
 

 

Ensino Fundamental – Anos Finais (9º ano) 

Informativo Mensal que tem por finalidade discriminar todas as atividades que acontecerão 

no período. O aluno receberá um, no início de cada mês, para que o responsável possa acompanhar 

o desenvolvimento das atividades. Estará, também, disponível no site do colégio. 

Fevereiro 

10 a 14 – Ativação do cadastro (senha) para acesso ao Portal SAS  

11 a 14 - Etapa de reclassificação.   

11/02 – Terça-

feira 

12/02 – Quarta-feira 13/02 – Quinta-feira 14/03 – Sexta-feira 

Português 

Sociologia 

Língua Estrangeira 

Geografia/Geometria/Física 

Biologia / Filosofia  

Química / História  

ProduçãoTextual 

Matemática/Literatura  

17 – Início da utilização dos livros didáticos.  

17 - As atividades diárias de aula e casa serão postadas no site do colégio a partir dessa data e 

durante todo o ano letivo. Com esse recurso é possível acompanhar com precisão as atividades 

escolares realizadas em aula e as que são pedidas para casa. 

19 – Resultado da reclassificação (na Coordenação). O responsável pelo aluno que não lograr 

aprovação em alguma disciplina deverá dirigir-se à secretaria do colégio para concretizar a 

matrícula de seu filho.  

21/02 a 01/03 – Recesso de Carnaval. 

 

Observações 

1 - Odete São Paio Idiomas – Inglês e Espanhol. Agora com Certificado Internacional. Níveis: 

Lollipop, Kids, Teens e Adulto. 

2 - Atendimento junto à Coordenação Pedagógica (SOP) deverá ser agendado pelo telefone  

2603-2527 

3 – A Carteirinha de Identificação Estudantil assim que entregue ao aluno, deverá ser 

apresentada na portaria do colégio, para o registro da frequência. 

4 – Para a utilização do Aplicativo no celular, se faz necessário o cadastro do número do telefone 

celular e do e-mail (do aluno e responsável). 

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

Visite nossa página. Acompanhe todo o trabalho desenvolvido. 

“O ensino é o reflexo de todas as aprendizagens adquiridas durante uma vida. Por isso, ensina-

se com palavras, com atitudes e com a própria vida.” 

 

http://www.odetesaopaio.com.br/
http://www.facebook.com/odetesaopaio

