
 

 

                                  ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS (2º ao 5º ano) 

03 a 07- Recesso Escolar. Nesse período não haverá aulas online na plataforma e nem 
atendimentos via WhatsApp. 

09- Dia Dos Pais. Parabéns a todos que desempenham com amor e responsabilidade esse 
grande papel, que sabem verdadeiramente o significado de ser Pai, de cuidar, proteger, ouvir, 
compreender e auxiliar. Feliz Dia dos Pais!!! 

10-Retorno das aulas em regime remoto em conformidade com as decisões das autoridades 

instituídas: 

• Aplicativo de Comunicação e Informação SAS Conecta e Portal SAS  

• Roteiros de Estudos 

• Videoaulas 

• Aulas ao vivo, em videoconferência  

• Grupo de WhatsApp (Linha de Transmissão)  

10 a 28- Resgate de Brincadeiras Folclóricas nas aulas online de Ed. Física. 

11- Dia do Estudante. Parabéns a todos! Estudar é conhecer mundos, é viver novidades e 
alegrias a cada dia. Neste momento que estamos vivendo uma pandemia, você está 

escrevendo a sua história. Serão seus esforços que contarão o seu futuro. Estudar para ir mais 
longe.  

14- Provinha SAS-Português-5º ano. 

 Abordará do capítulo 1 ao 5 (seguirá a revisão posteriormente) e será composta de 24 

questões; 

 O aluno deverá acessar o Portal SAS > Menu Avaliações > Plataforma Avaliações > 

Escolher a Avaliação; 

 A prova estará disponível de 08 horas às 20 horas. 

Obs.: Maiores detalhes seguirão em data próxima á realização da Provinha. 

14- Divulgação do Conteúdo para os Exercícios Diagnósticos Avaliativos Online, na 
Plataforma Google Forms. 2º ao 5º ano 

18- Entrega do Volume 3 do livro didático e demais atividades. Seguirá horário de cada série, 
posteriormente. 

20-Zoom Super-Heróis -2º e 3º anos. Seguirá bilhete explicativo pela linha de transmissão. 

20- Provinha SAS-Matemática- 5º ano. 
 Abordará do capítulo 1 ao 5 (seguirá a revisão posteriormente) e será composta de 24 

questões; 



 

 

 O aluno deverá acessar o Portal SAS > Menu Avaliações > Plataforma Avaliações > 

Escolher a Avaliação; 

 A prova estará disponível de 08 horas às 20 horas. 

Obs.: Maiores detalhes seguirão em data próxima á realização da Provinha. 

 

22- Aniversário de 40 anos do Colégio Odete São Paio. Vamos comemorar juntos em nossas 

redes sociais. Esperamos sua participação. 

24/08 a 04/09- Início dos Exercícios Diagnósticos Avaliativos Online na Plataforma Google 

Forms. 

 

SÉRIE 

24/08 

(2ª feira) 

26/08 

(4ª feira) 

28/08 

(6ª feira) 

31/08 

(2ª feira) 

02/09 

(4ª feira) 

04/09 

(6ª feira) 

2º ano      Português Ciências História   Inglês Geografia  Matemática 

3º ano      Português Ciências História   Inglês Geografia   Matemática 

4º ano Português Ciências História   Inglês Geografia   Matemática 

5º ano Português Ciências História   Inglês Geografia   Matemática 

Observações: 

1- Daremos seguimento às atividades do livro paradidático de Literatura. 

 4º ano- O Palhaço e a Bailarina/ Edelbra. 

 5º ano- O menino que queria ser príncipe e outras histórias/ Edelbra 

2-Sabemos que ainda não temos data prevista para o retorno das aulas presenciais em nosso 

Estado, mas estamos nos preparando para receber nosso aluno, atento as medidas de 
higiene, segurança e protocolos anunciados. 

3-O informativo Mensal de Agosto poderá sofrer alterações com as decisões das autoridades 
governamentais. Fique Atento!  

4- As aulas e atividades online estão sendo computadas como dias letivos de 2020. Os alunos 

estão sendo avaliados a partir da presença, participação, realização das atividades e 

devolutivas das mesmas.   

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 
Plataforma digital: odeteon.sasconecta.com.br 

             portalsas.com.br 

https://www.odetesaopaio.com.br/
mailto:contato@odetesaopaio.com.br
mailto:financeiro@odetesaopaio.com.br
https://www.facebook.com/odetesaopaio/
http://odeteon.sasconecta.com.br/


 

 

 

 


