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São José- SC, 12 de fevereiro de 2014 
 

 
Circular nº 001/2014              
Ref.: Acolhida e informações gerais para o início do ano letivo de 2014 - 
Ensino Médio - Terceirão 
 
 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 
 

Estamos felizes por poder contar com a parceria dos senhores na formação integral de nossos(as) 

educandos(as) em mais um ano letivo. 

Nossos profissionais já estão em trabalho de formação e conclusão do planejamento de atividades 

para 2014, que promete ser ainda melhor do que foi nos anos anteriores. 

Aos(Às) educandos(as), queremos dizer que esperamos a todos(as) com muito afeto e que a vinda 

de vocês sempre nos alegra!  

Ao tempo em que agradecemos a confiança em nós depositada, encaminhamos as principais 

informações referentes ao início deste ano letivo. 

 

 
 1ª Reunião de Pais  

 

Turma Data Horário 

Terceirão 17 de março 19h 

 

 

 Início das aulas  
 

             17 de fevereiro (segunda-feira) 

 

 

 Horário das aulas 
 

Curso Turno matutino Contra turno 

Terceirão  

 

  07h30min às 12h20min Segundas-feiras - aulas das 13h30min às 18h  
Quartas-feiras - Avaliação semanal, das 
13h30 às 15h30min  
Ed. Física 

 Obs.: Educação Física - o horário será de acordo com a modalidade esportiva optada pelo(a) educando(a) no 
início do ano letivo. 
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Outras informações e o resumo de nosso PPP – Projeto Político Pedagógico – encontram-se em 

nosso site: www.colegiopaulofreiresj.com.br, nas páginas iniciais das agendas a serem entregues 

aos(as) educandos(as) no primeiro dia de aula e na Secretaria do Colégio.  

 

Todo o nosso Corpo Funcional continua à sua disposição e dos(as) educandos(as), notadamente 

a Direção, o Assistente de Direção, Marcos Cunico, assim como as Coordenadoras: 

 Do GI 2 ao 1º Ano: Evelise Vieira Melo Rodrigues;  

 Do 2º ao 5º Ano do Ensino Fundamental: Ana Gissele F. da Silva Bleyer; 

 Do 6º Ano ao 8º Ano do Ensino Fundamental: Rosângela C. Espíndola; 

 Do 9º Ano ao Terceirão: Luciana Duarte Silva.  

 

        A Coordenação Pedagógica é o elo entre pais e educadores, a qual deve ser solicitada sempre 

que necessário. 

Sejam todos(as) bem-vindos(as) ao Colégio Paulo Freire! 

 

                                     A Direção 


