
 

 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS - 8º ano 

 

02 - Liberação dos boletins com o resultado do 1º trimestre, via SAS Conecta –  

 

03 - Feriado Nacional – Corpus Christi. Não haverá aula. 

 
04 – Recesso (não haverá aula, nem atendimentos por parte dos professores e 

coordenação). 

 

08- Início das convocações presenciais de pais/responsáveis. Seguirá comunicado via 

SAS Conecta. 

 

18- Reuniões de pais/responsáveis online. Esteja atento quanto ao horário marcado. 

Não haverá atendimento fora do horário estipulado pois outras turmas e responsáveis 

serão atendidos. 

 
 

15- Divulgação do conteúdo das 1as avaliação do 2º trimestre, via SAS Conecta 

 

21 – Início das 1as avaliações do 2º trimestre. 

    O horário de aplicação (07:20 às 09:00) deverá ser rigorosamente respeitado. 

    Qualquer problema ou impedimento para a realização da avaliação, o responsável 

do aluno deverá comunicar à coordenação, imediatamente. 

 

Grupos A (presencial) e C (avaliações realizadas pelos alunos remotos, em casa, no 

mesmo horário de aula).  

21/06 - 2ª feira 22/06- 3ª feira 23/06 4ª feira 24/06 5ª feira 25/06 6ª feira 

Geografia Ciências História Matemática Português 

Após as avaliações, os alunos terão normalmente as aulas do dia. 

Grupo B (presencial)  

28/06-2ª feira 29/06-

3ªfeira 

30/06-4ª feira 01/07-5ª 

feira 

02/07 -6ª feira 

Geografia Ciências História Matemática Português 

Após as avaliações, os alunos terão normalmente as aulas do dia. 

Obs.: 1 - A avaliação de Produção Textual será realizada no horário da aula do 

professor: Grupo A e C -01/07; Grupo B - 24/06. 
  

          2 - Os alunos que estão no modo REMOTO, a Produção Textual deverá ser 

produzida em um documento no Word, devidamente identificado com nome e turma 

do aluno e enviada para o e-mail do professor no dia acima determinado.  

18/06 - 6ª feira 2801 08:00 

2802 09:30 



 

 

            

Avaliações online (em casa). Horário: 07:20 às 09:00 

As avaliações digitais serão enviadas no Portal SAS. 

 

Grupo B  

21/06 - 2ª 

feira 

22/06 - 3ª feira 23/06 - 4ª feira 24/06 - 5ª feira 

Espanhol Arte Inglês Ed.  Física 
Após as avaliações, os alunos terão normalmente as aulas do dia. 

Grupo A e C  

28/06 - 2ª feira 29/06 - 3ªfeira 30/06 - 4ª feira 01/07 - 5ª feira 

Espanhol Arte Inglês Ed. Física 

 

25- Resultado da 2ª Avaliação de Progressão Parcial, divulgado no SAS Conecta para 

o aluno e responsável  

 

JULHO 

 

06 -Segunda Chamada. O requerimento deverá ser feito no dia seguinte após a perda 

da avaliação junto à Coordenação (com apresentação do atestado médico) e junto à 

secretaria do colégio (quando não for caso de saúde). Não serão aceitos 

requerimentos na véspera ou no dia da prova.  

 

16 – Término do Semestre 

 

17 a 31 - Dias livres para o aluno. 

 

      Observação:  

1 -02/08 - Início do 2º Semestre 

 

2-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 

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


 

 

 

  

 

 

 


