
 

 

 

 
Ensino Fundamental Anos Finais - 9º ano 

 

Parabéns aos alunos que ganharam medalhas na Olimpíada Canadense de Matemática 

(Canguru) e aos que ganharam medalhas na Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA). 

 

NOVEMBRO 
 

01 – Aula remota. As aulas seguirão o horário de 2ª feira. 

 

02 (3ª feira) – Feriado Nacional – Dia de Finados 

 

04 - Divulgação do conteúdo das 2as avaliações do 3º trimestre.  

 

15 (2ª feira) - Feriado Nacional – Proclamação da República 

 

18–Início das2as avaliações do 3º trimestre. Início às 09:00 

 

18/11 – 5ª feira 22/11 - 2ª feira 24/11 - 4ª feira 26/11 - 6ª feira 

Português 
Inglês 

Espanhol 

Produção Textual 

História 
Geografia 

Artes 

Matemática 
Geometria 

Mat. Básica 

Ciências 
Física 

Química 

 

Obs.: O aluno será liberado após o término da avaliação 

          As camisas do uniforme com mensagens de final de ano não poderão ser usadas até 

a conclusão do ano letivo. 

 

20 (sábado) - Feriado Estadual – Consciência Negra 

 

26 – Avaliação Digital de Educação Física. Horário: 15h às 16h (todos os alunos) 

 

27 (sábado) – A secretaria do Colégio estará aberta para matrícula/2022. De 8 às 12 horas. 

 

29 – Segunda Chamada. Horário: de 7:30 às 9:30.  Após a prova o aluno será liberado. É 

obrigatório comparecer uniformizado. O aluno que perder alguma avaliação deverá 

comunicar à coordenação no prazo máximo de 24 horas, munido do atestado médico para 

ter direito à 2ª Chamada. Não haverá aula. 

 

30 – Conselho de Classe - Não haverá aula. Após o Conselho de Classe será enviado o 

Resultado pelo SAS Conecta.  

O aluno aprovado em todas as disciplinas estará de FÉRIAS!!!!!  

 



 

 

 

 

A grade de horário das aulas para os alunos que ficaram em Recuperação, seguirá pelo SAS 

Conecta. 

DEZEMBRO 
 

01 – Início da  Recuperação do 3º trimestre. 

ATENÇÃO: O conteúdo é o mesmo da 2ª avaliação do 3º trimestre.  

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. O aluno deverá estar devidamente uniformizado. 

 

09 – Término da Recuperação e do ano letivo. 

10 – Conselho de Promoção. 

14 – Envio do boletim, pelo SAS Conecta, para os alunos aprovados após estudos de  

Recuperação  

16 – Entrega do Resultado Final às 10 horas, que só será entregue ao aluno ou ao seu 

responsável.  

20/12 a 03/01 - Solicitação do Requerimento para a Recuperação Especial.  

Valor: R$ 140,00 (cento e quarenta reais) por disciplina. Ensino Fundamental II: 

requerimento para até duas (02) disciplinas.  

O conteúdo será o mesmo que o da 2ª avaliação do 3º trimestre. 

 

23– A secretaria só funcionará até às 11:30. Não haverá expediente à tarde. 

 

JANEIRO/2022 
 

04 a 06 - 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 06 às 16 horas 

 

Observação: Nas férias (de 27/12/2021 a 14/01/2022) o horário de funcionamento de 

secretaria será de 08:00 às 12:00 e de 13:00 às 16:00. 

 

FEVEREIRO/ 2022 
 

ATENÇÃO – alteração camisa do uniforme: 
Aluno que irá para a 1ª série do Médio em 2022, terá a camisa de outra cor. 

 

 

 



 

 

 

 

UNIFORME ESCOLAR EXIGIDO: Camisa na cor da série / CALÇA JEANS índigo AZUL (sem 

customizações) / TÊNIS (sapatilha não é tênis) / CASACO DE FRIO nas cores preta ou 

branca ou cinza (com abertura frontal). 

 

IMPORTANTE: Lembramos que o material didático será utilizado a partir da 2ª semana de 

aula para o cumprimento do calendário escolar.  

 

INÍCIO DAS AULAS 

 

Obs.: Antes do início do ano letivo de 2022 faremos as reuniões de pais, ON LINE. A data 

será enviada pelo e-mail do responsável. 

 

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

 

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 – Através do SAS Conecta são encaminhadas as 

ocorrências de faltas e de indisciplina; convocações para reuniões, informativo mensal, 

horários de recuperação. 

• portalsas.com.br - No PORTAL SAS o aluno tem acesso a exercícios on-line, 

gameficados, quecomplementam as atividades desenvolvidas nas unidades estudadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

“Natal é tempo de alegria, partilha e fraternidade. Que este clima seja a base para que 

possamos encontrar a felicidade e a paz.” 

 

 

Dia 07/02/2022- Ensino Médio (07:15 às 12:50)  
 

Lembre-se do nosso programa “Mais Amigos” 

Você pode ter uma mensalidade paga. 

Aproveite. 
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