
  

 

 Ensino Fundamental Anos Finais - 9º Ano 
 

01 – Continuação das 1as Avaliações 
01/04- 6ª feira 04/04- 2ª feira 07/04- 5ª feira 13/04- 4ª feira 19/04- 3ª feira 

Matemática 

Mat. Básica 

Geometria 

 

Física Química Ciências 

 

2ª chamada – Lembramos que para ter direito à 2ª chamada o aluno deverá 
apresentar o atestado médico até 24 horas após a avaliação perdida. Caso 

não haja o atestado, o requerimento (R$ 40,00) deverá ser efetuado na 

secretaria, em até 24 horas após a avaliação perdida. Não serão aceitos 

requerimentos no dia da prova. Horário: 14h. Presencial. 

06/04 – 4ª feira 26/04 – 3ª feira 

Geografia /História / Matemática / 

Matemática Básica / Geometria 

Física / Química / Ciências 

 

09 (Sábado) – Olimpíada SAS – Química, Física, Biologia e Matemática. O 

simulado será DIGITAL, através do Portal SAS, a partir das 8h. O aluno terá 

2h no máximo para cada disciplina. É de extrema importância que o aluno 

ao iniciar a prova, não pare de fazer, pois o tempo não para de contar. A 

coordenação ficará a disposição da turma, através de um grupo de 

WhatsApp, exclusivo para a avaliação, para auxiliar nas possíveis dúvidas.   

 

12 – “Brasil, país de TODOS”. Atividades internas em comemoração ao Dia 

do Hino Nacional (Português, História e Arte). 

 

13 – Início da Convocação dos Pais/Responsáveis dos alunos que 

apresentaram dificuldades significativas. A comunicação seguirá pelo SAS 

Conecta. 

 

14 – Comemoração da Páscoa. Refletindo sobre os valores 

 da Páscoa em nossas vidas.  

 
15 (Sexta-feira) - Feriado Nacional – Sexta-feira da Paixão. 

 



  

18/04 a 20/05 – Inscrição para a Olimpíada Esportiva Cultural que 

acontecerá em Junho. Atividades envolvendo desportos, jogos digitais e de 

movimento, conhecimento, matemática, desenho, música, dança,...  Valor: 

R$60,00 (sessenta reais). Seguirá posteriormente maiores informações. 

 

19 - Dia do Índio. Reflexões sobre a Questão Indígena.  
 

21 (Quinta-feira) - Feriado Nacional - Tiradentes 

 

22 (Sexta-feira) – Não haverá aula presencial. Aula Remota seguindo o 

horário da turma. 

 

27 - Divulgação do conteúdo das 2as avaliações do 1º trimestre 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS: 

1-Vem aí, em Maio, a culminância do projeto “História da Arte”  

 

2- A camisa do uniforme é o que identifica os alunos dentro do colégio, conforme sua 

série, logo, TEM QUE ESTAR EM EVIDÊNCIA.  

Casacos de frio deverão ser usados com abertura frontal nas cores preta / branca ou 

cinza.  

    

3- Aula de reforço –1h30m de duração. Inscrição com a coordenação até 48 horas antes 

do dia marcado para que o professor se organize. Turma reduzida. Valor: R$ 60,00 

(sessenta reais) por disciplina.  

 
4 -Atenção alunos quanto ao horário de entrada!  Aluno atrasado perde a 1ª aula e recebe 

1 falta. 

 

5- ATENDIMENTO DA COORDENAÇÃO: Agende horário na Secretaria. Todo e qualquer 

acesso e/ou atendimento, junto ao colégio e/ou coordenação, o responsável deverá 
dirigir-se ao Portão da Secretaria. 

 

6- O responsável receberá um comunicado através do SAS Conecta comunicando a 

entrega, aos alunos, das avaliações corrigidas.  

 

7 - Curso de Inglês - OnYou Cursos (Aleksei Carvalho – Diretor – (21) 98893-6796) Novas 

turmas e horários. 



  

 

8 - 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: 

• portalsas.com.br 

 

Que nesta Páscoa haja muitos doces em sua vida! O doce sorriso daqueles que te 

amam, a doce alegria de ter o pão na sua mesa e a doce esperança de ter um futuro de 

paz e prosperidade.  

 

 

Sugestão de leitura para o responsável: “Pais brilhantes, professores fascinantes” – 

Augusto Cury  
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