
 

 

                                                          ENSINO FUNDAMENTAL - 1º ANO  

 

02 – Início das 1as Avaliações do 3º Trimestre. 

02/10 03/10 04/10 07/10 08/10 09/10 10/10 

História/Geografia Ciências Leitura Português Leitura Inglês Matemática 

 

03 - Luz, Câmera e Ação!!! Filmagem para a Festa do Livro. O aluno deverá vir uniformizado. 

 Não falte. 

11– Comemoração ao Dia da Criança. “Oficina de Mini Confeiteiros” (Fubá Confeitaria 

Artesanal) e atividades recreativas. 

14 – Recesso 

15 – Recesso – Dia do Professor. Parabéns a todos os nossos educadores! 

16 – Segunda Chamada. O requerimento deverá ser feito no dia seguinte após a perda da 

avaliação junto à Coordenação (com apresentação do atestado médico).  

17- Piquenique da Leitura 

18- Cheirinho de pipoca no ar. Sessão cinema. 

18– Início da REMATRÍCULA PARA 2020.  

Foi entregue ao aluno o envelope contendo os documentos para a rematrícula: Informativo 

com as normas; Contrato de Prestação de Serviços; Requerimento de matrícula.  

 Preencha todos os campos dos documentos, traga a documentação necessária. 

Compareça no dia indicado na tabela e tenha mais tranquilidade para fazer a matrícula de 

seu filho.  

30– Entrega das 1as avaliações do 3º Trimestre aos alunos. Cabe ao aluno entregar as 

avaliações ao responsável. 

 

Observações: 

1 - WeBOT !!! Parabéns às equipes de Robótica que, no Torneiro Brasil de Robótica, ficaram 

em 2º e 3º lugares. Alunos dos 4os e 5 os anos que, num Torneio Nacional, participando pela 

1ª vez, defenderam  seus Projetos Científicos brilhantemente. 

 

Acesse nosso site e você encontrará: INFORMATIVO do mês / FOTOS das atividades / 

CONTEÚDO para as avaliações / atividades de AULA e CASA e muito mais. Aproveite!  

www.codesp.com.br            www.facebook.com/odetesaopaio 

Sugestão de leitura para os pais: “A Síndrome do Imperador”. Leo Fraiman – FTD 
 

                                         Professor:  

      O único profissional que forma todos os profissionais. Parabéns!!! 

 

 

 

 

http://www.codesp.com.br/
http://www.facebook.com/odetesaopaio
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