
  

 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 

 

Devido ao Decreto que institui feriado de 10 dias (26/03 a 04/04) os feriados de 02 

(Sexta-feira da Paixão), 21 (Tiradentes) e 23 (São Jorge) foram antecipados 

05 - As aulas serão remotas para todas as séries de acordo com o Decreto Municipal 

 
06 – Para maior organização e segurança de todos, as aulas serão remotas para todas 

as séries, pois, estaremos aguardando um novo decreto municipal que só deverá sair no 
dia 05. 

 

Obs.: ESTE INFORMATIVO PODERÁ SOFRER MODIFICAÇÕES CASO HAJA NOVOS 

DECRETOS. 
 

06 a 08 – Continuação das 1ªs avaliações do 1º trimestre - no contraturno 
 

 
 

 

 

Orientação: 
As avaliações serão aplicadas no formato digital para todos os alunos. 

 
07 – Volta às aulas presenciais do Grupo A. 

 

12 a 23 – Atividades internas relativas ao Dia Mundial da Saúde.  (Ciências e Educação 

Física). Tema abordado = COVID 19 / As Grandes Epidemias dos séculos XX e XXI/ A 

Revolução da Vacina 

 

13 - 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. 

 

14 e 16 - 1as Avaliações de Progressão Parcial   

 

Datas 14/04 16/04 

Ensino Fundamental  Inglês Espanhol 
 

 
19 a 23 – Atividades internas em comemoração ao Dia do Hino Nacional (Português, 

História e Arte). 

 

Dias e horários 06/04  07/04 08/04 

Disciplina  
INGLÊS  

ED. FÍSICA 
FÍSICA MATEMÁTICA 

Horário de aplicação 14:00 às 16:30 14:00 às 15:30 14:00 às 16:30 



  

 

26 - Divulgação do conteúdo da 2a avaliação do 1º trimestre no site do colégio 

www.cojep.com.br e nos grupos de WhatsApp das turmas. 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS: 

1-De acordo com o Regimento Escolar, o aluno só pode frequentar as aulas com o 

uniforme escolar completo: Camisa do colégio conforme a série, calça comprida jeans 

na tonalidade AZUL (sem customização) e tênis de cor liberada. O acesso às aulas será 

impedido caso o aluno não se enquadre nos itens exigidos ou não tenha recebido 

autorização escrita do colégio para ter acesso às aulas sem o uso de um dos itens do 

uniforme. 

 

2- A camisa do uniforme é o que identifica os alunos dentro do colégio, conforme sua 

série, logo, TEM QUE ESTAR EM EVIDÊNCIA.  

Por motivo das aulas do ano passado terem sido remotas e o aluno não ter utilizado o 

seu uniforme é que liberamos para séries aqui discriminadas – 1º ano/3º ano/6º ano/8º 

ano/1ª série do Ensino Médio – o uso da mesma camisa. 

Casacos de frio deverão ser usados com abertura frontal nas cores preta / branca ou 

cinza.  

    

3 -Atenção alunos quanto ao horário de entrada!  Aluno atrasado perde a 1ª aula e 
recebe 1 falta). 
 

4-Todo e qualquer acesso e/ou atendimento, junto ao colégio e/ou coordenação, o 
responsável deverá dirigir-se ao Portão da Secretaria. 

 

5- ATENDIMENTO DA COORDENAÇÃO: Agende horário na Secretaria  

 
ESCALA DOS GRUPOS PRESENCIAIS NO MÊS DE ABRIL: 

 

 
 

Canais de Comunicação:  

Site do colégio: www.cojep.com.br 

E-mail: secretaria@cojep.com.br 

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

 

Redes sociais:  

Facebook: www.facebook.com/jeanpiagetsg 

Instagram: @cojepoficial 

 

Plataforma digital: 

souionica.com.br 

Semana 06 a 09/04 Semana 12 a 16/04 Semana 19 a 23/04 Semana  26 a 30/04 

GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B 

http://www.cojep.com.br/
http://www.cojep.com.br/
mailto:secretaria@cojep.com.br
mailto:financeiro.cojep@gmail.com
http://www.facebook.com/jeanpiagetsg


  

 

 

O Informativo Mensal de Abril / 2021 poderá sofrer alterações, de acordo com as decisões das 

autoridades governamentais. Fique atento! 

 

 

 

Sugestão de leitura para o responsável: “DISCIPLINA SIM, MAS COM AMOR” 
                                                                                  Annie Rehbein - Editora Paulinas 


