
Ensino Fundamental  - Anos Finais – 6º ao 8º ano

Participar de Olimpíadas Acadêmicas estimula o estudo e abre o horizonte de nossos alunos!
Parabéns aos nossos 252 alunos que ganharam medalhas no ano de 2019:

166 na Olimpíada Internacional de Matemática sem Fronteira;
37 na Olimpíada Canadense de Matemática (Canguru);

13 na Olimpíada Brasileira de Robótica;
20 no Torneio Brasil de Robótica;

15 na Olimpíada Brasileira de Astronomia;
7 alunos que estão concorrendo OBA Internacional

22 alunos na final da Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas e Particulares 
(OBMEP).

Parabenizamos, também, aos nossos 24 alunos que se destacaram na Olimpíada Brasileira de 
Geografia e aos 09 alunos na Olimpíada Nacional de História do Brasil. 

A Uerj já está garantida! 98% de aprovação!
 

NOVEMBRO

Único colégio no município de São Gonçalo que ganhou a OBMEP; que foi 
convidada a participar da Olimpíada Internacional de Matemática na 
China e que passou para o Torneio Internacional de Robótica em São 
Paulo.



04 e 05- Projeto Pequeno Escritor – Dia de autógrafo dos livros produzidos pelos próprios alunos. 
Venha participar e prestigiar a apresentação dos alunos.

04/11
2ª feira

2602 – 8 horas 05/11
3ª feira 2601 /2603– 8 horas

2604 – 16 horas
13 – Aula de Campo – Petrópolis – 8ª ano – Saída às 7:30 – Retorno às 18:00
14 - Divulgação do conteúdo para 2ª Avaliação do 3º trimestre
15 - Feriado Nacional – Proclamação da República
20 - Feriado Estadual – Consciência Negra
27 –Premiação das Olimpíadas Acadêmicas no horário da entrada de aula. Local: Ginásio do Colégio.
Divulgação da Liberação dos alunos e entrega dos certificados dos “alunos destaque anual”. O aluno 
liberado em todas as disciplinas, estará a partir desse dia, de FÉRIAS!!! Para os demais, aula NORMAL.
Atenção para a liberação:

 Média do1º trimestre + média do 2º trimestre + média do 3º trimestre (notas dos simulados do 3º 
trimestre + nota do simulado SAS + projetos realizados+ 1ª avaliação do trimestre) = 24 pontos. 

 Os alunos que não forem liberados deverão comparecer ao colégio somente nos dias das aulas e 
provas das disciplinas que não obtiveram 24 pontos, conforme datas do calendário de provas.

 As camisas do uniforme com mensagens de final de ano não poderão ser usadas até a conclusão 
do ano letivo. (18/12).

28 – Início das 2as avaliações do 3º trimestre. 

28/11 – 5ª feira História 04/12 – 4ª feira *Ciências 
29/11 – 6ª feira Português/Redação 05/12 – 5ª feira *Espanhol / Artes
02/12 – 2ª feira *Matemática 06/12 – 6ª feira *Inglês 
03/12 – 3ª feira *Geografia 09/12 – 2ª feira 2ª Chamada

Obs: Educação Física: Avaliação prática marcada pelo professor.
*O aluno será liberado às 10:30 (manhã) e às 16:30 (tarde) a partir do dia 02/12

Observações: 

1 – No sábado, dia 09/11, a secretaria do Colégio estará aberta para matrícula, de 08 às 12 horas.
2- Aula de Reforço – 1h e 30 min de duração- Inscrição na coordenação até 48 horas antes do dia 
marcado. Turma reduzida. Valor R$ 30,00 (trinta reais) por disciplina.
3 – Nos dias de 30/11 a 07/12 nossas alunas-atletas (Sub 14) estarão representando o Brasil nos Jogos 
Escolares Sul-americano de futsal, no Paraguai. Vale a torcida, galera!!!!
4 -ERRATA. Os valores da rematrícula em dezembro foram impressos erradamente. Valem os valores a 
seguir:

MATRÍCULA 2020 Matrículas feitas até 30 de DEZEMBRO - Entrada + 02 X cartão

6º ao 9º ano R$ 200,00 + (2X 222,15)

 

DEZEMBRO

07 e 08 – ANONIMIX. Peça infanto juvenil. Ingressos: R$20,00 (inteira)/ R$10,00 (meia). Horário – 
18:30 horas.  Espaço Panorama. Rua Odete São Paio, 123.
09 – Conselho de Classe e 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.



Horário: de 7:30 às 9:30 (turno da manhã); 13:30 às 15:30 (turno da tarde). Após a prova o aluno será 
liberado. É obrigatório comparecer uniformizado. Não haverá aula. 
10 - Entrega do resultado e das avaliações, em sala de aula, na 1ª aula. O aluno aprovado em todas as 
disciplinas estará de férias e os demais permanecerão no colégio, de acordo com o horário das aulas, 
que estará disponível nos murais e no site do colégio.
10 a 17 - Recuperação Trimestral. 
Atenção: o conteúdo da avaliação será o mesmo da 2ª avaliação do 3º trimestre. O horário das 
avaliações estará disponível nos murais e no site do colégio.
O aluno deverá vir com uniforme completo.
ATENÇÃO: durante o período de Recuperação o responsável deverá estar atento aos horários de 
entrada e saída do seu filho, pois cada turma/ aluno tem um horário específico de aulas e avaliações. 
O aluno poderá entrar no colégio conforme o horário da aula e/ou avaliação que precisa fazer.
18 – Conselho de Promoção e término do 2º Semestre
20 – Teatro. Grupo Expressarte (alunos do nosso colégio). Peça: “Meninos perdidos – A história do 
Capitão Gancho”. Horário – 18 horas.  Espaço Panorama. Rua Odete São Paio, 123.
23 - Entrega de Resultados. O Resultado Final só é entregue ao aluno ou ao seu responsável e 
obedecerá ao horário determinado abaixo:

. 08 às 09 horas 09 às 09:45 horas 09:45 às 10:30 horas
6º ano – Manhã e Tarde 7º ano – Manhã 8º ano – Manhã
A secretaria só funcionará até às 11:00. Não haverá expediente à tarde.

23/12 a 03/01 - Solicitação do Requerimento para a Recuperação Especial. 
Valor: R$107,00 (cento e sete reais) por disciplina. 
Ensino Fundamental II: requerimentos para até duas (02) disciplinas.
O conteúdo será o mesmo que o da 2ª avaliação do 3º trimestre.

Observação:  De 26/12/2019 a 30/01/2020, o horário de funcionamento de secretaria será de 08:00 às 
12:00 e de 13:00 às 16:00.

“Natal é tempo de alegria, partilha e fraternidade. Que este clima seja a base 
para que possamos encontrar a felicidade e a paz. Feliz Natal!”

JANEIRO/2020

07 e 08 - Recuperação Especial. O calendário com as avaliações será afixado no Mural da Secretaria no 
período de requerimento e disponibilizado no site do colégio. Horário da aplicação das avaliações: 8:00 
às 11:00. Resultado: dia 08 às 15 horas.                                
10 – Feriado Municipal. Dia do padroeiro do Município. 
20 a 24/ 27 a 31– Colônia de Férias do Colégio Odete São Paio. 
  Jogos, oficinas, futebol de sabão, cientista maluco, oficina de slime, big bolão, stand up, piscina, 

brincadeiras e muita diversão. Vagas Limitadas! 
  Da Educação Infantil ao 7º ano do Ensino Fundamental. Das 13 às 17 horas.



  Valor R$ 150,00 por semana ou R$ 250,00 as duas semanas (inscrição até dezembro de 2019). Valor 
R$ 180,00 por semana ou R$ 300,00 as duas semanas (inscrição em janeiro de 2020). Maiores 
informações na secretaria do colégio.

FEVEREIRO/ 2020

ATENÇÃO – alteração da camisa do uniforme:
Aluno que irá para o 8º ano em 2020 terá a camisa de outra cor.

INÍCIO DAS AULAS: 
04 - 7º e 8º anos do Ens. Fundamental. (07:15 às 12:00) 
05 - 9º ano do Ens. Fundamental. (07:15 às 12:00)

IMPORTANTE: Lembramos que o material didático será usado a partir da 1ª semana de aula 
para o cumprimento do calendário escola. 

Agradecemos a confiança em nós depositada e esperamos que, juntos, possamos
crescer cada vez mais.

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

http://www.odetesaopaio.com.br

