
Ensino Fundamental Anos Finais - 9º Ano

03 – Início das2asAvaliações do 3º Trimestre. 
Data 5ªfeira - 03/12 6ª feira - 04/12 2ª feira - 07/12 3ª feira -08/12

Disciplina/
Horário 

Produção de
Texto

7:20-9:00

Física
Ed. Física

10:20-12:00

Arte
8:10 – 9:00

História
10:20-12:00

Química
10:20-12:00

Inglês
11:10-12:00

Data 4ª feira -09/12 5ª feira-10/12 6ª feira-11/12 2ª feira-14/12

Disciplina/
Horário 

Ciências
10:20-12:00

Português
10:20-12:00

Matemática
10:20-12:00

Espanhol
Geografia
10:20-12:50

Obs.: Será montado um horário de aula para os dias de avaliação

09 –2ª Chamada (realizada à tarde) para as avaliações de 03 a 08/12.  O professor enviará a
avaliação para o aluno que tiver justificado a falta.
15 - 2ª Chamada (realizada a partir de 07:30) para as avaliações de 09 a 15/12.O professor enviará
a avaliação para o aluno que tiver justificado a falta.
15/16 – Conselho de Classe. 
17 –O resultado das avaliações será enviado ao responsável via transmissão SAS Conecta.
O aluno aprovado em todas as disciplinas estará de férias. Parabéns!!!! 
18a 22 – Recuperação do 3º Trimestre. O conteúdo das avaliações será o mesmo da 2ª avaliação
do 3º trimestre. O horário das avaliações será divulgado via SAS Conecta.
22 -Recuperação do 3º Trimestre. O conteúdo das avaliações será o mesmo da 2ª avaliação do 3º
trimestre. O horário das avaliações será divulgado via SAS Conecta. Poderá ocorrer avaliação em
contra turno.
22 - Término do ano letivo.
29 – O boletim com o resultado final será enviado ao responsável via SAS Conecta. 

30 -  Início  para  solicitação  da  Recuperação  EspecialSolicitação  do  Requerimento  para  a
Recuperação Especial.Valor:  R$120,00 (cento e vinte reais)  por disciplina.  O conteúdo
será o mesmo que o da 2ª avaliação do 3º trimestre.
Ensino Fundamental II: requerimento para até duas (02) disciplinas

Observações: 
1 – No sábado, dia 05/12, a secretaria do Colégioestará aberta de 09 às 13 horas.  
      Estenderemos as condições de matrícula do mês de novembro até essa data.
2 -  De  28/12/2020 a  08/01/2021,  o horário de funcionamento de secretaria será de  09 às 13
horas.



3-  Parabéns  aos  19  alunos  que  ganharam  medalhas  na Olimpíada  Canguru  Canadense  de
Matemática (ouro, prata, bronze e menção honrosa)

4 -  Aconteceu  em  Novembro  a Olimpíada  Brasileira  de  Astronomia  e  Astronáutica  (OBA).
Divulgação do resultado dia 30/12 na página da OBA.

“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 DE 2021

7 e8 -  RECUPERAÇÃO ESPECIAL.  O calendário com as avaliações será divulgado no período de
requerimento e disponibilizado no site do colégio. Horário da aplicação das avaliações: 8:00 às
11:00. Resultado: divulgado no dia 08 após às 15 horas.

FEVEREIRO DE2021

ATENÇÃO para a alteração da camisa do uniforme:
A 1ª série do Ensino Médio tem a camisa do uniforme de outra cor, mas como o aluno do 9º ano,
em 2020, pouco utilizou a sua camisa, esta será aceita neste ano de 2021.

REUNIÃO DE PAIS:

Dia Horário Série  em
2021

03/02 09:30 às 10:30 1ª série EM

INÍCIO DAS AULAS: 
Dia 08 - Ensino Médio (07:15 às 12:50) 

GANHE MAIS! + AMIGO !

Traga um aluno novo até dezembro, para estudar conosco e ganhe 50% em uma
mensalidade.

A cada aluno novo, 50%em uma mensalidade (até o limite de 6 mensalidades).
O aluno que você trouxer também receberá 50% de desconto em uma mensalidade

fixada pela escola.

Veja mais detalhes no site do colégio

https://br.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=AwrJ7B3Ax71ftIIAdBZGw4lQ;_ylu=c2VjA3NyBHNsawNpbWcEb2lkAzJhZGFmNjU3MWIwM2FiYmExNjIwMzZkNmMyOGVmNzIzBGdwb3MDNDQEaXQDYmluZw--?back=https://br.images.search.yahoo.com/yhs/search?p=desenho+para+colorir+de+natal&fr=yhs-iry-fullyhosted_003&hsimp=yhs-fullyhosted_003&hspart=iry&tab=organic&ri=44&w=1154&h=898&imgurl=www.desenhosinfantis.com/Imagens/sinos-de-natal.gif&rurl=https://www.desenhosinfantis.com/galerias-desenhos-para-colorir-de-natal&size=91.1KB&p=desenho+para+colorir+de+natal&oid=2adaf6571b03abba162036d6c28ef723&fr2=&fr=yhs-iry-fullyhosted_003&tt=Galeria+de+fotos+e+imagens:+Desenhos+para+colorir+de+Natal&b=0&ni=21&no=44&ts=&tab=organic&sigr=gltbGqc8Hxkf&sigb=v1OXILZR.LUs&sigi=mdD2X1oyNdp4&sigt=LD0VKqvdRLk9&.crumb=ohqh/OnhPjs&fr=yhs-iry-fullyhosted_003&hsimp=yhs-fullyhosted_003&hspart=iry


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

Canais de Comunicação: 
 Site de 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
 portalsas.com.br

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

https://www.odetesaopaio.com.br/
mailto:financeiro@odetesaopaio.com.br
mailto:contato@odetesaopaio.com.br

