
 

 

Ensino Fundamental Anos Finais – 6º ao 8º ano 

02 – Início do 2º semestre 
 

ESCALA DOS GRUPOS PRESENCIAIS – 8º ano 

 

 

 

09 a 27 – “Descobrindo e Valorizando a cultura popular brasileira”. Resgate do nosso 

folclore. Atividades internas, Geografia/Português/Literatura/Ed. Física/ Artes. 6º e 7º 

anos 
 

09 - Divulgação do conteúdo das 2as Avaliações do 2º trimestre, via SAS Conecta 
 

09 e 12 - 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 faltar à avaliação automaticamente estará com a nota zero na mesma. 

 
10/08- 3ª feira Matemática 

12/08 – 5ª feira Inglês 

 

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

e alegrias a cada dia. Estudar para ir mais longe.   

 

18– Início das 2as Avaliações do 2º Trimestre. 

 A avaliação terá formato de simulado (toda objetiva), sendo dividida em cinco dias. 

Os Grupos A e B farão as avaliações no mesmo dia, presencialmente. 

 Para os alunos do sistema remoto as avaliações serão digitais, no horário de 08:00 às 

10:00, enviadas pelo Portal SAS.  

    O horário de aplicação deverá ser rigorosamente respeitado para todos os alunos.   

     Após as avaliações, os alunos terão normalmente as aulas do dia. 

 
 

18 - 4ª feira 20- 6ª feira 23 - 2ª feira 24 - 3ª feira 26- 5ª feira 

Ciências Matemática Português História Geografia 

Espanhol Geometria Ed. Física Inglês Arte 

 Mat.Básica    

 

Obs: 1 - A avaliação de Produção Textual será realizada no dia 18, após o recreio. 

          2 – A Produção Textual para os alunos que estão no modo remoto será produzida 

em um documento no Word, devidamente identificado com o nome e turma do aluno e 

enviada para o e-mail do professor. 

 

02 a 06 09 a 13 16 a 20 23 a 27 

GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B 



 

 

22- Aniversário do Colégio Odete São Paio. Quarenta e um (41) anos vivendo valores, 

somando, multiplicando sorrisos e curtindo momentos diversificados e felizes com nossos 

alunos. A família e a escola compartilham a alegria desse sucesso.  

 

27 - Segunda Chamada para as avaliações ocorridas nos dias 17 a 24/08. 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 no dia da prova.  

Horário da avaliação (para aluno em modo remoto): 14:00 horas. 

 

30- Não haverá aula presencial, somente seguirá o Roteiro de Estudo para todos os 

alunos, através do Portal SAS. Não haverá videoconferência. 

.    

 - Segunda Chamada para as avaliações ocorridas no dia 26/08. 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 no dia da prova.  

Horário da avaliação (para todos os alunos - de modo digital): 08:00 horas 

    

  - Divulgação do resultado final da Progressão Parcial, pelo no SAS Conecta para o aluno 

e responsável. O aluno que não conseguir 16,5 (dezesseis pontos e meio) no somatório das 

3 avaliações em cada na disciplina, será encaminhado à Recuperação Especial que 

acontecerá no final de setembro, cujo requerimento deverá ser feito na Secretaria do 

colégio até o dia 15/09 

 

30 e 31 - Conselho de Classe (término do 2o Trimestre). Não haverá aula presencial, nem 

atendimentos por parte dos professores e coordenação. 

 

Observações:  

01 – Dia 01/09 – 4ª feira - Avaliação Acadêmica Sistemática SAS. (Capítulos 5 ao 9) Início 

da Avaliação: 8 horas. Será realizada digitalmente. Não haverá aula presencial.  

     - Divulgação do resultado do 2º trimestre. 

02 – Dia 02/09 - Início da Recuperação Trimestral.  

03 - Aula de reforço –1h30m de duração. Inscrição com a coordenação até 48 horas antes 

do dia marcado para que o professor se organize. Turma reduzida. Valor: R$ 50,00 

(cinquenta reais) por disciplina. 

 

04 -Livros extraclasse 

• 6º ano – O Pequeno Príncipe – Antoine de Saint-Exupéry – FTD 

• 7º ano – Viagem ao Centro da Terra – Júlio Verne (Tradução Cláudio Fragata) – FTD 



 

 

• 8º ano – Procura-se um Coração – Lúcia Seixas - FTD 

 

05 -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: 

• odeteon.sasconecta.com.br 

• portalsas.com.br 
 

Plataforma digital:   souionica.com.br 

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

 
Abraçamos, mais uma vez, a campanha Meias do Bem, que visa arrecadar o maior número de meias 

velhas (sem par ou gastas) para desmanchar e transformar em cobertores. Uma 

forma de agasalhar quem mais precisa no inverno e também de reciclar um item 

que seria descartado, gerando menos lixo. No ano passado foram 3740 meias 

arrecadadas com empenho por pais, alunos e funcionários que garantiram quase 

100 cobertores e pares de meias. Nós ficamos muito orgulhos e queremos 

dobrar essa quantidade se ano! Contamos com todos para fazer um 

inverno mais solidário e quentinho. Tragam suas meias velhas para recomeçarmos com 

tudo essa campanha! Encerramento no dia 15 de agosto. Contamos com a solidariedade 

de todos. 

 

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

“Ser Pai é acima de tudo, ser amigo de todas as horas!”   

 Feliz dia dos Pais! 
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