
                     Ensino Fundamental-Anos Iniciais (1º ao 5º ano) - Manhã

02- Retorno das aulas.
04 - Início das atividades classificatórias para a Olimpíada Brasileira de Robótica – OBR. 5º ano.
06 - Reunião de Pais– 2º ao 5º ano (pais novos).  Horário: 7:45
16 – Entrega do conteúdo das 1as aval do 1º trimestre. 2º ao 5º ano do Fundamental I
19 - Olimpíada Matemática Canadense Canguru. Horário normal de aula. -3° ao 5° ano. 
18 a 20  – Experimentando diferentes sabores (Comemoração interna da Chegada do Outono). O
objetivo  da atividade  é  trabalhar  de forma lúdica à chegada da estação,  incentivando hábitos
alimentares saudáveis e consumo de frutas da época. Seguirá bilhete posteriormente.
 23 – Início das 1as avaliações do 1º trimestre – 2º ao 5º ano do Fund.I .
 

Anos 23/03
(2ªfeira)

25/03
(4ªfeira)

27/03
(6ªfeira)

30/03
(2ªfeira)

31/03
(3ªfeira)

01/04
 (4ªfeira)

03/04
(6ªfeira)

2º e 3º Prod.Textua
l

Português Matemátic
a

Inglês Geografia História Ciências

4º e 5º Prod.Textua
l

Português Matemátic
a

Inglês História Geografia Ciências

24 - Apresentação Interna do Circo De La Costa.  O circo De La Costa alia  a magia circense à
educação ambiental e práticas sustentáveis. 1º ao 3º ano. Seguirá bilhete posteriormente.

30 e 31–Reunião para todos os Pais do 1º ano e com apresentação dos alunos no Projeto “Era uma
vez”. 

Data Turma/Professora Horário
30/03 - (2ªfeira) 2102 -Priscilla 16:00
31/03 - (3ªfeira) 2101 - Daniele 8:00
31/03 - (3ªfeira) 2103 - Daniele 16:00

Observações:

1 – Atendimento da Coordenação: Agende horário na Secretaria do colégio ou pelo site da escola.
2 - Aula de reforço – 3(três) vezes por semana, duração de 1 mês. Valor: R$: 170,00 (cento e setenta reais). (1º
ao 5º ano)
3 - Livros Extraclasse adotados para o 1º trimestre: 
4º ano- O palhaço e a bailarina. Editora: Edelbra
5º ano- O clube dos mistérios e as cores da natureza. Editora: Edelbra.
 4- Lembramos que para ter direto à 2ª Chamada o aluno deverá apresentar o atestado médico até 24 horas
após a avaliação perdida. Caso contrário, o requerimento (R$ 40,00 - quarenta reais) deverá ser efetuado na
secretaria, em até 24 horas após a avaliação perdida. 
5 - Atenção alunos novos no colégio a partir do 2º ano! No dia  23/03 termina o prazo para a entrega dos
Históricos Escolares (transferências) - Del. CEE 253/2000 – Art.15 – “Ao aluno em processo de transferência
cuja matrícula ainda não se tenha concretizado, pela falta de apresentação da documentação, é permitido
frequentar  a escola de destino pelo período máximo,  improrrogável,  de 45 (quarenta e cinco)  dias,  cuja,
validade para fins escolares, só passa a ser reconhecida com a concretização da matrícula”. A perda de aula
será de inteira responsabilidade do responsável, pois a falta deste documento implica no cancelamento da
matrícula. Caso haja algum problema com a escola de origem, procure imediatamente a secretaria do nosso
colégio (antes dessa data).
6-Os alunos que participarão do torneio interno de robótica estarão treinando para a First League Lego Jr., 
todas as sextas feiras no contraturno. (Manhã: 8:00 às 12:00 e Tarde: 13:00 às 17:00)

O  INFORMATIVO  DO  MÊS  e  FOTOS  DAS  ATIVIDADES,  são  encontrados  em  nossas  redes  sociais.
Acompanhe todo o trabalho desenvolvido. 



Nossa escola está dando um passo importante para melhorar a comunicação. E também estamos
cientes do quanto uma boa comunicação nos ajudará nossa escola a atingir os objetivos
sonhados. 

Logo, informamos que a partir de março a comunicação será feita via Agenda Digital, por
meio  de  um  aplicativo,  você  receberá  informações  diversas  sobre  a  nossa  escola  e
também poderá entrar em contato conosco. 

A Agenda Digital está disponível para Android e Iphone (2º ao 5º ano). A instalação
é simples e gratuita. Você receberá no seu e-mail um login e senha inicial (no dia 2
de março).  Depois basta buscar o aplicativo SAS Conecta ou entrar no site https://
odeteon.sasconecta.com.br/. Se você não recebeu favor entrar em contato com a
Secretaria  urgentemente,  pois  o  e-mail  pode  não  ter  sido  informado  ou  estar
incorreto. Caso tenha qualquer dúvida estamos disponíveis para ajudar.

O INFORMATIVO DO MÊS / RELAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DE AULA E CASA DE CADA
MATÉRIA /  CONTEÚODS DAS AVALIAÇÕES /  FOTOS DAS ATIVIDADES,  são encontrados  em
nossas redes sociais. Acompanhe todo o trabalho desenvolvido. Visite-nos:

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

   Sugestão de leitura para os pais – “O poder da palavra dos pais.” (Elizabeth Pimentel – Ed.
ING). 

http://www.odetesaopaio.com.br/
http://www.facebook.com/odetesaopaio
https://odeteon.sasconecta.com.br/
https://odeteon.sasconecta.com.br/

