
 

Ensino Fundamental Anos Iniciais - 1º ao 5º ano 

02- Divulgação do resultado do 2º trimestre, enviado pela Linha de Transmissão. 

      -Entrega das 2as Avaliações do 2º trimestre. 

 

03- Início da Recuperação trimestral – Seguirá o quadro de avaliações via linha 

transmissão e Plataforma Iônica. Não há 2ª chamada para avaliação de recuperação 

trimestral. 

 

06 (segunda-feira) – Não haverá aula presencial. Seguirá o Roteiro de Estudo via linha 

transmissão e Plataforma Iônica. O 1º ano a aula seguirá pela Linha de Transmissão. 

 

07 (terça-feira) – Feriado Nacional – Independência do Brasil 

 

08 – Início das convocações de pais/responsáveis, que acontecerão presencialmente. 

Seguirá comunicado via WhatsApp. Nesse período a coordenação não fará atendimento.  

 

10 – Pagamento da primeira parcela da Festa do Livro. 1º e 2º anos 

      - Liberação dos boletins com resultado do 2º trimestre via WhatsApp. 

 

16 – O teatro vem à escola – “Viajando pelo Folclore” – Peça infantil que levará nossos 

alunos a conhecer e participar da cultura do folclore brasileiro. Ingresso: R$ 20,00 (vinte 

reais) que deverá ser entregue à professora até o dia 10/09. Horário normal de aula. 

 

21 – Início das reuniões de pais/responsáveis (online). Esteja atento quanto ao horário 

marcado. Não haverá atendimento fora do horário estipulado, pois outras turmas e 

responsáveis serão atendidos. O link da reunião será enviado via linha transmissão e 

Plataforma Iônica  

Data Turmas Horário Professoras 

21 (3ª feira) 
2501 14h 

Claudiana / Clice 
2502 16h 

23 (5ª feira) 
2401 14h Aline 

2402 16h Vanessa / Jacira 

24 (6ª feira) 
2301 14h Sabrina 

2302 16h Gecilâne 

27 (2ª feira) 
2201 14h Dayana 

2202 16h Sirlene 

28 (3ª feira) 
2101 14h Thayná 

2102 16h Isabelly 

 

20 a 24- Semana do Trânsito – “Respeito e Solidariedade: pratique no trânsito”  

 

22 (quarta-feira) – Feriado Municipal – Aniversário de São Gonçalo 

 



 

27 - Divulgação do conteúdo das 1as avaliações do 3º trimestre, postado na plataforma 

Iônica e na linha de transmissão. O 1º ano seguirá pela Linha de transmissão. 

 

27 a 30 - Campeonato de Tabuada- Trabalhar as operações de multiplicação de forma 

dinâmica, atraente e desafiadora. 4º e 5º anos.  

 

28 – Momento Fotográfico. Neste dia os alunos irão fotografar para a Festa do Livro. 

Deverão estar devidamente uniformizados. Não falte! - 1º e 2º anos 

 

Observações:  
- Livro extraclasse:  

2ª ano – Pequenas guerreiras (Taisa Borges) 

3º ano – Soyas de Sun tataluga (Rogério Andrade Barbosa) 

4º ano – Histórias que nos contaram em Luanda (Rogério Andrade Barbosa) 

5º ano – O resgate do cacique vermelho e outras histórias (O. Henry) 

 

Canais de Comunicação: 

• Site do colégio: https://www.cojep.com.br 

• E-mail: colegiojeanpiaget.oficial@gmail.com 

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

Redes sociais: 

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

• Instagram: @cojepoficial 

Plataforma digital: 

• FTD – Iônica  

Aula de reforço –1h de duração, 3 vezes na semana. Inscrição com a coordenação 

até 48 horas antes do dia marcado para que o professor se organize. Turma 

reduzida. Valor: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por mês. 

 
Vem aí em outubro... 

01 -Renovação de MATRÍCULA/2022. Aguarde o informativo da rematrícula que 

será encaminhado posteriormente. 

02- Dia 05 - início das 1as Avaliações do 3º Trimestre 
 

https://www.cojep.com.br/
mailto:colegiojeanpiaget.oficial@gmail.com
mailto:financeiro.cojep@gmail.com
https://www.facebook.com/jeanpiagetsg


 

 

 


