segundo Lídia  Paranhos : Compartilhar implica em fazer parte de algo que 

não pertence somente a mim. Olhar para o outro e permitir que faça parte 

de meus sonhos, ansiedades. Mas também querer fazer parte da vida do 

outro. Na foto acima mostra 200 adultos (crianças especiais)  

compartilhando com  música e alegria a partilha oferecida (ovo de Páscoa) 
pelas mães e pais, que contribuíram para a confecção  dos mesmos, pela 

mãos de seus filhos no Colégio. Grande emoção dos professores, mães 

presente e alunos ao perceber  as diferenças individuais e perceber  quanto 
temos que Partilhar e Compartilhar, o muito que temos e as vezes não 
valorizamos. 

  

 
 

Num mundo globalizado como o 
que vivemos atualmente, o que 
mais vemos são as diferenças. 
Elas começam simples como no 
modo como se vestir, no de se 
portar, no jeito de falar, na cor do 
cabelo, na instrução escolar, 
situação financeira, cor da pele, 
religião, opção sexual e por aí vai. 
São diferenças e mais diferenças; 
até porque, ninguém é igual. 

 



 

Objetivo  da  Recuperação Paralela 
Levar o aluno a perceber sua potencialidade que se descobre 
através da disciplina organizacional em casa e na escola. 
Mesmo os alunos com dificuldades comprovada, com laudo médico, 
superam os limites.  Através do acompanhamento e apoio  dos pais 
em casa e  em parceria  com a  escola. 

Acompanhar o aluno na sua aprendizagem paralelamente aos 
estudos das disciplinas de Matemática, Língua Portuguesa, 
Literatura,  Produção de Texto e Língua Inglesa. 

Elas são  fatores determinantes na sua vida de estudante e na 
carreira profissional. A dificuldade de encontrar alunos  
autodidatas é crescente, pois a preocupação maior deles é a nota 
azul que têm que apresentar aos  pais. 

Deverá frequentar  a Oficina de Recuperação até superar a 
dificuldade, isto é,  nas avaliações do bimestre seguinte 
deverá tirar a média (7) sete,  mais a que faltou no bimestre 
passado. Caso no primeiro bimestre consiga a nota cinco (5), no 
segundo bimestre deverá tirar a  nota nove (9) na disciplina. 

Caso o aluno esteja em duas disciplinas no bimestre,  não poderá 
realizar gratuitamente Oficina de Esporte, pois a mesma foi 
ocupada por duas pedagógicas. Existe a opção de fazer pagando 
uma taxa, desde que não prejudique o horário da pedagógica. 

Com o acompanhamento de todos os professores nas suas 
disciplinas, no que tange a linguagem escrita e oral, na 
compreensão e produção de texto, na assiduidade escolar e na 
sua postura comportamental, será  realizado  relatório Individual 
, mensal para à Coordenação.  Após Análise dos fatos com a 
Equipe Pedagógica e Docente, os pais ou responsável serão 
convocados para uma solução em  conjunto em pró do aluno em 
questão.  

RESULTADO ESPERADO NO FINAL DO ANO LETIVO 2018 
Aprovação dos alunos que obtiveram ( 28) vinte oitos  pontos na 
sua maioria no 3º Bimestre, não caso isolado como 2017. 
Eliminando os Exames Finais, dando autoemponderamento de 
missão cumprida ao aluno e aos pais. A aprovação de alunos pelo 
Conselho de Classe e Série, somente em casos especiais. 
Participação dos responsáveis pelos alunos nos Encontros de Pais 
e Mestres – quatro (4)   vezes ao ano – com duração de quinze 
minutos  quando individual ou no máximo duas horas quando em 
grupo. A criação  dos GRUPOS DE APOIO AOS EDUCADORES  PAIS, 
com início em maio/18, sendo uma vez por bimestre, quatro vezes 
ao ano com duração de duas horas de  compartilhamento e 
interação  com delicioso coffee break. 

 

1. OBJETIVO GERAL 
Verificar a contribuição da prática esportiva na formação 
de adolescentes e jovens – formação esta não apenas de 
cunho físico, mas social e ético-moral; ou seja, na 
formação integral. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Demonstrar a potencialidade do esporte em trabalhar 
noções de disciplina, de respeito, de dedicação, 
persistência e a aceitação social;  
Apresentar a importância das práticas esportivas para o 
desenvolvimento do trabalho em grupo, estilo de vida 
saudável, convivência com as diferenças interpessoais e 

inclusão. 
3. REGRAS GERAIS  
a) Os alunos poderão participar de duas modalidades desde 

que não estejam com nota abaixo da média (7) sete e  
bom comportamento disciplinar em sala de aula e nos 
outros ambientes do Colégio. 

b) ATRASOS, FALTAS E JUSTIFICATIVAS:  
Atrasos – A tolerância aos atrasos para as atividades esportiva 
ou cultural é de cinco (5) minutos, no início das aulas. Após o  
prazo de tolerância, não será permitida a  participação do aluno 
na atividade, salvo justificativa junto à Coordenação disciplinar. 
Faltas: O aluno inscrito em atividade esportiva e/ou cultural 
não poderá exceder três (3)  faltas consecutivas, durante o ano 
letivo, não poderá exceder  06 (seis) faltas intercaladas. 
As faltas só serão justificadas mediante atestado médico. 

4. ATESTADO DE DISPENSA MÉDICA: 
 Para o afastamento das atividades de Educação Física e/ou 
esporte, deve ser encaminhada a Recepção do Colégio, até o 
início  das atividades físicas. Nos casos de alunos com 
impossibilidade física de realizar atividades físicas de impacto 
seus pais deverão trazer a recomendação do médico, pois 
muitas vezes  eles sonegam estas informações. 

5. UNIFORMES ESPORTIVOS  
a) O Uniforme Esportivo ou de Artes é de uso obrigatório e não 

será permitido o uso do uniforme do Colégio ou entrar para 
realizar as atividades sem uniforme.  

b) O  uso do Uniforme  do Colégio é obrigatório para as Oficinas 
Pedagógicas. O aluno não poderá permanecer sem os  
 
mesmos nas dependências da Escola.  

c) Os modelos e valores foram publicados e entregues aos pais 
juntamente com autorização de compra, a fim de que possam 
exercer  suas atividades esportiva e cultural. 

d) O Colégio não se responsabiliza por objetos, roupas, 
aparelhos eletrônicos, e outros perdidos  na dependência do 
mesmo. 

6. TROCAS E INCLUSÃO DE MODALIDADES: Após o prazo de 
inscrição e início da chamada pelos Técnicos, não será 
permitida troca ou inclusão de modalidade (s) sendo da  
responsabilidade do Técnico de Esporte ou de Arte a 
montagem da equipe. 

7. EXAME MÉDICO será necessário trazer o atestado 
médico, a fim de  liberar o aluno para tal atividade física 
de esporte. Prazo de 30 dias a partir da dada estipulada 
pelo Técnico. 

8. JOGOS FEMININOS: Nas atividades esportivas e nas aulas 
de Ed. Físicas o uso de cabelos preso é obrigatório. Não 
será permitidos brincos de argolas e outros objetos que 
possa prejudicar a si ou o colega no movimento esportivo. 

9. SAÍDA DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS:  A liberação dos 
alunos das modalidades esportivas e culturais dar-se à no 
máximo, após 15 minutos do término da aula. 

10. FORMAÇÃO DE  MODALIDADES ESPORTIVAS:  
A formação de uma Modalidade deverá  alcançar um 
número mínimo de(15) quinze alunos para que se forme a  
equipe.. 

11. EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS: 
São formas de integração do Colégio com a Comunidade 
em que está através dos,  se dará em Eventos Esportivos e 
Culturais como nas Olimpíadas Colegiais Guarulhenses , da 
qual trouxemos medalha e troféu de ouro nas 
modalidades de xadrez ,dama e no Futsal. Os primeiros 
treinos esportivos previstos serão com  os atletas do 
Colégio da região da Vila Galvão e da nossa região. 

 

OS TREINAMENTOS PRÁTICO DE TENIS  DE MESA DO 
COLÉGIO  PAULO  será realizado pelo Técnico da Seleção 
Brasileira, o Professor ANDREWS DE ALENCAR MARTINS 
e Coordenador de todas as Oficinas de Esporte , de Artes 
e Cultura do Colégio Paulo 

 

 



   

 

 

 

 

 

Confira o espaço pelo site www.recantoalex.com 

Vamos sair do mesmíssimo,  FESTEJANDO O DIA 

DAS MÃES  junto com a natureza no RECANTO DO 

ALEX. 

 

Piscinas na área coberta, sendo uma média e uma semiolímpica, 

para jogos de polo aquático,  piscinas na área descoberta, sendo 

uma com toboágua e duas infantis. Ofurô. Sauna seca.  

Vestiários. Campo de bocha. Sala de tv. Playground para 

crianças. Quadra poliesportiva. Campo de futebol society (areia) 

com vestiário. Salão de jogos contendo: 3 mesas de bilhar, ping-

pong  e pebolim. Riacho com cascata e muito verde. Trilha 

ecológica (caminho para casa da branca de neve e os sete anões) 

 

Um dia de apenas “SER” – Mãe e Filho junto à  Mãe Natureza.  

Dia de Partilhar e Compartilhar com a Organização do almoço 

Comunitário. Traga  para vocês dois e para mais dois  o alimento. 

Trajes de banho, Toalha de Banho, Bolas, uma muda de roupa,  

protetor solar e  repelente.  

Levaremos professor de natação para ficar na piscina maior. 

Pedimos a colaboração das mães na observação das normas a serem 

seguidas por todos. 

Saída do Colégio as 8horas e retorno previsto às 18h no Colégio. 

Taxa de Custo: 3 X R$ 43,34   para mãe e filho. 2º filho R$ 65,00. 

Entregue seu COMPROVANTE DE PARTICIPAÇÃOATÉ 20/04/18 para 

que possamos  reservar o espaço.  

PAGAMENTO ATÉ O DIA  09/05/18 – a vista, cartão ou cheque. 

 

 

As aulas  funcionam como uma espécie de catalisador para os 

conhecimentos adquiridos nas aulas teóricas, já que a vivência de uma 

experiência facilita a fixação das informações. Promove o 

desenvolvimento nos alunos na sua  capacidade de reflexão, construção de 

ideias e atitudes, além do conhecimento de procedimentos. 

Tais procedimento metodológico e didático  visam a aprendizagem do 

educando  do século XXI  que realmente dão resultado, através da   

eliminação da Educação Bancária (Paulo Freire)  na qual  encontramos  a 

resistência de alguns  alunos e pais , pois acreditam que o objetivo maior é a  

classificação pela nota e não pelo  desenvolvimento intelectual e Cultural de 

conhecimento  do mundo para sua realização pessoal como ser pensante. 

A aplicação das aulas invertidas (aluno vem preparado para  aula com 

o conteúdo a ser explicado  no dia pelo professor) em  todas as disciplinas do 

Fundamental ao Ensino Médio, o incentivo à pesquisa, aulas por alunos de  

sua  série  ou inferior a sua , levando a ter domínio da matéria não por 

decorar  mas por ter se apropriado do conhecimento. 

Neste 1º bimestre teremos uma saída para o Estudo do Meio por 

série na nossa Região do São João, levando os alunos a conhecer a 

PAISAGEM URBANA, PAISAGEM RURAL, BIOMAS conhecimento adquirido 

apenas nos livros escolares. De caráter obrigatório por fazer  parte do 

conteúdo das disciplinas  no que tange: a história de GRUS e Geral, Biologia e 

Ciências, Matemática – estatística, Física e Química (poluição ambiental)  

Cobraremos a  taxa de R$ 25,00 para o transporte e monitoria do Historiador 

Elton Soares.  Será no horário de aula com saída às 7h e horário previsto de 

chegada as 12h30.  

CONVITE estendido  aos pais professores e pais que puderem 

acompanhar 

os seus filhos 

nos Estudo 

de Campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As provas apresentarão o formato do Enem, contendo uma 

proposta de redação e 180 questões objetivas de múltipla escolha, 

divididas em quatro áreas: Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências Humanas 

e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias. 
 

20/05/2017 (domingo), das 13h às 19h – Ciências Humanas e suas 

Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias. 
 

27/05/2017 (domingo), das 13h às 18h – Linguagens, Códigos e 

suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologia 

A  inscrição será no site do Objetivo 

 

 

Participar da Olimpíada de Matemática uma 

excelente oportunidade para testar seus conhecimentos na 

área e até mesmo se destacar e ganhar premiações. Ou, até 

quem sabe, de ficar famoso em todo o Brasil e até no mundo.  

O Colégio  inscreveu e pagou a taxa de 80 alunos que 

aceitaram o desafio de testar o nível da sua aprendizagem, 

criando assim oportunidades futuras. 
 

Como diz a frase da música de Geraldo Vandré: QUEM 

SABE FAZ HORA, 

NÃO ESPERA ACONTECER. 

 

6º ano 24 de abril 

7º ano 25 de abril 

8º ano 26 de abril 

9º ano 27 de abril 

http://www.recantoalex.com/


 

16/04/2018 – 2ª feira 

[6ºA – matemática e inglês ]  +  [6ºB – Matemática e Inglês] 

[7º A – Ciências  e Inglês] + [ 7º B – Geografia e Inglês] 

[8º A – Artes e História] + [8º B – Artes e Português ] 

[9ºA – Matemática e Português] + [ 9ºB – Matem e Português] 

1º E.M –[ Matem, Inglês e Geog] + [2º E.M. Português e Matem] 

3º E.M – [Física e Inglês] 

17/04/2018. – 3ª feira 

[6ºA – [Português e Ciências] + [ 6ºB – [Artes e ciências] 

[7ºA – [Geog. e  Ed.Física] + [7ºB – Ciências e Espanhol] 

[8ºA –[ Hist. Grus, Espanhol, Ed.Fis] + [8º B – Geog. e ciências]  

[9ºA – [Artes e ciências ] + [9ºB – Espanhol e ciências] 

1º E.M. – [Espanhol, Hist.,Educ.Fis.] + [2º EM – Hist. e Espanhol] 

3º E.M.- [Português e Educação Física] 

18/04/2018. – 4ª feira 

[6ºA – Artes e História] =+ [6ºB – Português e História] 

[7ºA –  Matemática e História] + [7ºB – Matemática. e História ] 

[8ºA –  Português e geografia] + [ 8ºB – Matemática e História] 

[9ºA –  História Grus e Geog] + [ 9ºB - História Grus e Geog] 

[1º E.M. – Sociol., ;Artes, Portug] + [2º EM – Sociol,Filos, Geogr] 

[3º E.M.- Matemática, Sociologia e geografia ] 

19/04/2018. – 5ª feira 

Neste dia  os alunos sairão às 10h. Conselho de Classe e Série. 

[6ºA – Hist Grus e Edu. Física] =+ [6ºB – Hist.Grus e Edu. Física] 

[7ºA – História Grus e  Artes] + [7ºB – Educ. Física e Artes ] 

[8ºA – Ciências ] + [ 8ºB – Educ. Física e Espanhol] 

[9ºA – Educ. Física e Espanhol] + [ 9ºB - Educ. Física e Artes] 

[1º E.M. –  Química ] + [2º EM – Química e Educ. Física  ] 

[3º E.M.-  História ] 

 As Oficinas  das 13h em diante funcionaram  normal 

20/04/2018. – 6ª feira 

[6ºA – Espanhol e Geografia ] =+ [6ºB –Geografia e Espanhol] 

[7ºA – Espanhol e Português] + [7ºB – Português e Hist. Grus  ] 

[8ºA – Inglês e Matemática  ] + [ 8ºB – Inglês e Hist. de Grus ] 

[9ºA –  Inglês e História] + [ 9ºB - Inglês e História] 

[1º E.M. – Biologia, Física, Filo ] + [2º EM – Biologia, Física, 

Inglês] - [3º E.M.-  Filosofia, Biologia e Química ] 

 

 

 

Esclarecimento aos  alunos e aos pais sobre  
 o uso dos uniformes. 

a) O Uniforme do Colégio é de uso obrigatório diariamente, pois 
é a referência onde seu filho estuda e uma garantia interna e 
externa, criando unidade de vestimenta  para permanecer no  
Colégio. Mesmo quando o aluno sai do Colégio e volta para a 
recuperação paralela ou atividades  específicos deverá estar 
uniformizado.  

b) Os alunos das Oficinas enquanto esperam a chegada do 
Uniforme de Esporte deverão vir com as peças mais leves do 
uniforme (camisa e bermudão masculino e leg e camiseta 
feminino). 

c) Os alunos da tarde que jogam Futsal (11h30 a 12h30) soam 
muito e suas camisetas ficam molhadas e vão para aula,, 
neste caso seria o ideal enviar a segunda camiseta na 
mochila. Com o uniforme de Esporte colocam o uniforme do 
Colégio, após o término. 
 

 

A RECUPERAÇÃO PARALELA, isto é, tirar a dúvida 
do aluno é o primordial para o Colégio, pois assim estará  
cumprindo o artigo do  Regimento Escolar que reza sobre  a 
recuperação paralela ou contínua, objetivando a eliminação 
da retenção no final do ano letivo. 

O fato de não eliminar a defasagem de alguns 
conteúdos levam os alunos que ficarem em mais de quatro 
disciplinas, sem atingir a média à retenção no 4º bimestre. 
Processo que evitaremos com estas medidas tomadas, desde 
que haja a parceria entre os pais, o colégio e o aluno. 

Após as Avaliações do 1º Bimestre estará mais claro o 

quadro das necessidades de cada um no que tange a 

aprendizagem, aos sentimentos, as emoções e objetivos 

indefinidos, características próprias do adolescente e do pré 

adolescente. E da nova experiência  dos pais e dos alunos  a um 

novo  Ciclo de Estudo, que vai desde a Pré Escola  ao 

Fundamental 1. 

OFICINAS DE ESPORTES é um fator 

importante para o desenvolvimento integral do aluno, nos 

aspecto psiconeurológico e das operações cognitivas.  

A falta de orientação e direcionamento pode  se tornar 

uma fuga dos estudos e das obrigações, razão pela qual que 

prevalecerá os estudos em detrimento dos esportes e 

cultura.(vide informativo anterior) Disciplina é fator 

primordial na vida escolar e nos esportes. Chegue antes do 

horário para pegar seu filho a noite. 

  

Para acompanhar o avanço tecnológico e facilitar a 
vida dos nossos clientes  estamos disponibilizando o 
Sistema Clip,  o qual pode acompanhar, enviar e receber 
informações diversas e tomada de ações . 

Notamos que alguns pais não estão acionando o  
Sistema, os quais pedimos que em caso de dúvida venha 
pessoalmente  na Secretaria do Colégio  que terá todas as 
informações. O Sistema possui Agenda  de Recados, 
solicitação de 2º via de boleto, Calendário. 

Quanto à entrada e saída dos alunos o sistema de 
catraca voltou ao seu normal e os alunos estão de posse 
do crachá que deverão trazer diariamente e assim saberá 
na hora que entra e que sai do colégio, baixando o 
aplicativo da Catraca Escolar do Colégio. 

“Outro fator que não será mais tolerado  que as 
peruas que  trazem seus filhos chegarem depois do 
horário de  entrada dos alunos no Colégio, processo este 
que não mais será permitido e em caso de ameaça de não 
mais  trazer seu filho, além do tramite legal do Contrato 
assinado, informamos existem outras opção de peruas.  

As últimas aulas tem sido prejudicada devido saírem 
10 minutos antes do término o que tem prejudicado a 
aula do professor,  o aluno e  a organização do Colégio.” 

HORÁRIO DE ENTRADA DE MANHÃ: 
Portão  abre: 6h50 
Início das aulas 7h00. 
Término das aulas: 12h20 - Fundamental 2 
Término das aulas do Ensino Médio: 12h20 
 ou 15h  

HORÁRIO DE ENTRADA DA TARDE 
Portão abre 13h 
Início das aulas: 13h10 
Término da aula: 17h30 – Educação Infantil. 
Término da aula: 18h – Fundamental 1 

 

 

 

 

 

 


