
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
São José – SC, 27/05/2015.                                          

                                            

   Senhores pais e/ou responsáveis, 
 

1. Boletim Escolar - 1º trimestre: 

Encaminhamos hoje, via agenda, o Boletim Escolar do 1º trimestre, dos(as) educandos(as) do Ensino 

Fundamental (6º ao 9º Ano) e Ensino Médio. 
 

2. Conforme o calendário escolar, lembramos do atendimento aos pais/responsáveis:  

Data: 30/05 (sábado) 

Horário: das 8h às 11h30min 

Local: Colégio Paulo Freire (prédio II)  
 

Nesse dia os(as) educadores(as) estarão no Colégio à disposição dos pais, para atendimento individual e por 

ordem de chegada. O contato com os(as) educadores(as) deverá ser breve e objetivo. Caso haja necessidade de 

um tempo maior, poderá ser solicitado outro horário, via agenda. 
 

3. Blogs tarefas/avaliações:  
Continuam disponíveis na página inicial do nosso site, blogs para as turmas do 6º Ano ao Terceirão. O 

objetivo é propiciar mais um canal de comunicação entre educadores(as) e educandos(as), além de oferecer aos 

pais/responsáveis a oportunidade de acompanhar um pouco mais o cotidiano escolar das referidas turmas (grade 

de horários das aulas, datas e conteúdos das avaliações, tarefas e trabalhos). 
 

Esses blogs poderão ser acessados por meio do link: http://colegiopaulofreiresj.com.br/  
 

Aproveitem e acompanhem nosso cotidiano também na nossa página no Facebook: 

www.facebook.com/paulofreireweb 
 

A Coordenação 
 

 

 

  
 

 
São José – SC, 27/05/2015.                                          

                                            

   Senhores pais e/ou responsáveis, 
 

1. Boletim Escolar - 1º trimestre: 

Encaminhamos hoje, via agenda, o Boletim Escolar do 1º trimestre, dos(as) educandos(as) do Ensino 

Fundamental (6º ao 9º Ano) e Ensino Médio. 
 

2. Conforme o calendário escolar, lembramos do atendimento aos pais/responsáveis:  

Data: 30/05 (sábado) 

Horário: das 8h às 11h30min 

Local: Colégio Paulo Freire (prédio II)  
 

Nesse dia os(as) educadores(as) estarão no Colégio à disposição dos pais, para atendimento individual e por 

ordem de chegada. O contato com os(as) educadores(as) deverá ser breve e objetivo. Caso haja necessidade de 

um tempo maior, poderá ser solicitado outro horário, via agenda. 
 

3. Blogs tarefas/avaliações:  
Continuam disponíveis na página inicial do nosso site, blogs para as turmas do 6º Ano ao Terceirão. O 

objetivo é propiciar mais um canal de comunicação entre educadores(as) e educandos(as), além de oferecer aos 

pais/responsáveis a oportunidade de acompanhar um pouco mais o cotidiano escolar das referidas turmas (grade 

de horários das aulas, datas e conteúdos das avaliações, tarefas e trabalhos). 
 

Esses blogs poderão ser acessados por meio do link: http://colegiopaulofreiresj.com.br/  
 

Aproveitem e acompanhem nosso cotidiano também na nossa página no Facebook: 

www.facebook.com/paulofreireweb 
 

A Coordenação 
 

 

 

http://colegiopaulofreiresj.com.br/
http://www.facebook.com/paulofreireweb
http://colegiopaulofreiresj.com.br/
http://www.facebook.com/paulofreireweb

