
 

 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS – 9º ano 

03 a 07 – Recesso escolar. Nesse período não haverá aulas online na plataforma e nem 

atendimentos via WhatsApp. 

10 – Retorno às atividades remotas. 

10 a 28 – Resgate de brincadeiras folclóricas. Educação Física/Arte/Português 

11 – Dia do Estudante. Parabéns a todos! Estudar é conhecer mundos, é viver novidades e alegrias a 

cada dia. Neste momento que estamos vivendo uma pandemia, você está escrevendo a sua 

história. Serão seus esforços que contarão o seu futuro. Estudar para ir mais longe. 

19 a 21 - 3as Avaliações de Progressão Parcial. Realização das 14 horas às 16 horas. Lembramos que 

o conteúdo já foi entregue. Não há 2ª chamada na Progressão Parcial. O aluno que não fizer à 

avaliação automaticamente estará com a nota zero na mesma. 

 

 

 

 

Obs:   

 Seguindo o protocolo adotado nas avaliações anteriores, o responsável e aluno receberão a avaliação 

por mensagem através do SAS Conecta e após conclusão deverá encaminhar por foto para o WhatsApp do 

seu professor. Durante todo o período de prova o professor estará à disposição do aluno para solucionar 

eventuais dúvidas. 

 Nas avaliações de Matemática, Geometria e Química é obrigatório o desenvolvimento do cálculo de 

cada questão. Será desconsiderada as questões sem cálculo.  

22- Aniversário de 40 anos do Colégio Odete São Paio. Vamos comemorar juntos em nossas redes 

sociais. Esperamos sua participação. 

22(sábado)- 1ª Avaliação Acadêmica Sistemática – 6º ano do Fundamental à 2ª série do Ensino 

Médio. O grupo de WhatsApp de aula virtual estará aberto de 8h às 13h para orientações. 

29(sábado) - Olimpíada SAS – 9º ano do Fundamental e 1ª série do Ensino Médio. O grupo de 

WhatsApp de aula virtual estará aberto de 8h às 13h para orientações. 

31 - Entrega do resultado final da Progressão Parcial. O aluno que não conseguir 16,5 (dezesseis e 

meio) pontos com as 3 avaliações na disciplina, será encaminhado à Recuperação Especial que 

acontecerá no início de outubro, cujo requerimento deverá ser feito na Secretaria do colégio até o 

dia 27 de setembro,. no horário de 09 às 12 horas. 

 

 IMPORTANTE: 

 Sabemos que ainda não há data prevista para o retorno das aulas presenciais em nosso 

Estado, mas estamos nos preparando para receber nossos alunos, atentos a medidas de higiene, 

segurança e protocolos anunciados. 

 O Informativo Mensal de Agosto poderá sofrer alterações, de acordo com as decisões das 

autoridades governamentais. Fique atento! 

 Continuaremos com o trabalho nas aulas de Literatura com o livro extra classe. 

Canais de Comunicação: 

 Site do colégio: https://www.odetesaopaio.com.br 

Dia 19/08 – 4ª feira 

 

Dia 20/08 – 5ª feira Dia 21/08 – 6ª feira 

MATEMÁTICA GEOMETRIA HISTÓRIA / PORTUGUÊS 

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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