
   

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS- 1º ao 5º 

O Informativo Mensal que tem por finalidade discriminar as atividades que acontecerão no período do mês, 

para que o responsável possa acompanhar o desenvolvimento das atividades. Será enviado por transmissão do 

Whatsapp.  

03 – Início do Reforço Escolar. Inscrição na secretaria em até 48 horas antes do dia marcado para que o professor 

se organize. Valor R$ 150,00. 3 vezes na semana. 

08 - Dia Internacional da Mulher – Atividade de Arte. 

09- Início das reuniões de pais -Detalhamento do processo ensino aprendizagem. 

12 - Premiação da OBA – Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Seguirá convite para a participação 

dos responsáveis. 

15 a 26 – Arte no Outono - Atividade Interna. 

15 a 23- Atividade Circense na aula de Ed. Física. Atividade interna. 

15 - Divulgação do conteúdo das 1as avaliações do 1º trimestre. Os conteúdos serão enviados via transmissão 

Whatsapp. 

16 -  Entrega de atividades impressas de revisão dos conteúdo  para as 1as avaliações. 

22 – Início das 1as avaliações do 1º trimestre, será realizada em casa (Online e em contra turno). 

 

 22/03 

2ª feira 

24/03 

4ª feira 

25/03 

5ª feira 

26/03 

6ª feira  

29/03 

2ª feira 

30/03 

3º feira 

2º ano Português Inglês Ciências Matemática Geografia História 

3º ano Português História Ciências Matemática Geografia Inglês 

4º ano Português História Ciências Matemática Geografia Inglês 

5º ano Português História Ciências Inglês Geografia Matemática 

 

Obs.: As primeiras avaliações do 1º ano do Fundamental serão realizadas em Maio. 

 

22 a 29 – Água, Fonte de vida. Conscientização sobre o uso da água, sua importância, função, presevaçãao e 

consumo. Atividade interna. 

 

23 – Olimpíada Matemática Canadense Canguru. - Concurso de Matemática internacional que tem como 

objetivo difundir o amor pela Matemática. Presente em 80 países e mais de 6 milhões de alunos no mundo 

todo! Provas desafiadoras, motivadoras e interessantes. Matemática contextualizada, focada em raciocínio lógico e 

em estratégias de solução de problemas. 

Esta prova é opcional e será realizada em casa (Online e em contra turno). 3º ano do Fundamental à 3ª série do 

Médio.   

 

Observações: 

1 – Dia 01/04 - 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.  

 



   

2 - 02/04- Paixão de Cristo.(Recesso. Não haverá aula). 

 

3 – Atendimento da Coordenação: Agende horário na Secretaria ou pelo site do colégio. 

 

4 - Atenção alunos novos no colégio a partir do 2º ano do Fundamental! No dia 23/03 termina o prazo para a 

entrega dos Históricos Escolares (transferências) - Del. CEE 253/2000 – Art.15 – “Ao aluno em processo de 

transferência cuja matrícula ainda não se tenha concretizado, pela falta de apresentação da documentação, é 

permitido frequentar a escola de destino pelo período máximo, improrrogável, de 45 (quarenta e cinco) dias, cuja, 

validade para fins escolares, só passa a ser reconhecida com a concretização da matrícula”. A perda de aula será de 

inteira responsabilidade do responsável, pois a falta deste documento implica no cancelamento da matrícula. Caso 

haja algum problema com a escola de origem, procure imediatamente a secretaria do nosso colégio (antes dessa 

data). 

 

5 - Canais de Comunicação: 

 Site de colégio: https://www.cojep.com.br 

 E-mail: colegiojeanpiaget.oficial@gmail.com 

 E-mail setor financeiro: financeiro.cojep@gmail.com.br 

6 - Redes sociais: 

 Facebook: https://www.facebook.com/jeanpiagetsg 

 Instagram: @cojepoficial 

7 - Plataformas digitais: 

 Iônica (Sistema de Ensino FTD) 

 

 

 

Sugestão de leitura para os pais – “O poder da palavra dos pais.” (Elizabeth Pimentel – Ed. ING). 
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