
 

Ensino Médio 

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

no período., para que o responsável possa acompanhar o desenvolvimento das atividades. Será 

enviado por transmissão e SAS Conecta. 

08 a 10 - Apresentação do grupo da Aprendizagem Assistida. 

 

11 a 18 – Premiação da OBA – Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Seguirá 

convite para a participação dos responsáveis. 

15 a 20 – Apresentação do Projeto de Vida. Início da utilização do livro 1 – Digital. O objetivo 

deste Projeto Colocar o aluno no centro do processo de construção de sua vida, garantindo que 

ele seja o protagonista da própria história. 

O Projeto será desenvolvido através do aplicativo PLENO PROJET, dos Livros Digitais e de 

debates on line, realizado pelo professor responsável. 

A atividade acontecerá em contraturno. 

 

16 - Divulgação do conteúdo das 1as avaliações do 1º trimestre. Os conteúdos serão postados 

no SAS Conecta. 

 

20 (sábado) - 1º Simulado SAS Enem – Prova 1.  O simulado será digital. É de extrema 

importância que o aluno respeite o horário de início do Simulado.  O grupo de WhatsApp, estará 

aberto de 8h às 13h para dúvidas e orientações. 3ª série. 

 

22 – Início das 1as avaliações do 1º trimestre  

1ª série do Ensino Médio  

Horário 22/03 2ª 

feira 

23/03 3ª 

feira 

24/03 4ª 

feira 

25/03 5ª 

feira 

26/03 6ª 

feira 

7:20 – 8:10 Matemática 

Produção 

Textual 

História 

Geografia 

Química 

Biologia 

Português 

Literatura 

Geometria  

Física 8:10 – 9:00 

9:00 – 9:50 

 

 2ª e 3ª séries do Ensino Médio  

Horário 22/03 2ª feira 23/03 3ª feira 24/03 4ª feira 25/03 5ª feira 26/03 6ª feira 

10:10 – 11:00 Matemática 

Produção 

Textual 

História 

Geografia 

 

Química 

Biologia 

 

Português 

Literatura 

 

Geometria  

Física 11:00 – 11:50 

11:50 – 12:40 

 

 Aa avaliações serão realizadas presencialmente no horário de 7:20 às 9:50 para os 

alunos da 1ª série (A e B) 

 Realização de 10:10 às 12:50 para os alunos da 2ª e 3ª séries (A e B).  



 

 O aluno deve chegar no horário determinado para a realização das avaliações e após o 

término estará liberado. 

 Serão postados Roteiros, de Estudo para serem realizados de forma remota.  

 Para os alunos que estão no modelo Remoto, as avaliações serão todas online, 

seguindo também o calendário acima. 

.  

 As avaliações abaixo serão realizadas em contra turno, totalmente digital, para todos os 

alunos 

Horário 29/03 2ª feira 30/03 3ª feira 31/03 4ª feira 01/04 5ª feira 

15:00 às 15:50 Artes / Ed. Física Inglês Sociologia Filosofia 

 

23 –Olimpíada Matemática Canadense Canguru. - Concurso de Matemática internacional que 

tem como objetivo difundir o amor pela Matemática. Presente em 80 países e mais de 6 milhões 

de alunos no mundo todo! Provas desafiadoras, motivadoras e interessantes. Matemática 

contextualizada, focada em raciocínio lógico e em estratégias de solução de problemas. 3º ano 

à 3ª série do Médio.  

 

27(sábado) - 1º Simulado SAS Enem – Prova 2. O simulado será digital. É de extrema 

importância que o aluno respeite o horário de início do Simulado. Horário – Início do Simulado: 

8h Término: 13h. Neste período o grupo de WhatsApp ficará aberto para dúvidas e orientações. 

3ª série 

 

Observações: 

1 – Dia 02/04 – Feriado Nacional – Paixão de Cristo 

2 – Dia 05/04 - 2ª Chamada. 

Lembramos que para ter direto à 2ª Chamada o aluno deverá apresentar o atestado médico 

até 24 horas após a avaliação perdida. Caso contrário, o requerimento (R$ 40,00- quarenta 

reais) deverá ser efetuado na secretaria, em até 24 horas após a avaliação perdida.  

3 – Atendimento da Coordenação: Agende horário na Secretaria ou pelo site do colégio. 

     4 - Livros Extraclasse adotados para o 1º trimestre:  

1ª série – Amor de Perdição. Camilo Castelo Branco 

2ª série – Memórias Póstumas de Brás Cubas. Machado de Assis. 

5 - Atenção alunos novos no colégio!!! No dia 23/03 termina o prazo para a entrega dos 

Históricos Escolares (transferências) - Del. CEE 253/2000 – Art.15 – “Ao aluno em processo 

de transferência cuja matrícula ainda não se tenha concretizado, pela falta de apresentação da 

documentação, é permitido frequentar a escola de destino pelo período máximo, improrrogável, 

de 45 (quarenta e cinco) dias, cuja, validade para fins escolares, só passa a ser reconhecida com 

a concretização da matrícula”. A perda de aula será de inteira responsabilidade do responsável, 

pois a falta deste documento implica no cancelamento da matrícula. Caso haja algum problema 



 

com a escola de origem, procure imediatamente a secretaria do nosso colégio (antes dessa 

data). 

6–Ativação do cadastro (senha) para acesso ao Portal SAS. acesse  www.portalsas.com.brcom 

o seu e-mail cadastrado e descubra a variedade de atividades de auxílio à aprendizagem.  

 

 

Nossa escola está dando um passo importante para melhorar a comunicação. E também 

estamos cientes do quanto uma boa comunicação nos ajudará nossa escola a atingir os 

objetivos sonhados.  

Logo, informamos que a a comunicação será feita via Agenda Digital, por meio de um 

aplicativo, você receberá informações diversas sobre a nossa escola e também poderá 

entrar em contato conosco.  

A Agenda Digital está disponível para Androide e Iphone. A instalação é simples e 

gratuita. Você recebeu no seu e-mail um login e senha inicial.  Depois basta buscar 

o aplicativo SAS Conecta ou entrar no site. 

Se você não recebeu favor entrar em contato pelo  contato@odetesaopaio.com.br,  

urgentemente, pois o seu e-mail pode não ter sido informado ou estar incorreto. 

Caso tenha qualquer dúvida estamos disponíveis para ajudar. 

 

7 - 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 

 

 

 

 

Sugestão de leitura para os pais – “O poder da palavra dos pais.” (Elizabeth Pimentel – Ed. 

ING).  
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