
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS- 2º ao 5º ano

02 – Feriado Nacional – Dia de Finados
05- Continuação das 1ªs avaliações do 3º trimestre.

SÉRIE 04/11 (4ª FEIRA) 06/11 (6ª FEIRA)
2º ano Português Matemática
3º ano Português Matemática
4º ano Português Matemática
5º ano Português Matemática

07 (sábado)– Funcionamento da secretaria de 09 às 13 horas. 
09- Projeto Transformação On-line - “Olá 6º ano, adeus 5º ano”.  Os alunos do 5º ano
do  Ensino  Fundamental  estão  convidados  a  assistir  o  encontro  com  os  nossos
professores do Ensino Fundamental Anos Finais (6º ano) que será realizado pelo App
Google  Meet,  visando  conhecer  um  pouco  das  disciplinas,  professores  e  esclarecer
dúvidas  sobre  essa  nova fase do ensino.  O link  para  participar  desse  encontro  será
enviado posteriormente pela professora. 5º ano

09 a 12 – Período para a realização da 2ª chamada dos Exercícios Avaliativos para o
aluno que não fez e foi justificado pelo responsável a professora. Será informado para
esse aluno o dia da realização da avaliação online.
12 - Aplicação das provas da 23ª OBA VIRTUAL- Olimpíada Brasileira de Astronomia e
Astronáutica-  Além  do  aprofundamento  dos  estudos  sobre  a  Terra,  a  Lua,  o  Sol,
foguetes,  satélites  e  muito  mais,  os  alunos  desenvolvem habilidades  de  pesquisa  e
estimulam  a  curiosidade  para  aprender.  O tutorial  seguirá  posteriormente  pelo  SAS
Conecta. 
 16- “Festa da Caneta On-line” - Momento da passagem da escrita à lápis para a escrita
à caneta. Pedimos que o responsável providencie uma caneta azul, uma caneta vermelha
e um corretivo para este dia. Seguirá bilhete posteriormente informando horário. 5º ano

16- “Criatividade e Conteúdo” Semana do desafio matemático. - 2 º e 3º anos.

17 - Provinha SAS - Português. O tutorial seguirá posteriormente pelo SAS Conecta. 5º
ano 

19 - Provinha SAS – Matemática. O tutorial seguirá posteriormente pelo SAS Conecta. 5º
ano 

20 - Feriado Nacional – Consciência Negra.
23 –“Quinto ano, estou chegando!” Bate-papo On-line. Seguirá bilhete posteriormente
informando horário. 4º ano
27 - Divulgação do conteúdo para as 2as Avaliações Diagnósticas do 3º trimestre. 

Observações: 

1 – De 08 a 15 –2asAvaliações do Trimestre. 



2-É  de  extrema  importância  a  efetiva  participação  do  aluno  nas  aulas  em
videoconferência, assim como a realização e devolutiva das atividades propostas pelas
professoras, pois a presença do aluno está sendo computada no ano letivo de 2020.
3 –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!!!!

4-  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 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

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://www.odetesaopaio.com.br/
https://www.facebook.com/odetesaopaio/
mailto:financeiro@odetesaopaio.com.br
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Plataformas digitais: 
 odeteon.sasconecta.com.br  

 portalsas.com.br  

http://odeteon.sasconecta.com.br/

