
 

 

Educação Infantil – Pré I e II 

Parabéns aos alunos que ganharam medalhas na Olimpíada Canadense de Matemática 

(Canguru) e aos que ganharam medalhas na Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA).  

 

NOVEMBRO 
 

01 (2ª feira) – Não haverá aula presencial. Seguirá o Roteiro de Estudo via linha 

transmissão. 
 

02 (3ª feira) – Feriado Nacional – Dia de Finados 
 

04 – Qual é a canção? Pré II 
 

05 – Bichos na arte. Pré I 
 

08 – Histórias que encantam. Toy Story.  Pré II 
 

12 – Jogo da Vez. Filhote de Elefante. Pré I 

        Brincando de trilha da rima. Pré II  
 

15 (2ª feira) - Feriado Nacional – Proclamação da República. 
 

16 – Histórias que encantam. O Rei Leão. Pré II 
 

17 – Oficina: brinquedo sonoro. Pré II 
 

18 – Hora de passarinhar. Pré I 
 

19 – Arte que encanta. As cores da bandeira.  

         Recreio divertido. Pré II 
 

20 (sábado) - Feriado Estadual – Consciência Negra 

 

22 – Hora da Conversa: “Viva a diversidade!”  

          

23 – Ensaio Geral da Festa do Estojo. Espaço Panorama Cultural (Horário normal de aula). 

         Pré II. 

 

26 – Jogo do formigueiro. Pré I. 

         Jogo da vez. Sobe e desce. Pré II. 
 

27 – A secretaria do Colégio estará aberta para matrícula/2022, de 08 às 12 horas. 
 

29 – Início das Reuniões de Pais. “Certos de que a parceria entre Escola e Família foi o fator 

fundamental para o sucesso de seu filho”.  Entrega das fichas avaliativas. - Pré II  



 

 

Apresentação dos alunos e entrega das fichas- Pré I. 

 

Data Professora Horário  

29/11 (2ª feira) Pré II - Aline 16:15 

30/11 (3ª feira) Pré II - Christiane 08:00 

30/11 (3ª feira) Pré II - Michelle 16:15 

01/12 (4ª feira) Pré I – Larissa 10:30 

01/12 (4ª feira) Pré I – Karina (Grupo A) 16:15 

02/12 (5ª feira) Pré I – Karina (Grupo B) 16:15 

 

DEZEMBRO 
 

06 – Recreação e Arte natalina (Papai Noel mandou). 
 

07 a 09 – Festa do Estojo – Espaço Cultural Panorama. Momento mais esperado do ano!               

                    Neste dia não haverá aula - Pré II  

 

Data Professora 

07/12 (3ª feira) Christiane 

08/12 (4ª feira) Michelle 

09/12 (5ª feira) Aline  

 

10 – Encerramento das aulas. A partir desta data o aluno estará de férias. 
 

23 – A secretaria só funcionará até às 11:30. Não haverá expediente à tarde. 

 
 

JANEIRO/2022 
 

   17 a 21 – Colônia de Férias no do Colégio Odete São Paio. 

    Muita brincadeira, piscina, jogos e diversão. Vagas Limitadas!  

    Da Educação Infantil ao Ensino Fundamental (6º ano). 

    Maior informação vide site, face book ou secretaria do colégio. 
 

Observação: Nas férias (de 27/12/2021 a 14/01/2022) o horário de funcionamento de 

secretaria será de 08:00 às 12:00 e de 13:00 às 16:00. 

 

FEVEREIRO/ 2022 
 

ATENÇÃO – alteração do uniforme: 

Aluno que irá para o 1º ano em 2022, terá o uniforme modificado. 

 

UNIFORME ESCOLAR EXIGIDO:  



 

 

Educação Infantil – O uniforme deverá ser observado pelo responsável. Não será 

permitido o uso de sandálias de dedo e nem de calça jeans. O UNIFORME DE FRIO é 

comprado na secretaria, com o logo do colégio. 

 Obs.: O conjunto de frio utilizado no Pré II pode ser utilizado no 1º ano de 2022 

 

1º ano - Camisa na cor da série / BERMUDA /SHORT SAIA comprado na secretaria, com o 

logo do colégio / CALÇA JEANS índigo AZUL (sem customizações) / TÊNIS (sapatilha não 

é tênis) / CASACO DE FRIO comprado na secretaria, com o logo do colégio. 

 

IMPORTANTE: Lembramos que o material didático será utilizado a partir da 2ª semana de 

aula para o cumprimento do calendário escolar.  

INÍCIO DAS AULAS em fevereiro de 2022 

 

Obs.: Antes do início do ano letivo de 2022 faremos as reuniões de pais. A data será 

enviada pelo e-mail do responsável. 

 
Agradecemos a confiança em nós depositada e esperamos que, juntos, possamos crescer 

cada vez mais. 

 

 

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 

  

Plataformas digitais para o ano de 2022:  

 
• odeteon.sasconecta.com.br – Através do SAS Conecta são encaminhadas as 

ocorrências de faltas e de     indisciplina; convocações para reuniões, informativo mensal, 

horários de recuperação. 

 

Dia 08 - 1º ano do Ensino Fundamental (07:15 às 11:40 / 13:15 às 17:40)       

                Pré I e Pré II da Educação Infantil. Nos dias 08 e 09 os alunos sairão 1 (uma) hora 
mais cedo (07:15 às 10:30 / 13:15 às 16:30).  

 

A partir de 14 de fevereiro iniciaremos as aulas em horário normal (07:15 às 11:30 / 13:15 às 
17:30). 

 

https://www.odetesaopaio.com.br/
mailto:contato@odetesaopaio.com.br
mailto:financeiro@odetesaopaio.com.br
https://www.facebook.com/odetesaopaio/
http://odeteon.sasconecta.com.br/


 

 

 

• portalsas.com.br - No PORTAL SAS o aluno tem acesso a exercícios on-line, 

gamificados, que complementam as atividades desenvolvidas nas unidades estudadas. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

 

Lembre-se do nosso programa “Mais Amigos” 

Você pode ter uma mensalidade paga. 

Aproveite. 

“Natal é tempo de alegria, partilha e 

fraternidade. 

Que este clima seja a base para que 

possamos encontrar a felicidade e a paz. 

Feliz Natal!” 


