
 

 

Ensino Fundamental Anos Finais – 6º ao 8º ano 

05 - Início das 1as Avaliações do 3º Trimestre. Horário das avaliações: de 9:30 às 11:00 (para todos os 

alunos – presenciais e remotos). As aulas do dia acontecerão antes e depois desse horário. 

 

Data  6º ano 7º ano 8º ano 

05 - 3ª feira Espanhol Espanhol / Artes Inglês / Artes  

06 - 4ª feira História Inglês  História  

07 - 5ª feira Matemática  Matemática  Matemática  

08 - 6ª feira Arte / Inglês  História  Geografia  

11 – 2ª feira (*) Redação /Ed. Física Redação /Ed. Física Redação /Ed. Física 

14 - 5ª feira Geografia  Geografia  Ciências  

18 - 2ª feira Português  Português  Espanhol  

19 - 3ª feira Ciências  Ciências  Português  
 

 
Obs.: Dia 11 – 2ª feira (*) – As avaliações serão realizadas remotamente para todos os alunos, no horário de 

7:30 às 09:30. Não haverá aula presencial. 

A avaliação de Produção Textual, dos alunos que estão no modo REMOTO, deverá ser produzida, 
devidamente identificado com nome e turma do aluno, e entregue na secretaria do colégio até 2 (dois) dias 
após a execução da mesma. Para os demais alunos, a avaliação deverá ser entregue à coordenação, no dia 
13 (4ª feira). 
 

12 – Feriado Nacional – Padroeira do Brasil 

13 – Início das Reuniões de pais/responsáveis (online). Esteja atento quanto ao horário marcado. Não haverá 

atendimento fora do horário estipulado pois outras turmas e responsáveis serão atendidos. O link da 

reunião será enviado pelo SAS conecta. 

 
13/10 – 4ª feira 

2601 08:30 

2602 09:30 

2603 10:30 

14/10 – 5ª feira 2701 08:30 

2702 10:30 

18/10 – 2ª feira 2801 08:00 

2802 10:30 

 

14- Atividade em comemoração ao Dia das Crianças. 6º ano 

Em horário contraturno, teremos um momento de muita alegria com brinquedos e brincadeiras que irão 

promover benefícios físicos, como desenvolver as capacidades motoras (força, velocidade, resistência, 

agilidade, ritmo, coordenação motora, flexibilidade e equilíbrio); melhorar o condicionamento físico e 

capacidade cardiorrespiratória e desenvolver habilidades socioemocionais, como autonomia, criatividade, 

colaboração, comunicação e curiosidade.  Valor: R$ 40,00 (quarenta reais).  



 

 

 

15 – Recesso – Dia do Professor. Não haverá aula presencial. 

Professor: 

O único profissional que forma todos os profissionais. 

Parabéns!!! 

20 - 2ª Chamada. Lembramos que para ter direto à 2ª Chamada o aluno deverá apresentar o atestado médico até 24 

horas após a avaliação perdida. Caso não tenha atestado, o requerimento (R$40,00- quarenta reais) deverá ser 

efetuado na secretaria. Não serão aceitos requerimentos na véspera ou no dia da prova.  

 

21 - Avaliação Acadêmica Sistemática SAS – 6º ao 9º ano do Fundamental (Capítulos 10 ao 13). Online e 

contraturno.  Horário – 14:00 às 18:30.  

 

22 - Premiação da OBA – Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica – e da Olimpíada de Matemática 

- CANGURU. Seguirá convite para a participação dos responsáveis. 

 

Observações: 

1– Dia 01/11 – Aula Remota. Não haverá aula presencial. 

2– Dia 02/11 – Feriado – Finados 

3- As atividades online estão sendo computadas como dias letivos 2021. Os alunos estão sendo avaliados a 

partir da presença, participação, realização das atividades e devolutivas das mesmas. 

4-Os professores estão atribuindo nota de 0 (zero) à 10 (dez) no controle de tarefas. (4º e 5º ano) 

5-O aluno tem o dever de realizar diariamente as suas atividades escolares. Lembramos que acima de 25% 

de faltas o aluno poderá ser reprovado. 

Atenção para os dias de renovação de Matrícula!!!! 

 
DIA SÉRIE em 2021 TURNO em 2021 

20/10 – 4ª feira 6º anos do Ens. Fundamental Manhã 

21/10 – 5ª feira 7º e 8º anos do Ens. Fundamental Manhã 

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 

Plataformas digitais:  

• odeteon.sasconecta.com.br 

• portalsas.com.br        

https://www.odetesaopaio.com.br/
mailto:contato@odetesaopaio.com.br
mailto:financeiro@odetesaopaio.com.br
https://www.facebook.com/odetesaopaio/
http://odeteon.sasconecta.com.br/

