
 

 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS- 1º AO 5º ANO 

01 – Projeto “Riquezas do nosso Brasil - A diversidade cultural do nosso Nordeste. 

Os alunos trabalharão a cultura popular nordestina, promovendo uma integração 

através das áreas de conhecimento.  

 

01 - Liberação dos boletins com o resultado do 1º trimestre, via SAS Conecta  

 

01 - Entrega de materiais (atividades). 1º ano 
 

03 - Feriado Nacional – Corpus Christi. Não haverá aula. 

 

04 – Recesso (não haverá aula, nem atendimentos por parte dos professores e 

coordenação). 
 

07– Início das reuniões de pais/ responsáveis (online) -Detalhamento do processo 

ensino aprendizagem. Esteja atento quanto ao horário marcado. Não haverá 

atendimento fora do horário estipulado, pois outras turmas e responsáveis serão 

atendidos. O link da reunião será enviado pelo SAS e na linha de transmissão. 
 

07 a 11- “De mãos dadas com o Meio Ambiente”. Atividade interna desenvolvida na aula de 

Ciências em comemoração ao Meio Ambiente.  

1º ano- Os elementos da natureza. Vamos cuidar para não faltar! 
2º ano- Vem reciclar-Coleta Seletiva 

3º ano- Animais -A importância de preservar 

4ºano- A conscientização do desperdício da água 

5º ano- Meio Ambiente e Reciclagem: desafio e soluções. 

 

14 a 18 – Exercício diagnóstico de Português e Matemática (conteúdo do 1º trimestre). 

Seguirá, via SAS Conecta, com a discriminação dos dias. 2º ao 5º ano. 

 

14 a 18 – Brincadeiras regionais (Paraíba e Maranhão). Oficina de bandeirinhas. 1º ano 

 

21 - Divulgação do conteúdo das 1as avaliações do 2º trimestre. O conteúdo será 

postado no SAS Conecta e na linha de transmissão. 

28 – Início da culminância do Projeto do mês (atividade interna). 

 

 

 

 

 

 



 

 

Turno da Manhã: 

Dia Turma Profª Dia Turma Profª Dia Turma Profª 

28 

2301 Célia 

29 

2201 Daniele 

30 

2101 Natani 

2401 Viviane 2501 Elisângela 2502 
Ana 

Cláudia 

 

 

Turno da Tarde: 

Dia Turma Profª Dia Turma Profª 

28 
2302 Jéssica 

29 
2103 Thaís 

2402 Angelica 2403 Luciana 

01/jul 
2102 Priscila 

02/jul 
2202 Thaís 

2503 Elisângela 2402/2403 Reapresentação 

 

 

                                                          JULHO 

 

05 - Início das 1as avaliações do 2º trimestre. 

Neste trimestre algumas avaliações serão presenciais e outras online para os alunos 

em regime presencial. As provas online serão em contraturno. 

Para o aluno em regime remoto, as avaliações ditas presenciais, no quadro abaixo, 

deverão ser realizadas em sua residência, no horário normal de aula e as avaliações 

online, em contraturno. 

As avaliações digitais serão enviadas no Portal SAS.      

 

Horário 

1º ano: 

Manhã: 07:30 às 09:20 (avaliações presenciais) 

Tarde: 13:30 às 14:20 (avaliações presenciais) 

2º ao 5º ano: 

Manhã: 07:30 às 09:20 (avaliações presenciais) 

Tarde: 13:20 às 15:00 (avaliações presenciais) 

           Após as avaliações, os alunos terão, normalmente, as aulas do dia. 

 05/07 

2ª feira 

06/07 

3º feira 

07/07 

4ª feira 

08/07 

5ª feira 

09/07 

6ª feira  

12/07 

2ª feira 

1º ano Inglês 

(online) 

Português 

(presencial) 

Ciências 

(online) 

Matemática 

(presencial) 

História/ 

Geografia 

(online) 

Leitura 

 

2º ao 

5º ano 

Português 

(presencial) 

Ciências 

(presencial) 

História 

(online) 

Matemática 

(presencial) 

Geografia 

(online) 

 



 

 

 

13 -Segunda Chamada. O requerimento deverá ser feito no dia seguinte após a perda 

da avaliação junto à Coordenação (com apresentação do atestado médico) e junto à 

secretaria do colégio (quando não for caso de saúde). Não serão aceitos requerimentos 

na véspera ou no dia da prova.  

 

16– Término do Semestre 

 

17 a 31 - Dias livres para o aluno 

 

 Observações:  

 

1- 02/08 - Início do 2º Semestre 

 

2- Canais de Comunicação:  

•  Site de colégio: https://www.odetesaopaio.com.br 

•  E-mail: contato@odetesaopaio.com.br 

•  E-mail setor financeiro: financeiro@odetesaopaio.com.br 

Redes sociais: 

• Facebook: https://WWW.facebook.com/odetesaopaio 

• Instagram: @odetesaopaiooficial 

Plataformas digitais: 

• odeteon.sasconecta.com.br 

• portalsas.com.br 
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