
Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

E D U C A N D O  E  T R A N S F O R M A N D O

Circular nº 019/2018 

Ref.: Matrículas e Rematriculas/2019

FORTALECIMENTO DA PARCERIA

FAMÍLIA – ESCOLA 

• ECCOS  - com dia exclusivo de atividades juntando

educandos, familiares e professores – 6º Ano ao Ensino

Médio. 

• 2ª Mostra Cultural de Infância, com o tema “Parque Dino” -

encheu de orgulho todos os visitantes – Ed. Infantil e 1º Ano. 

• Festa Junina com atividades interativas envolvendo as

famílias – Ed. Infantil ao 5º Ano. 

• Agilidade, clareza e segurança na comunicação, com a

implantação da Agenda Digital para todos os segmentos. 

 

APROFUNDAMENTO PEDAGÓGICO 

• Implantação e consolidação do novo material didático –

Ético e pH, que traz conjunto de ações e ferramentas voltadas

ao alcance de excelentes resultados nos diversos vestibulares

e ENEM, sem deixar de lado a formação crítica. 

• Iniciação do Projeto Vivências, com aula semanal de

proposta e local diferenciados, variando entre Artes,

Culinária, Tecnologia e Experiências em Laboratório – 1º ao

5º Ano. 

• Parceria para iniciação do programa LIV - Laboratório

Inteligência de Vida, nos Anos Finais. Vamos fazer muito

sobre o desenvolvimento de habilidades Socioemocionais.   

 
ESTRUTURA 

• Construção do espaço TecMídia, inspirado nos espaços

Google Education.  

• Revitalização das salas de aula e ampliação do parque dos

Anos Iniciais.  

• Construção de novos espaços para convivência e descanso

– deck.  

RESULTADOS 

• Antes de concluir o Ensino Médio, sete estudantes do nosso

Terceirão 2018 foram aprovados(as) nos Vestibulares de

Inverno (UFSC/UDESC/ACAFE). 

• Em pesquisa de opinião aplicada aos pais e responsáveis,

obtivemos nota média de recomendação de 9,01.  

• Reconhecimento - mais de mil comentários positivos

registrados neste ano, em nosso blog “Falam os Pais”. 

E muito mais, que ocorre em nosso dia-a-dia! 

 

Agradecemos a todos pela confiança, pela participação e pelas sugestões. É através

deste tripé que nós, do Colégio Paulo Freire, conseguimos, com muita honra, ser

um marco na vida de vossos filhos.  

Juntos, faremos 2019 ainda melhor! 
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Estamos próximos do final de mais um ano. Nosso propósito de fazer em 2018 um ano letivo

diferenciado concretizou-se. Desde o segmento Infantil até o Ensino Médio foram muitos

acontecimentos de encher os olhos. Confira! 

 

A DIREÇÃO 


