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*CALENDÁRIO LETIVO HÍBRIDO 2021 - * ALUNOS & RESPONSÁVEIS * 
 

*Calendário sujeito a alterações. 

 

 

 

Prezados alunos, pais e/ou responsáveis, a PAZ! 

 

É com grande alegria e confiança pela proximidade de “dias melhores”, que divulgamos a todos o 

nosso “calendário letivo 2021”... Maiores detalhamentos das atividades, como horários e também se 

acontecerá no sistema presencial ou remoto, serão divulgados em épocas mais próximas às datas. Pois no 

momento, tudo ainda está mudando muito rápido e permanece o risco de alterações no que já está 

agendado. 

Esperamos que essa programação possa ajudá-los na melhor organização e conciliação do dia-a-dia 

escolar com as rotinas familiares. Fazendo com que os alunos aproveitem ao máximo as participações em 

todas as atividades pedagógicas programadas e enriqueçam cada vez mais suas aprendizagens. 

 

EDINALDO DE LIMA PIOVEZAN 
Coordenador Pedagógico 

Fevereiro de 2021 
 

 

Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. 
2 Há tempo de nascer, e tempo de morrer; tempo de plantar, e tempo de arrancar o que se plantou; 

3 Tempo de matar, e tempo de curar; tempo de derrubar, e tempo de edificar; 
4 Tempo de chorar, e tempo de rir; tempo de prantear, e tempo de dançar; 

5 Tempo de espalhar pedras, e tempo de ajuntar pedras; tempo de abraçar, e tempo de afastar-se de abraçar; 
6 Tempo de buscar, e tempo de perder; tempo de guardar, e tempo de lançar fora; 

7 Tempo de rasgar, e tempo de coser; tempo de estar calado, e tempo de falar; 
8 Tempo de amar, e tempo de odiar; tempo de guerra, e tempo de paz. 

Eclesiastes 3 



 

 

 1º TRIMESTRE – 25/01 a 30/4 
 

 

25/01 – Início do ANO LETIVO: 
 

o Segunda-feira 25/01 – Orientações presenciais e aplicação das “Avaliações Diagnósticas”, 

para as turmas dos 6º, 7º e 8º Anos; 

o Terça-feira 26/01 - Orientações presenciais e aplicação das “Avaliações Diagnósticas”, para 

as turmas dos 9º Anos e Ensino Médio; 

o Quarta-feira 27/01 – 1º dia de aulas para todas as turmas – Sistema híbrido (revezamento) 

conforme orientações do “Plano São Paulo”. 

 

 30/01 (Sábado) – Reunião Inaugural online (Apresentação da equipe às famílias dos alunos) – 8h – 

6º, 7º e 8º Anos / 10h 9º anos e Médio; 

       
01 a 02/02 – Suspensão de aulas – ANIVERSÁRIO DE ITU; 
 
22/02 – AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA ONLINE – 6º e 7º anos; 
 
23/02 – AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA ONLINE – 8º e 9º anos; 
 
24/02 – AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA ONLINE – Ensino Médio; 
 
 
08 a 19/3 – Período de PROVAS (P1) - (Ensino Fundamental II e Ensino Médio) – Os alunos realizarão as provas 
agendadas e nos horários sem aplicações, as aulas transcorrerão normalmente com desenvolvimento de novos 
conteúdos do trimestre. 
 
20 e 27/3 – 1º SIMULADO SAS ENEM – ENSINO MÉDIO, TERCEIRÃO e EXTENSIVO; 
 
01 a 04/4 – Suspensão de aulas – QUINTA-FEIRA SANTA, PAIXÃO DO SENHOR e PÁSCOA; 
 
10/4 – 1º SIMULADO SAS FUVEST – TERCEIRÃO e EXTENSIVO; 
 
05 a 16/4 – Período de PROVAS (P2) - (Ensino Fundamental II e Ensino Médio) – Os alunos realizarão as provas 
agendadas e nos horários sem aplicações de provas, as aulas transcorrerão normalmente com desenvolvimento 
de novos conteúdos do trimestre. 
 
17 e 24/4 – 2º SIMULADO SAS ENEM – ENSINO MÉDIO, TERCEIRÃO e EXTENSIVO; 
 
 
21/4 – Suspensão de aulas - TIRADENTES; 
 
 
23/4 - Aplicação de Provas SUBSTITUTIVAS – Conteúdos do Trimestre (P1 e P2) - Fundamental II e Ensino Médio 
– 14h; 
 
 
30/4 – Final do 1º Trimestre. 
 



  

 2º TRIMESTRE – 03/5 a 03/9 
 
03/5 – Início do 2º Trimestre; 
 
03/5 – Divulgação dos boletins com os resultados do trimestre aos alunos presentes nas aulas do dia. Divulgação do 
calendário específico do programa de RECUPERAÇÃO PARALELA, para os alunos que ficaram abaixo da média 
em alguma disciplina; 
 

 06/5 (Quinta-feira) – REUNIÃO DE PAIS E PROFESSORES – Referente aos resultados do 1º Trimestre 
– 19h às 21h30min. Atendimentos dos professores aos pais e/ou responsáveis pelos alunos; 

 
05 a 11/5 – Período de AULAS de RECUPERAÇÃO PARALELA TRIMESTRAL – Professores receberão os alunos 
para orientarem os estudos e tirarem as dúvidas sobre os conteúdos da prova de recuperação;  
 
10/5 – SIMULADO AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA SAS – 6º, 7º e 8º anos (CAP. 01 ao 04); 
 
11/5 - SIMULADO AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA SAS – 9º anos (CAP. 01 ao 04) e Ensino Médio (CAP. 01 ao 08); 
 
12 a 18/5 – Período de APLICAÇÃO de PROVAS DE RECUPERAÇÃO PARALELA (calendário específico será 
divulgado); 
 
22/5 – DESFILE DO DIVINO ESPÍRITO SANTO (Participação de todos os colaboradores do Colégio, alunos e 
familiares no evento cultural do município); 
 
22 e 29/5 – 3º SIMULADO SAS ENEM – ENSINO MÉDIO, TERCEIRÃO e EXTENSIVO; 
 
25/05 – Divulgação dos RESULTADOS do processo de RECUPERAÇÃO PARALELA através da entrega dos 
boletins atualizados aos alunos; 
 
03 e 04/6 – Suspensão de aulas - CORPUS CHRISTI; 
 
 
14 a 25/6 – Período de PROVAS (P1) - (Ensino Fundamental II e Ensino Médio) – Os alunos realizarão as provas 
agendadas e nos horários sem aplicações de provas, as aulas transcorrerão normalmente com desenvolvimento de 
novos conteúdos do trimestre. 
 
16/6 – Aniversário de nascimento do PADRE JORDAN – Fundador da Congregação Salvatoriana; 
 
19/6 – SIMULADO SAS UNICAMP – TERCEIRÃO e EXTENSIVO; 

 
26/6 – FESTA JUNINA (Participação dos professores, alunos e seus familiares) – Com a famosa QUADRILHA 
INVERTIDA DO TERCEIRÃO 2021; 
 
01/7 a 01/8 – Período de FÉRIAS ESCOLARES; 
 
02/8 – Retorno às aulas - Continuidade do 2º TRIMESTRE; 
 
14 e 21/8 – 4º SIMULADO SAS ENEM – ENSINO MÉDIO, TERCEIRÃO e EXTENSIVO; 
 
16 a 27/8 – Período de PROVAS (P2) (Ensino Fundamental II e Ensino Médio) – Os alunos realizarão as provas 
agendadas e nos horários sem aplicações de provas, as aulas transcorrerão normalmente com desenvolvimento de 
novos conteúdos do trimestre. 
 
28/8 - SIMULADO OLIMPÍADA SAS – 9º anos e 1ª série do Ensino Médio; 
 
30/8 - Aplicação de Provas SUBSTITUTIVAS – Conteúdos do Trimestre (P1 e P2) - Fundamental II e Ensino Médio 
– 14h; 
 
30/8 – SIMULADO AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA SAS – 6º e 7º anos (CAP. 05 ao 09); 
 
31/8 - SIMULADO AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA SAS – 8º e 9º anos (CAP. 05 ao 09); 

 
03/9 – Final do 2º Trimestre. 
 



 

 
 

 3º TRIMESTRE – 08/9 a 17/12 
 
06 e 07/9 – Suspensão de aulas – INDEPENDÊNCIA DO BRASIL; 
 
08/9 – Início do 3º Trimestre; 
 
08/9 – Divulgação dos boletins com os resultados do trimestre aos alunos presentes nas aulas do dia. Divulgação do calendário específico do 
programa de RECUPERAÇÃO PARALELA, para os alunos que ficaram abaixo da média em alguma disciplina; 
 

 09/9 (Quinta-feira) – REUNIÃO DE PAIS E PROFESSORES – Referente aos resultados do 2º Trimestre – 19h às 21h30min. 
Atendimentos dos professores aos pais e/ou responsáveis pelos alunos;   

 
11 e 18/9 – 5º SIMULADO SAS ENEM – ENSINO MÉDIO, TERCEIRÃO e EXTENSIVO; 
 
13 a 17/9 – Período de AULAS de RECUPERAÇÃO PARALELA TRIMESTRAL – Professores receberão os alunos para orientarem os estudos 
e tirarem as dúvidas sobre os conteúdos da prova de recuperação; 
 
20 a 24/9 – Período de APLICAÇÃO de PROVAS DE RECUPERAÇÃO PARALELA (calendário específico será divulgado); 
 
25/9 – FEIRA DO CONHECIMENTO 2021; 
 
25/9 – 2º SIMULADO SAS FUVEST – TERCEIRÃO e EXTENSIVO; 
 
30/9 – Divulgação dos RESULTADOS do processo de RECUPERAÇÃO PARALELA através da entrega dos boletins atualizados aos alunos; 
 
08/10 – SARAU 2021: “UM NOVO TEMPO” 
 
09 e 16/10 – 6º SIMULADO SAS ENEM – ENSINO MÉDIO, TERCEIRÃO e EXTENSIVO; 
 
11 a 13/10 – Suspensão de aulas - NOSSA SENHORA APARECIDA e DIA DO PROFESSOR; 
 
18/10 – SIMULADO AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA SAS – 6º, 7º e 8º anos (CAP. 10 ao 13); 
 
19/10 - SIMULADO AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA SAS – 9º anos (CAP. 10 ao 13) e Ensino Médio (CAP. 09 ao 19); 
 
20/10 a 29/10 – Período de PROVAS (P1) - (Ensino Fundamental II e Ensino Médio) – Os alunos realizarão as provas agendadas e nos horários 
sem aplicações de provas, as aulas transcorrerão normalmente com desenvolvimento de novos conteúdos do trimestre; 
 
01 e 02/11 – Suspensão de aulas - FINADOS; 
 
15/11 – Suspensão de aulas – PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA; 
 
16 a 26/11 – Período de PROVAS (P2) (Ensino Fundamental II e Ensino Médio) – Os alunos realizarão as provas agendadas e nos horários sem 
aplicações de provas, as aulas transcorrerão normalmente com desenvolvimento de novos conteúdos do trimestre; 
 
26/11 – “NOITE DAS ESTRELAS”: Celebração de premiações para todos os alunos que participaram e se destacaram nas Olimpíadas de 
Conhecimento e Concurso de Redação – Entrega dos troféus “DIVINO CONHECIMENTO”; 
 
29/11 - Aplicação de Provas SUBSTITUTIVAS – Conteúdos do Trimestre (P1 e P2) - Fundamental II e Ensino Médio – 7h; 
 
29/11 – “DIVINO AMANHECER” – Apresentação e integração entre a equipe de professores de 6º anos com os alunos dos 5º anos; 
 
01 e 02/12 – “UP DIVINO” – Manhãs de atividades ESPORTIVAS, CULTURAIS e ARTÍSTICAS com professores, alunos e seus convidados. 
 
02/12 – Divulgação dos boletins com os resultados do trimestre a partir das 14h, na secretaria do Colégio. (Alunos APROVADOS ou em 
RECUPERAÇÃO PARALELA). Divulgação do programa de RECUPERAÇÃO PARALELA, para os alunos que não atingiram a pontuação 
mínima necessária para aprovação em alguma disciplina; 
 
03 a 07/12 – Período de AULAS de RECUPERAÇÃO PARALELA TRIMESTRAL – 7h - Professores receberão os alunos para orientarem os 
estudos e tirarem as dúvidas sobre os conteúdos da prova de recuperação; 
 
08 a 10/12 – Período de APLICAÇÃO de PROVAS DE RECUPERAÇÃO PARALELA às 7h - (calendário específico será divulgado); 
 
13/12 – Divulgação dos RESULTADOS do processo de RECUPERAÇÃO PARALELA através da entrega dos boletins atualizados aos alunos – 
15h; 
 
14/12 – MISSA DE FORMATURA – Formandos dos 9º ANOS do FII e TERCEIRÃO 2021 – 19h30min; 
 
15 e 16/12 – Aplicação das provas de EXAMES FINAIS – (Conteúdos selecionados pelos professores referentes à programação da disciplina no 
ano letivo) - 7h; 
 
16/12 – Divulgação dos resultados do processo de EXAME FINAL: Alunos APROVADOS por nota / conselho ou REPROVADOS – 15h; 
 
17/12 – Final do 3º Trimestre (ÚLTIMO DIA LETIVO); 
 
17/12 – Cerimônia de COLAÇÃO DE GRAU – Para formandos dos “TERCEIRÃO 2021”; 
 
18/12 – Cerimônia de COLAÇÃO DE GRAU – Para formandos do “9º ANOS”. 
 

20/12/2021 – Início do Recesso Escolar. 

 


