
 

 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS (2º AO 5º ANOS) 

01 a 31 – Prosseguimento das aulas em regime domiciliar em conformidade com as decisões das autoridades 

instituídas: 

• Aplicativo de Comunicação e Informação SAS Conecta – onde diariamente são lançados os Roteiros de 

Estudos conforme o horário regular das aulas escolares. 

• Videoaula – no Portal SAS Educação, produzidas pelos professores do Sistema de Ensino SAS e/ou pelos 

professores do Colégio Odete São Paio. 

• Aulas ao vivo, em videoconferência (pelo aplicativo Zoom Meeting). 

• Grupo de WhatsApp (Linha de Transmissão) – canal auxiliar de comunicação entre professores e alunos de 

cada turma, respeitando o horário de aula. Através desse canal os alunos tiram dúvidas e enviam as atividades 

para os professores (WhatsApp ou pelo SAS Conecta). 

As aulas e atividades online estão sendo computadas como dias letivos de 2020. Os alunos estão sendo avaliados 

a partir da presença, participação, realização das atividades e devolutivas das mesmas.   

01- Continuação dos Exercícios Diagnósticos Avaliativos, através da Plataforma Google Forms. 4º e 5º anos. As 

notas dos exercícios estarão sendo computadas para futura avaliação dos alunos. 

Dia da semana    Disciplina 

     01/07 - 4ª feira     História 

 

03- Continuação dos Exercícios Diagnósticos, através da Plataforma Google Forms. Esses exercícios têm a 

finalidade de acompanhar o desempenho dos alunos nos conteúdos ministrados. 2º e 3º anos. 

 

Dias da semana     Disciplina 

03/07 -6ª feira     Matemática 

10/07 - 6ª feira        História 

17/07 - 6ª feira       Ciências 

24/07 - 6ª feira         Inglês 

 

03- Atividades relacionadas ao “Arraiá Virtual” pelo Aplicativo Zoom Meeting. Seguirá horário via linha de 

transmissão pelo WhatsApp. 2º e 3º anos. 

10- “Arraiá Virtual” - Os alunos através da aula do Zoom, participarão virtualmente do nosso Arraiá. Teremos 

brincadeiras, músicas e muita diversão! Traje caipira (opcional). 2º e 3º anos. 

20 – “Correio Virtual” - Dia do Amigo e Internacional da Amizade. Seguirá bilhete explicativo na linha de 

transmissão pelo WhatsApp.  4º e 5º anos. 

28 a 31– Noite do Pijama Virtual- Proporcionar um momento de interação entre os alunos, colegas, familiares e 
professores. Seguirá bilhete explicativo no SAS Conecta e pelo WhatsApp. 2º e 3º anos. 

 

28/07 -  2301 28/07 -   2302 29/07 -   2303 30/07 - 2201 30/07  -  2202 31/07 -  2203 
18:00–Profª Célia 19:00- Profª Célia 18:30 Profª Jéssica 18:30-Profª Angélica 18:30-Profª Mônica 18:30 Profª Luanda 

 



 

 

 
Vem aí... em agosto:  

• Aniversário de 40 anos do Colégio Odete São Paio 

• Provinha SAS (5º ano) 

 
 
OBSERVAÇÕES:  
1- O Decreto 147/2020 da Prefeitura Municipal de São Gonçalo, determina que as aulas nas Unidades de Ensino 

fiquem suspensas até o dia 31/07/20, podendo esse prazo ser revisto a qualquer tempo. 

2- O Informativo Mensal de Julho poderá sofrer alterações, de acordo com as decisões das autoridades 

governamentais. Fique atento! 

3- Colégio já está planejando as suas atividades pedagógicas e instrumentais para quando o retorno as aulas 

forem autorizadas pelos Órgãos Públicos. 

  4- No portalsas.com.br o aluno tem acesso a conteúdos audiovisuais que complementam as atividades, exercícios 

on-line para aprofundar seus conhecimentos.  Aproveite as vantagens de nosso Sistema de Ensino.  

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

Canais de Comunicação: 
• Site do 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 
Plataforma digital: odeteon.sasconecta.com.br 
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