
 

 

Ensino Fundamental – 6º ao 8º ano 

02- Retorno das aulas. Acompanhe as atividades diárias de aula e de casa no site do colégio. 

www.cojep.com.br 

02 à 06 – Divulgação dos professores dos grupos de Aprendizagem Assistida. 

02 à 06 – Mapeamento dos lugares dos alunos nas turmas realizado pelos professores 

designados pela Coordenação. 

05 – Reunião com os responsáveis e alunos em Progressão Parcial. Os alunos em Progressão 

Parcial levaram o Comunicado no dia 20/02/2020. Horário: 08 às 08:30 (alunos do 7º, 8º e 9º 

anos)  

09 a 13 - Eleição dos alunos representantes de turma. 

09 a 13 – Comemoração do Dia Internacional da Mulher. Atividade Interna – História e Arte. 

12- Primeira Reunião de Responsáveis (todos os pais novos do 7º e 8º anos). Objetivo da 

Reunião:  apresentação da  Proposta Pedagógica e objetivos para o ano letivo de  2020. Horário: 

08:00. 

14 - Primeira Reunião com todos os responsáveis dos alunos do 6º ano. Objetivo: apresentação 

da Proposta Pedagógica e objetivos para 2020. 
 

2601 => de 14 às 15:30 horas  2602 => de 15:30 às 17:00 

horas 
 

16 – Divulgação, no site do colégio, do conteúdo das primeiras avaliações do 1º trimestre.  

19 - Olimpíada Matemática Canadense Canguru.   

26 – Início das 1as avaliações do 1º trimestre  
 

 

Observações: 

1 – Dia 07 e 08/04 - 2ª Chamada. O calendário de provas de 2ª chamada será divulgado no 

Informativo de Abril. 

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

     3 - Livros Extraclasse adotados para o 1º trimestre:  

6º ano- Maria Borralheira – Autora: Rosana Rios – Editora: Edelbra 

7º ano – Deu no Jornal – Autor: Moacyr Scliar – Editora: Edelbra 

8º ano – Eros e Psiquê – Autor: Ferreira Gullar – Editora: Edelbra 

DATAS 2601 / 2602 2701 / 2702 2801 / 2802  

26/03 - 5ª feira GEOGRAFIA REDAÇÃO / INGLÊS ARTES / INGLÊS 

27/03 - 6ª feira REDAÇÃO / INGLÊS MATEMÁTICA HISTÓRIA / ED. FÍSICA 

30/03 - 2ª feira HISTÓRIA CIÊNCIAS CIÊNCIAS 

31/03 - 3ª feira MATEMÁTICA PORTUGUÊS PORTUGUÊS 

01/04 - 4ª feira PORTUGUÊS / ED. FISICA GEOGRAFIA / ED. FISICA GEOGRAFIA 

02/04 - 5ª feira ARTES / ESPANHOL ARTES / ESPANHOL REDAÇÃO / ESPANHOL 

03/04 - 6ª feira CIÊNCIAS HISTÓRIA MATEMÁTICA 

http://www.cojep.com.br/


 

 

4 - Atenção alunos novos no colégio a partir do 6º ano do Fundamental ao Médio! 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). 

 

Acompanhe todo o trabalho desenvolvido. Visite-nos: 

www.cojep.com.br           www.facebook.com/jeanpiagetsg 

 
 

 

    

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

ING).  

 

http://www.cojep.com.br/
http://www.facebook.com/jeanpiagetsg

