
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS (6º ano - Tarde)

01 a 31 – Prosseguimento das aulas em regime domiciliar em conformidade com as decisões
das autoridades instituídas e seguindo as orientações dos Informativos dos meses anteriores:
 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.

07- Início das Avaliações. Essas avaliações serão digitais, através do aplicativo Google Forms.

Dias da semana Horário Disciplina
07/07 - 3ª feira 13:30 – 15:00 Português

08/07 - 4ª feira 13:30 – 15:00 Ciências

09/07 - 5ª feira 13:30 – 15:00 Inglês

10/07 - 6ª feira 13:30 – 15:00 Geografia

13/07 – 2ª feira 13:30 – 15:00 Espanhol

14/07 - 3ª feira 13:30 – 15:00 Matemática

15/07 - 4ª feira 13:30 – 15:00 História

Nos dias de avaliações, será seguido o horário abaixo:
 13:15 – 13:30 – Chamada na aula virtual – Grupo de WhatsApp
 13:30 – 15:00 – Avaliação
 15:00 – 15:20 – Intervalo
 15:20 – 17:50 – Aula virtual e ou aula ao vivo – Aplicativo Zoom
20 – Dia do Amigo e Internacional da amizade.

Vem aí... em agosto: 
 Aniversário de 40 anos do Colégio Odete São Paio
 1ª Avaliação Acadêmica Sistemática SAS

OBSERVAÇÕES: 
1-O Decreto 147/2020 da Prefeitura Municipal de São Gonçalo, determina que as aulas nas
Unidades de Ensino fiquem suspensas até o dia 31/07/20, podendo esse prazo ser revisto a
qualquer tempo.
2-O Informativo Mensal de Julho poderá sofrer alterações, de acordo com as decisões das
autoridades governamentais. Fique atento!



3- Livros paradidáticos (Iniciaremos a leitura a partir deste mês). 
6º ano – O Boi Bumbá – Rosana Rios – Editora Edelbra

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. 

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
Plataforma digital: odeteon.sasconecta.com.br
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