
 

Ensino Fundamental Anos Finais –9º ano 
 

02 - Início da Aprendizagem Assistida.  

Para reforçar o nosso trabalho, os alunos terão todo o amparo do seu professor orientador 

onde dúvidas, questionamentos, dificuldades podem ser levantados. Com esse contato 

pretendemos fortalecer cada vez mais os laços com os nossos alunos e podermos contribuir 

para a superação das dificuldades.  

 

10 a 18 – 2as avaliações do 1º trimestre. A Divulgação do conteúdo foi feita em 27/04 

10/05- 3ª feira 13/05- 6ª feira 16/05- 2ª feira 18/05- 4ª feira 

Português 
Inglês 

Espanhol 

Produção Textual 

História 
Geografia 

Artes 

Educação Física 

Matemática 
Geometria 

Mat. Básica 

Biologia 
Física 

Química 

 

A avaliação terá formato de simulado (totalmente objetiva). 

O aluno será liberado após o término da avaliação.  

OBRIGATÓRIO: Material escolar e celular desligado e dentro da mochila no espaço 

designado pelo professor aplicador. 

 

14 (Sábado) – 1ª Avaliação Sistemática SAS – (cap 1 ao 5). O simulado será DIGITAL, 

através do Portal SAS. Horário: 8h às 13h. É de extrema importância que o aluno respeite o 

horário de início do Simulado. A coordenação ficará a disposição da turma, através de um 

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

 

20 – 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 não tenha atestado, o 

requerimento (R$40,00- quarenta reais) deverá ser efetuado na secretaria. Não serão 

aceitos requerimentos na véspera ou no dia da prova. Horário- 7:30. Após o término da 

avaliação o aluno será dispensado. Não haverá aula. 

 

20- 25ª OBA – Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Geografia e Ciências –

Horário- 07:30 às 09:30 (turno da manhã). Após o término da avaliação o aluno será 

dispensado. Não haverá aula. Após o término da avaliação o aluno será dispensado. Não 

haverá aula neste dia, somente a avaliação para os alunos que optaram em participar da 

olimpíada.  

 

23– Conselho de Classe e Término do 1º Trimestre. Não haverá aula. 

 

24– Divulgação do resultado do 1º trimestre aos alunos e entrega das 2ªs avaliações do 1º 

trimestre (Cartão Resposta). 



 

 

25 a 30 - Recuperação trimestral. As datas das avaliações serão anexadas nos murais/ 

enviadas pelo SAS Conecta. Não há 2ª chamada para a recuperação. As avaliações poderão 

acontecer no horário de 12:00 às 13:30e/ou contra turno .  

 

27 - Término da Inscrição para a Olimpíada Esportiva Cultural que acontecerá de 09 a 15 

de julho. Desportos (Futsal, Mini Handebol, Atletismo, Queimada, Natação, Basquete 3X3, 

Vôlei Adaptado), jogos digitais e de tabuleiro, Taco Ball, Futebol Mesa de Ar, Totó, 

Futmesa, pesquisa, maratona do conhecimento, matemática, desenho, música, dança, ...  

Valor: R$60,00 (sessenta reais). Valor que inclui a camisa (que poderá ser utilizada como 

uniforme até o final do ano letivo), medalha (para todos os alunos inscritos) e participação 

nas atividades.  

 

31 a 02/06- Culminância do projeto “História da Arte” – 9º ano. 

 

Observações: 

1 -Livros paradidáticos – 2º Trimestre. O poeta que fingia.  Álvaro Cardoso Gomes.  

 

2 - 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 

(cinquenta reais) por disciplina. 

 

3 - O aluno que teve sua carteirinha extraviada e/ou danificada por algum motivo deverá 

providenciar a 2ª via na secretaria (R$ 40,00 – quarenta reais). Lembre-se que a frequência 

dos alunos a partir do 9º ano é feita através da apresentação da Carteirinha na entrada do 

colégio. 

 

4- ATENDIMENTO DA COORDENAÇÃO: Agende horário na Secretaria ou pelo SAS 

Conecta. Todo e qualquer acesso e/ou atendimento, junto ao colégio e/ou coordenação, o 

responsável deverá dirigir-se ao Portão da Secretaria. 
 

5 -Os responsáveis receberão o boleto de pagamento da parcela de maio através do SAS 

Conecta. Qualquer dúvida entre em contato com financeiro@odetesaopaio.com.br  

 

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

turmas e horários. 

 

7 –Canais de Comunicação:  

• Site de colégio: https://www.odetesaopaio.com.br 

• E-mail: contato@odetesaopaio.com.br 

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

 

 

"Educação nunca foi despesa. Sempre foi investimento com retorno garantido." 

Sir Arthur Lewis 

 

Mãe 

 Palavra pequena, mas com um significado infinito, pois quer dizer amor, dedicação, 
renúncia a si própria, força e sabedoria. 
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