
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS (9º ano)

02 a 30 – Prosseguimento das aulas em regime domiciliar em conformidade com as
decisões das autoridades instituídas e seguindo as orientações dos Informativos de
Abril e Maio:
 Aplicativo de Comunicação e informação SAS Conecta – onde diariamente são lançados os

Roteiros de     Estudos   conforme o horário regular das aulas escolares.
 Vídeoaula –  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 – canal auxiliar de comunicação entre professores e alunos de

cada turma. O grupo tem hora para abrir e para fechar, respeitando o horário de aula.
 E-mail dos professores – para envio de atividades solicitadas.

01 – Continuação das 1as avaliações do 1º Trimestre. O conteúdo e o quadro de horário
foram disponibilizados para os alunos no SAS Conecta, no site do colégio e nos grupos
de WhatsApp.

Dia
da Semana

Segunda-
feira
01/06

Terça-feira
02/06

Quarta-
feira

03/06

Quinta-
feira

04/06

Sexta-
feira

05/06

Segunda-
feira

08/06
Horário 8:00 – 9:30 8:00 – 9:30 8:00 – 9:30 8:00 – 9:30 8:00 – 9:30 8:00 – 9:30
Disciplina Espanhol Ciências Português Física Inglês Matemática

08 e 09 – 1  as   Avaliações de Progressão Parcial.  

08/06 09/06
Matemática História

11 – Feriado Nacional – Corpus Christi (não haverá aulas on-line, nem atendimentos por

parte dos professores e coordenação).

12 – Aula normal via acesso remoto.
29 –Divulgação do conteúdo para 1as Avaliações do 2º trimestre no site do colégio, via
SAS Conecta e nos grupos de WhatsApp.
30 – Resultado da 1ª Avaliação de Progressão Parcial, divulgado no SAS Conecta para
o aluno e responsável 

OBSERVAÇÕES: 
1- As 1as avaliações do 2º trimestre terão início no dia 06/07/20 e serão on-line, através do
aplicativo Superpro.

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

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. 

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

