
 

 

Ensino Fundamental Anos Iniciais – 1º ao 5º ano  

 

 
01 – Feriado (Dia do Trabalhador) 
 

08- (2º Domingo) - Dia das Mães. “Mãe exemplo de afeto, força e ternura”. Parabéns pelo 

seu dia!   

 

09 – Início das 2as avaliações do 1º trimestre. A Divulgação do conteúdo foi feita em 27/04. 

 

 
Turmas 

09/05 
2ª feira 

11/05 
4ª feira 

13/05 
6ª feira 

16/05 
2ª feira 

17/05 
3ª feira 

18/05 
4ª feira 

1º ano Ciências História/Geografia Português Matemática Leitura Leitura 

2º ao 5º Ciências Matemática História Português Geografia Inglês 

 

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 (turno da manhã) / 13:30 (turno da tarde). Após o término da avaliação o 

aluno será dispensado. Não haverá aula.  

 

20 – 25º OBA – Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. A OBA tem como 

objetivo principal difundir o conhecimento astronômico pela sociedade brasileira, fomentar 

o interesse dos jovens pela Astronomia e pela Astronáutica e ciências afins. Essa prova é 

opcional e será realizada presencialmente.  

Horário- 07:30 às 09:30(manhã)/ 13:30 às 15:30(tarde). Lembramos que esta prova será 

somente para os alunos que fizeram a inscrição, antecipadamente. 2º ao 5º ano. 

 

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

 

24 – Entrega das 2as avaliações do 1º trimestre. O responsável receberá, através do SAS 

Conecta, o comunicado da entrega, aos alunos.  

 

24 –1ª Provinha SAS de Português (Simulado nacional). Horário normal de aula. 4º e 5º anos 

 

26- 1ª Provinha SAS de Matemática (Simulado nacional) Horário normal de aula. 4º e 5º 

anos 

 



 

27- Início da Atividade “Tabuada Divertida” - O projeto tem como objetivo estimular e 

motivar o aluno a aprender a tabuada, de forma lúdica, visando as competências e 

habilidades necessárias a aprendizagem.  3º e 4º anos. 

 

27 – Início do Projeto “Era uma vez – Descobrindo o prazer da leitura”. 1º ano. 

 

30 a 03/05- Recuperação trimestral. As datas das avaliações serão enviadas na agenda 

virtual do aluno (SAS Conecta). Não há 2ª chamada para a recuperação. 

 

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

de julho. Futsal, mini handbol, queimado, basquetinho adaptado, vôlei adaptado, atletismo 

(corrida de obstáculos, corrida de 50 metros, corrida de bambolê), jogos de tabuleiro, pique 

bandeira, atividades na piscina, soletrando, competição de tabuada, maratona do 

conhecimento, desenho e muito mais! 

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. 

 

28- Homenagem Especial Dia das Mães. Espaço Cultural Panorama (Rua  

Odete São Paio, 151 - Colubandê). Os convites da apresentação seguirão 

 posteriormente pelo aluno. O horário seguirá via Sas Conecta.  

 

Observações: 

1 – Em junho, reuniões de Pais Online. 

 

2 -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.  

 

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 - Os responsáveis receberão o boleto de pagamento da parcela de maio através e-mail 

do responsável. Qualquer dúvida entre em contato com financeiro@odetesaopaio.com.br  

 

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

turmas e horários. 
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6 –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 
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