Ensino Fundamental Anos Finais - 9º Ano
Sr. Responsável e aluno,
O Governo do Estado do Rio de Janeiro publicou em 19/08/2020 no Diário Oficial o
Decreto Estadual nº 47.219 que estabelece previsão de retorno às aulas presenciais da
rede privada de ensino para o dia 30/09/2020.
O Colégio Odete São Paio, respeitando sempre a decisão das autoridades
governamentais, pretende iniciar as atividades presenciais com as turmas de 5º e 8º
anos do Ensino Fundamental e 1ª e 3ª séries do Ensino Médio. As demais séries serão
implementadas gradativamente.
O responsável, porém, poderá OPTAR pela modalidade de ensino presencial ou online,
conforme o “guia” que foi enviado aos alunos das séries citadas acima e será enviado
para o 9º ano, posteriormente.
04 – Divulgação no site do colégio www.odetesaopaio.com.br/ SAS Conecta do
conteúdo de estudo para as atividades avaliativas de setembro.
07 – Feriado Nacional – Independência do Brasil
14 - Início das Avaliações de setembro.
Data

Segundafeira
14/09

Terça-feira
15/09

Quartafeira
16/09

Quinta-feira
17/09

Sexta -feira
18/09

Horário

7:30 - 9:00

7:30 - 9:00

7:30 - 9:00

7:30 - 9:00

7:30 - 9:00

Disciplin
a

História

Química

Matemática

Português

Geografia

Horário

9:20 - 10:50

9:20 - 10:50

9:20 - 10:50

9:20 - 10:50

Disciplin
a

Espanhol

9:20 10:50

Inglês

Produção de
Texto

Física

Ciências

11h – 12h
Ed. Física
Atenção!!! Aula normal nos demais horários com revisão/ correção de exercícios ou
continuação do conteúdo.

14 a 25 – Período para o requerimento da Recuperação Especial, na Secretaria, para os
alunos da Progressão Parcial
21 – Haverá aula on line (remota)
22 – Feriado Municipal – Aniversário de São Gonçalo

23 a 30 - Período para aplicação de atividade avaliativa de recuperação para alunos
que não alcançaram resultado satisfatório. O professor entrará em contato com a
turma. A realização dessa atividade será em contra turno.
28 – Possível data para retorno às aulas presencias do 9º ano. Aguarde o comunicado.
Observações:
 Recuperação Especial de Progressão parcial acontecerá no início de outubro,
cujo requerimento deverá ser feito na secretária do Colégio até o dia 25 de setembro
no horário de 09 às 12 horas.
 Rematrícula– Renovação de MATRÍCULA/2021. O Colégio faz 40 anos e você,
que é o responsável pelo nosso aluno, é quem ganhará muitos presentes. Aguarde o
informativo da rematrícula que será encaminhado posteriormente.
 As atividades online estão sendo computadas como dias letivos de 2020. Os
alunos estão sendo avaliados a partir da presença, participação, realização das
atividades e devolutivas das mesmas. Os professores estão atribuindo nota de 0
(zero) a 10 (dez) no controle de tarefa.
 Foi enviado, via SAS Conecta, o Boletim do aluno com o resultado referente ao
período de fevereiro a maio de 2020.
O Informativo Mensal de Setembro poderá sofrer alterações de acordo com as
decisões das autoridades governamentais. Fique atento
Aconteceu:

 Aniversário de 40 anos do Colégio Odete São Paio. Agradecemos a todos que
enviaram mensagens e depoimentos carinhosos nas redes sociais do colégio.

VEM AÍ EM OUTUBRO:
- Olimpíada Canguru de Matemática
Vem aí os Projetos: Inspiração e Cartas

 Livros paradidáticos adotados para o 2º semestre:
9º ano: Procura-se um coração. Lúcia Seixas
Canais de Comunicação:
 Site do 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
Canais de Comunicação:




Site do colégio: www.cojep.com.br
E-mail: secretaria@cojep.com.br
E-mail setor financeiro: financeiro.cojep@gmail.com

Redes sociais:
 Facebook: www.facebook.com/jeanpiagetsg
 Instagram: @cojepoficial
Plataforma digital: souionica.com.br

