
Ensino Fundamental-Anos Iniciais (1º ao 5º ano)
02- Retorno das aulas.
05 - Reunião de Pais– 2º ao 5º ano (pais novos).  Horário:16h
05 –Início das atividades classificatórias para a Olimpíada Brasileira de Robótica – OBR. 5º ano.
16 – Entrega do conteúdo das  1as aval do 1º trimestre. 2º ao 5º ano do Fundamental I
17-  Apresentação  Interna  do Circo  De  La  Costa.  O circo  De  La  Costa  alia  a  magia  circense  à

educação ambiental e práticas sustentáveis. 1º ao 3º ano. Seguirá bilhete posteriormente.
19 - Olimpíada Matemática Canadense Canguru. Horário normal de aula. -3° ao 5° ano. 
18 a 20  – Experimentando diferentes sabores (Comemoração interna da Chegada do Outono). O
objetivo  da atividade  é trabalhar  de forma lúdica  à  chegada da estação,  incentivando hábitos
alimentares saudáveis e consumo de frutas da época. Seguirá bilhete posteriormente.
 23 – Início das 1as avaliações do 1º trimestre –  2º ao 5º ano do Fund.I  

Anos 23/03
(2ªfeira)

25/03
(4ªfeira)

27/03
(6ªfeira)

30/03
(2ªfeira)

31/03
(3ªfeira)

01/04
 (4ªfeira)

03/04
(6ªfeira)

2º e 3º Prod.Textua
l

Português Matemátic
a

História Geografia Inglês Ciências

4º e 5º Prod.Textua
l

Português Matemátic
a

História Inglês Geografia Ciências

24 a 26– Reunião para todos os Pais do 1º ano e com apresentação dos alunos no Projeto “
Era uma vez”. Horário às 16 horas.

Data Turma/Professora
24/03 - (3ªfeira) 2103 -Larissa
25/03 - (4ªfeira) 2101 - Sirlene
26/03 - (5ªfeira) 2102 - Dayana

Observações:

1 – Atendimento da Coordenação: Agende horário na Secretaria do colégio.
2 - Aula de reforço – 3(três) vezes por semana, duração de 1 mês. Valor: R$: 150,00 (cento e cinquenta reais).
(1º ao 5º ano)
3 - Livros Extraclasse adotados para o 1º trimestre: 
2º ano- Lembranças do coração. Regina Rennó.
3º ano- Jogos depois da chuva. Cristina Dias.
4º ano- Um menino, uma amiga, um fichário e dois preás. Mirna Pinsky.
5º ano- O mágico de Oz. Lyman Frank Baum.
4- Lembramos que para ter direto à 2ª Chamada o aluno deverá apresentar o atestado médico até 24 horas
após a avaliação perdida. Caso contrário, o requerimento (R$ 40,00 - quarenta reais) deverá ser efetuado na
secretaria, em até 24 horas após a avaliação perdida. 
5 -  Atenção alunos novos no colégio a partir do 2º ano! 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).

O INFORMATIVO DO MÊS e FOTOS DAS ATIVIDADES, são encontrados em nossas redes sociais.
Acompanhe todo o trabalho desenvolvido. 

Visite-nos:www.cojep.com.br                www.facebook.com/jeanpiagetsg
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Sugestão de leitura para os pais – “O poder da palavra dos pais. ” (Elizabeth Pimentel –
Ed. ING).
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