
 

Ensino Médio 

O Informativo Mensal tem por finalidade discriminar todas as atividades que 

acontecerão no período. Acesse o site www.cojep.com.br  e acompanhe o 

desenvolvimento das atividades escolares de cada mês. 

04- Início das aulas  

 Foi divulgado pelos professores em sala de aula as Normas Escolares para o ano 
letivo 2020 aos alunos do Ensino Médio. 

04  - As atividades diárias de aula e casa começam a ser postadas no site do colégio a 
partir dessa data e durante todo o ano letivo. Com esse recurso é possível acompanhar 

com precisão as atividades escolares realizadas em aula e as que são pedidas para casa. 

10- Início da utilização do material didático (Módulos) no Ensino Médio. 

11- Início das aulas de Educação Física – Ensino Médio (MENINOS) - Prof. Ademir 

 13:30 – 14:20 (3101) / 14:20 às 15:10 (3201) / 15:10 às 16:00 (3301)  

18 - Início das aulas de Educação Física – Ensino Médio (MENINAS) – Prof. Ademir 

 13:30 – 14:20 (3101) / 14:20 às 15:10 (3201) / 15:10 às 16:00 (3301). 

19- Prazo final para requerimento de troca de turma (deferimento sujeito à aprovação dos 

professores e coordenadores). 

21/02 a 01/03 – Recesso de Carnaval. 

 

VEM AÍ... EM MARÇO: 

 Reunião de Pais. 

 Eleição – Representante de Turma. 

 Nomeação dos Professores dos grupos de Aprendizagem Assistida. 

 Olimpíada Canadense de Matemática (Canguru). 

 Atenção Alunos do Ensino Médio: Obrigatório entregar cópia da Identidade (RG) na 

Secretaria. 

 1º Simulado FTD. 

 

A partir de 02/03/2020 – uso obrigatório do uniforme escolar. 

 

1 - Odete São Paio Idiomas – Inglês e Espanhol. Agora com Certificado Internacional. 

Níveis: Lollipop, Kids, Teens e Adulto. 

2 - Atendimento junto à Coordenação Pedagógica (SOP) deverá ser agendado pelo 

telefone 2701-2496. 

3 – A Carteirinha de Identificação Estudantil assim que entregue ao aluno, deverá ser 

apresentada na portaria do colégio. 

 

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

Visite nossa página. Acompanhe todo o trabalho desenvolvido. 

“O ensino é o reflexo de todas as aprendizagens adquiridas durante uma vida. Por isso, 

ensina-se com palavras, com atitudes e com a própria vida.” 
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