
 

Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º). 

 

Sr. Responsável e aluno, 

O Governo do Estado do Rio de Janeiro publicou em 27/08/2020 no Diário Oficial a Lei 

nº 8991 que dispõe sobre a opção pelo ensino remoto, quando da retomada das aulas 

presenciais, até que seja oficialmente disponibilizada vacina ou medicamento eficaz 

contra a covid-19.  

O Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro publicou em 01/09/2020 no Diário 

Oficial a Deliberação nº 384 que regulamenta o processo de retomada das atividades 

presenciais, que em seu Capítulo II, Artigo 2º, Parágrafo Único dispõe que a decisão 

quanto ao retorno, ou não, das atividades presenciais constitui prorrogativa da 

instituição de ensino, ouvida sua comunidade escolar.  

Após a pesquisa realizada em final de setembro constatamos o índice de 94% de 

alunos que não retornariam às aulas presenciais. Assim sendo e de acordo com o 

Decreto acima, o colégio continuará com aulas remotas, até que se tenha outra 

legislação em contrário.  

 

01 a 30 – Início do Projeto Inspiração – 9º ano 

Os professores envolvidos no Projeto estarão orientando os alunos em suas aulas. 

A culminância do Projeto Inspiração acontecerá em Novembro. 

07 - Olimpíada CANGURU. 3º ano do Fundamental ao Ensino Médio (no Contraturno)          

Início:   14:00 /  Término: 18:00 
 

Os professores de Matemática abaixo darão o suporte aos alunos: 

6º ano 7º ano 8º ano 9º ano  

Profª Michele Profª Thayane profª Evelin  Prof. Marcelo 

 

08 a 13 – Período para envio do Boletim com o resultado do 2º trimestre aos 

responsáveis dos alunos por e-mail. 

09 – Último dia para o requerimento da Recuperação Especial, na secretaria do colégio 

de 9:00 às 12:00), para os alunos da Progressão Parcial. 

12 – Feriado Nacional – Padroeira do Brasil 

13–Divulgação no site do colégio dos conteúdos das atividades avaliativas de 

desempenho de outubro. 

13 – 2º Simulado FTD - 6º ao 9º ano  

Horário de aplicação: no contraturno. Horário: de 14:00 às 17:00h 

14 e 16 – Reuniões com os responsáveis 

Período para Encontro presencial com os responsáveis para esclarecimentos das 

tomadas de decisões realizadas nesse período de pandemia, entrega dos livros, 

processo de rematrícula para 2021, dentre outros assuntos.  



 

Solicitamos a presença de apenas um responsável por aluno para que não exceda o 

número previsto no local da reunião. Uso obrigatório de máscara facial e, por favor, 

traga uma caneta esferográfica azul ou preta 

Dias Turmas e Horário Turmas e horário 

14/10 – 4ª feira 2601 e 2602 - 8:00 às 9:30 2701 e 2702 - 10:00 às 11:30 

16/10 – 6ª feira 2801 e 2802 - 8:00 às 9:30 2901 e 2902 - 10:00 às 11:30 

A presença do responsável é fundamental. 

Será entregue na Reunião (6º ao 9º ano: Livro 4 FTD) 

 

13, 14 e 16 – Aula normal em todas as turmas no ambiente iônica e nas salas virtuais de 

WhatsApp. Não será recesso devido aos feriados de 12 e 15/10. 

 

15 – Recesso – Dia do Professor. 

22 - Recuperação Especial de Progressão Parcial. Horário de aplicação: de 14 às 16h. A 

avaliação será enviada para o e-mail do responsável. 

26 – Início das 1as Atividades Avaliativas de Desempenho (3º Trimestre) 
 

datas 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 

26/10 
2ª feira 

História  
2ª e 3ª aulas  

Matemática  
3ª e 4ª aulas  

História  
1ª e 2ª aulas 

História  
3ª e 4ª aulas 

27/10 
3ª feira 

Matemática  
 3ª e 4ª aulas  

Geografia  
1ª e 2ª aulas  

Português  
4ª e 5ª aulas 

Matemática  
1ª e 2ª aula 

28/10 

4ª feira 

Ed. Física  

2ª aula 

Inglês  

4ª aula 

Geografia  

3ª e 4ª aulas 

Português  

2ª e 3ª aulas 

29/10 

5ª feira 

Espanhol  

 1ª aula  

Português  

1ª e 2ª aula  

Matemática  

1ª e 2ª aulas 

Arte 

1ª aula 

30/10 

6ª feira 

Ciências  

4ª e 5ª aula  

Ciências  

1ª e 2ª aulas  

Ed. Física  

4ª aula 

Ed. Física – 2ª aula 

Inglês – 4ª aula 

03/11 

3ª feira 

Arte  

3ª aula 

Arte  

2ª aula 

Espanhol  

2ª aula 

Espanhol  

4ª aula 

04/11 

4ª feira 

Português  

3ª e 4ª aulas  

Ed. Física  

4ª aula 

Ciências  

1ª e 2ª aulas 

Geografia  

4ª e 5ª aula 

05/11 

5ª feira 

Geografia  

3ª e 4ª aulas  

Espanhol  

3ª aula  

Arte 

5ª aula 

Ciências  

2ª e 3ª aulas 

06/11 

6ª feira 

 

Inglês  

4ª aula 

História  

3ª e 4ª aulas  

Inglês  

2ª aula 

Física 

2ª e 3ª aulas 

Atenção: Aula normal nos demais horários com revisão/correção de exercícios ou 

continuação do conteúdo 
 

REDAÇÃO: o(a) professor(a) da disciplina marcará no período de 26/10 a 06/11 a 

realização de sua atividade avaliativa e estabelecerá o prazo para entrega. 
 

2ª CHAMADA:  

Em caso de falta justificada pelo responsável o professor marcará o dia e horário (no 

contraturno) para a realização da 2ª chamada. 

A 2ª chamada é uma avaliação em formato discursivo. 

Não está previsto 3ª chamada; o aluno que não realizar a avaliação de 2ª chamada 

ficará com nota zero falta e deverá aguardar o resultado trimestral para fazer 

recuperação, se for necessário. 



 

 

28- Resultado final da Progressão Parcial. O boletim será enviado para o e-mail do 

responsável. 
 

AVISOS IMPORTANTES SOBRE FREQUÊNCIA NAS AULAS VIRTUAIS: 

 

Nas aulas de videoconferência é obrigatório que o aluno ligue a câmera para que 

seja considerada a sua presença e como forma de respeito ao trabalho do professor. 
 

• A SALA VIRTUAL IÔNICA (aula ao vivo por videoconferência entre o professor e a 

turma) já está sendo usada pelos professores. Lembramos que a falta não justificada 

acarreta em FALTA para o aluno na aula da disciplina. 

 

• A presença diária na sala virtual no grupo de WhatsApp na 1ª e última aula de cada 

dia não atribui presença para o aluno em todas as aulas do dia. É obrigatório a 

participação e frequência em cada disciplina do dia. Lembramos que acima de 25% 

de faltas o aluno poderá ser reprovado por faltas. 

 

❖ Livros paradidáticos adotados para o 2º semestre: 

❖ 6º ano: Maria Borralheira - Rosana Rios (Ilustrações Lúcia Brandão) - Edelbra 
❖ 7º ano: Diário inventado - Flávia Savary - FTD 

❖ 8º ano: Os criminosos vieram para o chá - Stella Carr - FTD 

❖ 9º ano: Procura-se um coração - Lúcia Seixas - FTD 
 

 
Professor: 

O único profissional que forma todos os profissionais. 

Parabéns!!! 

 

         O Informativo Mensal de Outubro poderá sofrer alterações de acordo com as decisões das 

autoridades governamentais. Fique atento 

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 
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