
 

 

 

Ensino Fundamental Anos Finais – 6º ao 8º ano 

02 – Feriado Nacional – Dia de Finados 

O3 a 05 - Continuação das primeiras avaliações do 3° Trimestre  

  2601/2602 2603 2701/2702 2703 2801/2802 

03/11 

3ª feira 

7:30-

9:00 

História História História História Matemática 

04/11 

4ª feira 

7:30-

9:00 

Ciências Ciências Matemática Matemática Geometria 

05/11 

5ª feira 

7:30-

9:00 

-------- Matemática Inglês Inglês Ciências 

 

Turma 2604 

03/11 3ªfeira 16:10-17:50 Matemática 

04/11 4ªfeira 13:15-14:10 Arte 

05/11 5ªfeira 14:10-15:50 História 

Atenção!!!  

Aula normal nos demais horários com revisão, correção de exercícios ou continuação do 

conteúdo. 

Em caso de falta justificada pelo responsável, a 2ª CHAMADA será marcada pelo professor. 

O aluno que não realizar a avaliação da 2ª CHAMADA ficará com a nota zero falta e deverá 

aguardar o resultado trimestral para fazer recuperação, se for necessário. 

07 (sábado)– Funcionamento da secretaria de 09 às 13 horas. 

09 a 13- Período para realização de atividade de Recuperação Paralela (valor 0 a 2 pontos) nas 

disciplinas que o aluno não atingir a média mínima de 5,5 (cinco e meio). Os professores entrarão 

em contato com os alunos encaminhados à recuperação paralela para direcionar a atividade. 

12- Aplicação das provas da 23ª OBA VIRTUAL- Olimpíada Brasileira de Astronomia e 

Astronáutica- 8 às 17 horas. O tutorial seguirá posteriormente pelo SAS Conecta. 

18 – Divulgação do conteúdo para a 2ª avaliação do 3º trimestre 

20 - Feriado Nacional – Consciência Negra 

21 (sábado) - 2ª Avaliação Acadêmica Sistemática SAS – 6º ano à 2ª série do Médio. Seguirá o 

tutorial, posteriormente. 

 

Observações:  

1 – De 03 a 15 –2asAvaliações do Trimestre. Abaixo as datas das primeiras avaliações. 

Dias da Semana Horário 2601/2602 2603 2701/2702 2703 2801/2802 

03/12 (5ªfeira) 7:30-9:00 

9:30-11:10 

Geografia 

----------- 

Geografia 

----------- 

Ciências 

----------- 

Ciências 

----------- 

----------- 

Inglês 

04/12 (6ªfeira) 7:30-9:00 

10:20-12:00 

Ciências 

----------- 

Ciências 

----------- 

----------- 

Inglês 

----------- 

Inglês 

Português 

----------- 

 

Turma 2604 

Dias da semana 03/12 (5ªfeira) 04/12 (6ªfeira) 

Horário 16:10-17:00 14:10-15:50 



 

 

Disciplina Inglês História 

 

2- As equipes de robótica WEBOTs (5º ano) têm o prazer de anunciar que estão participando 
de um PROJETO INTERNACIONAL, a FIRST® LEGO® League Jr, @legohome2020! 

            Neste ano, todas as competições da FIRST® LEGO® League Jr. estão alinhadas com a 
discussão de cidades inteligentes, arquitetura e urbanismo. 
            Ajude nossos alunos e o Colégio a marcarem, mais uma vez, presença no exterior. 

VOTE!!! 
            No dia 07 de novembro teremos o embate final com todas as equipes do Brasil. Você 

está convidado a assistir prestigiar o nosso colégio. Acesse os links para conhecer as equipes e 

o projeto: 
Webot 1 

https://showcase.firstlegoleague.org/teams/12445506911236508001599440871606 

 
Webot 2 

https://showcase.firstlegoleague.org/teams/12445506911236508001599441846696 

 

Webot 3 
https://showcase.firstlegoleague.org/teams/12445506911236508001599442169282 

 
Avante WEBOTs!!!! 

 
3-Veja no quadro abaixo mais uma forma de receber um desconto nas mensalidades. Participe. 

 

 

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

autoridades governamentais. Fique atento. 

 

Canais de Comunicação: 

 Site de 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: 

GANHE MAIS ! + AMIGO ! 

Traga um aluno novo até dezembro, para estudar conosco e ganhe 50% em uma 

mensalidade. 

A cada aluno novo, 50% em uma mensalidade (até o limite de 6 mensalidades).  

O aluno que você trouxer também receberá 50% de desconto em uma mensalidade 

fixada pela escola.  

Veja mais detalhes no site do colégio 

 

https://showcase.firstlegoleague.org/teams/12445506911236508001599440871606
https://showcase.firstlegoleague.org/teams/12445506911236508001599441846696
https://showcase.firstlegoleague.org/teams/12445506911236508001599442169282
https://www.odetesaopaio.com.br/
mailto:contato@odetesaopaio.com.br
mailto:financeiro@odetesaopaio.com.br
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