
 

 

 Ensino Fundamental – 7º e 8º ano 

 

07 – Início das 1as Avaliações do 3º Trimestre. 
 

DATAS DISCIPLINAS HORÁRIO 

07/10 - 2ª feira GEOGRAFIA 1ª e 2ª aulas 

08/10 - 3ª feira REDAÇÃO / ESPANHOL 2ª e 3ª aulas 

09/10 - 4ª feira HISTÓRIA / ED. FÍSICA 3ª, 4ª e 5ª aulas 

10/10 - 5ª feira INGLÊS / ARTES 2ª e 3ª aulas 

11/10 - 6ª feira CIÊNCIAS 3ª e 4ª aulas 

16/10 - 4ª feira PORTUGUÊS 1ª e 2ª aulas 

17/10 - 5ª feira MATEMÁTICA 1ª e 2ª aulas 
 

14 – Recesso 

15 –Recesso. Dia do Professor. “Este é o objetivo da educação: criar a alegria de pensar”. Cora 

Coralina 

18 e 21 – Segunda Chamada. O requerimento deverá ser feito no dia seguinte após a perda da 

avaliação junto à Coordenação (com apresentação do atestado médico) e junto à secretaria do 

colégio (quando não for caso de saúde). Não serão aceitos requerimentos na véspera ou no dia da 

prova. 

18/10 – 6ª feira GEOGRAFIA / REDAÇÃO / ESPANHOL / HISTÓRIA /ED. FÍSICA 

21/10 -  2ª feira INGLÊS / ARTES / CIÊNCIAS / PORTUGUÊS / MATEMÁTICA 

 

19- (sábado)- 2ª avaliação Acadêmica Sistemática - 6º à 2ª série do Médio. Presença obrigatória.  

VALE COMO A 3ª NOTA PARA O CÁLCULO DA MÉDIA DO 3º TRIMESTRE.  

Instruções: Uso obrigatório do uniforme. Início: 7:30. Término: 10h. Liberação após uma hora de 

prova. Importante: TRAZER CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA para marcação no cartão resposta. 

Não há 2ª chamada para essa avaliação. 

21 e 22- Recuperação Especial da Progressão Parcial – Lembramos que não há 2ª chamada para 

essa avaliação. O aluno deverá entregar o comprovante de requerimento e estar devidamente 

uniformizado. Horário 13:30 às 15:10.  
 

21/10 4ª feira PORTUGUÊS / MATEMÁTICA 

22/10 5ª feira HISTÓRIA / GEOGRAFIA  

 

22– Início da REMATRÍCULA PARA 2020.  

Foi entregue ao aluno o envelope contendo os documentos para a rematrícula: Informativo com as 

normas; Contrato de Prestação de Serviços; Requerimento de matrícula.  

 Preencha todos os campos dos documentos, traga a documentação necessária. Compareça 

no dia indicado na tabela e tenha mais tranquilidade para fazer a matrícula de seu filho.  

21 – Início do Cinedebate – Espaço Panorama. Projeto realizado pelas disciplinas de 

Português/Literatura e Produção Textual. R$ 10,00 (dez reais) 

 

2604 21/10 09 horas 

2601/2602/2603 21/10 14 horas 

2701/2702/2703 23/10 14 horas 

2801/2802 24/10 14 horas 



 

 

 

 

 

 

FIQUEM ATENTOS: 

Os alunos de 6º do Ensino Fundamental à 2ª série do Ensino Médio poderão ser liberados das 2as 

avaliações do 3º trimestre (que acontecerão em dezembro), caso alcancem 24 pontos ou mais em 

uma ou mais disciplinas. 

Critério para liberação: Média do1º trimestre + média do 2º trimestre + média do 3º trimestre (notas 

dos simulados do 3º trimestre + nota do simulado SAS + projetos realizados) = 24 pontos.  
Lembramos que os professores consideram, também, o desempenho do aluno no aspecto 

qualitativo (comportamento, participação, relacionamento em sala, entre outros), podendo o aluno 

ter a pontuação e não ser liberado; 

 

Observações: 

1 - WeBOT !!! Parabéns às equipes de Robótica que, no Torneiro Brasil de Robótica, ficaram em 2º 

e 3º lugares. Alunos dos 4os e 5 os anos que, num Torneio Nacional, participando pela 1ª vez, 

defenderam  seus Projetos Científicos brilhantemente. 

2 – Durante o mês de outubro serão realizados: - orientação do “uso consciente da Internet” – 

Informática - e jogos internos – Educação Física. 

3- Aula de Reforço – 1h e 30 min de duração- Inscrição na coordenação até 48 horas antes do dia 

marcado. Turma reduzida. Valor R4 30,00 (trinta reais) por disciplina. 

4 - Vem ai, em Novembro: 

Dia 02/11- Finados - Feriado Nacional; 04 e 05/11 – Projeto Pequeno Escritor – 6º ano 

 

Acesse nosso site e você encontrará: INFORMATIVO do mês / FOTOS das atividades / CONTEÚDO 

para as avaliações / atividades de AULA e CASA e muito mais. Aproveite!  

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

  

Lembrete: No PORTAL SAS o aluno tem acesso a conteúdos audiovisuais que     complementam 

as atividades desenvolvidas em sala de aula com exercícios on-line para aprofundar seus 

conhecimentos. Vídeo Aulas. Montagem de Plano Personalizado de Estudo. Aproveite as 

vantagens de nosso Sistema de Ensino.  

 

Sugestão de leitura para os pais: “A Síndrome do Imperador”. Leo Fraiman – FTD 

 

 

Professor:  

O único profissional que forma todos os profissionais.    

   Parabéns!!! 

http://www.codesp.com.br/
http://www.facebook.com/odetesaopaio

