
Ensino Fundamental – 2º ao 5º 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!

O 1° passo para a Uerj já está garantido! 98% de aprovação!
 Que venha o sucesso na segunda fase!

NOVEMBRO

04- Projeto TransformAção. “Adeus 5º ano! Olá 6º ano!”. Atividade interna. 5º ano.

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.



08- Noite do “Acampadentro”. Chegada ao Colégio Odete São Paio às 15:00. Não haverá aula. 
5º ano.
09- Saída do “Acampadentro” às 8:00.
13- Segundo Simuladinho do 3º Trimestre. Horário de aula. 5º ano.
15- Feriado Nacional – Proclamação da República.
18- Entrega do conteúdo para 2ª Avaliação do 3º trimestre.
20- Feriado Estadual – Consciência Negra. Não haverá aula.
27- Premiação das Olimpíadas Acadêmicas no horário da entrada de aula. Local: Ginásio do 
Colégio.
28- Início das 2as avaliações do 3º trimestre.
           

Séries
28/11
(5ªf)

29/11
(6ªf)

02/12*
(2ªf)

03/12*
(3ªf)

04/12*
(4ªf)

05/12*
(5ªf)

06/12*
(6ªf)

2º ano Prod.Textual Ciências História Matemática Inglês Português Geografia
3º ano Prod.Textual Ciências História Matemática Inglês Português Geografia
4º ano Prod.Textual Ciências História Matemática Inglês Português Geografia
5º ano Prod.Textual Ciências História Matemática Inglês Português Geografia

*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- 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!!!!
3- 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
1º ao 5º ano R$ 200,00 + (2X 184,10)
6º ao 9º ano R$ 200,00 + (2X 222,15)

 
DEZEMBRO

02 a 06-O aluno será liberado às 10:30 (manhã) e às 16:30 (tarde).
03- Sorteio do amigo-oculto de gibi da Turma da Mônica. 
06- Lanche de confraternização e amigo oculto de gibi da Turma da Mônica após o término da 
avaliação.  
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). Não 
serão aceitos requerimentos 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. Não haverá aula. É obrigatório 
comparecer uniformizado. 
09- Treino para as equipes do Torneio Interno de Robótica. Horário normal de aula. 4º e 5º 
anos.
10-Torneio Interno de Robótica no padrão da Lego Robótica– 4º e 5º anos. Visitação: 7:30 às 
10:30 e 13:30 às 16:30.  



10- Entrega do resultado na 1ª aula. Boletim e avaliações. O aluno aprovado em todas as 
disciplinas estará de férias. Os demais permanecerão no colégio para o início da 
Recuperação.
10 a 17- Recuperação Trimestral. Horário normal de aula. Atenção: o conteúdo da avaliação 
será o mesmo da 2ª avaliação do 3º trimestre. O horário das avaliações seguirá na agenda do 
aluno. O aluno deverá vir com uniforme completo.
18- Conselho de Promoção e término do 2º Semestre.

08 às 09 horas 09 às 10 horas
2º e 3º anos  4º e 5º anos

23- Entrega do Resultado Final, que só será entregue ao responsável e obedecerá ao horário 
determinado:

. 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. Ensino 
Fundamental I: requerimento para um (01) componente curricular. Valor: R$107,00 (cento e 
sete reais). O conteúdo será o mesmo que o da 2ª avaliação do 3º trimestre.

                  “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!” 

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

JANEIRO/2020

07- Recuperação Especial. Horário da aplicação das avaliações: 8:00 às 11:00. Resultado: 12 
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 3º ano em 2020 terá a camisa de outra cor.
Aluno que irá para o 6º ano em 2020 terá a camisa de outra cor.
INÍCIO DAS AULAS:
04-4º e 5º anos do Ens. Fundamental. (07:15 às 11:40 / 13:15 às 17:40).
05- 2º e 3º anos do Ens. Fundamental. (07:15 às 11:40 / 13:15 às 17:40).  



       6º ano do Ens. Fundamental. (07:15 às 12:00 / 13:15 às 17:50).
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

