
  

                              Ensino Fundamental - Anos Iniciais - 1º ao 5º ano  

 
01– Continuação das 1as Avaliações.  

01/04 - 6ª feira 

3ºao 5º ano Ciências 

 

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. 

 
07 – Dia Mundial da Saúde – “É hora de construir um mundo  

mais saudável para todos, em todos os lugares” – Atividade interna.  

 

08 – Entrega das 1as Avaliações aos alunos. O responsável receberá, através do SAS 

Conecta, o comunicando da entrega aos alunos. - 2º ao 5º ano. 
 

08 – Pagamento da segunda parcela do Pacote das efemérides. 

 

11 – Comemoração sobre o Dia do Hino Nacional (13/04) –  

Atividade interna - 2º ao 5º ano. 

 

13 - Continuação da Convocação dos Pais/Responsáveis dos alunos que apresentaram 

dificuldades significativas. A comunicação seguirá pelo SAS Conecta. 

 

14 – Comemoração da Páscoa: “Celebração da Vida”. O aluno deverá trazer 
suco/refrigerante de uva, pão/broa com requeijão/manteiga.  

 

15 (Sexta-feira) – Feriado Nacional. Não haverá aula. 

 

21 (Quinta-feira) - Feriado Nacional – Tiradentes. Não haverá aula. 

 

22 (Sexta-feira) – Recesso. 

 

27 – Peça Teatral- Grupo In Focus: “As aventuras de Emília” – atividade 

interna. Sinopse: Emília a mais famosa das bonecas falantes relembra 
suas aventuras junto a Narizinho, Pedrinho e Visconde de Sabugosa. 

Com a participação especial de Monteiro Lobato, essa peça teatral 

abordará com muito carinho e diversão a importância de cada 

personagem na família.  
 

27 - Divulgação do conteúdo das 2as avaliações do 1º trimestre. Seguirá através do SAS 

Conecta. 



  

Observações: 

    

1- Aula de Reforço (3 vezes na semana -12h às 13h). Inscrição na secretaria em até 24 

horas antes do dia marcado para que o professor se organize. Valor: R$ 170,00. (cento e 

setenta reais) mensal. 

 

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

1 falta. 

 

3- 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. 

 

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

turmas e horários. 

 

5 - 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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