
 

Ensino Fundamental Anos iniciais – 1º ano 

Chegamos à etapa final do ano letivo! 

Queremos agradecer a cada família que, através do companheirismo e da confiança 

depositada em nosso trabalho, provou que a união não faz só a força, mas também desperta 

em cada um de nós um novo olhar. O Colégio Jean Piaget tem uma gratidão com cada 

família pela superação de cada dificuldade enfrentada.  

07 – Início dos Exercícios Avaliativos Online do 3º trimestre na Plataforma Google 

Forms onde os alunos irão acessar, responder as questões e enviar para a professora 

no prazo de 24h.  

07 – 2ª feira 09 - 4ª feira 10 - 5ª feira 11 - 6ª feira 

Ciências Português História e 

Geografia 

Matemática 

 

Atenção!! 

13:30 às 14:30 - Videoconferência para tirar as dúvidas do conteúdo que será 

avaliado. 

15:00 - Início da avaliação na plataforma. 

 

08 - Carreata de Natal. Teremos um encontro “drive thru” com a professora e com o 

Papai Noel, para receber uma lembrança e tirar uma foto. Sem sair do carro! 

Aguarde!!! 

14- Então é Natal!!! Atividade Virtual para encerramento do ano letivo. Seguirá 

bilhete na linha de transmissão. 

15- 2ª Chamada dos Exercícios Avaliativos para o aluno que não fez e foi justificado 

pelo responsável. Será informado para esse aluno o horário da realização da 

avaliação online. 

15/16 – Conselho de Classe. 

        O resultado das avaliações será enviado ao responsável via Linha de 

Transmissão. 

        O aluno aprovado em todas os componentes estará de férias. Parabéns!!!!  
17 a 22 – Recuperação do 3º Trimestre. O conteúdo das avaliações será o mesmo da 

2ª avaliação do 3º trimestre. O horário das avaliações será divulgado via Linha de 

Transmissão. 

22 - Término do ano letivo. 

29 – O boletim com o resultado final será enviado ao responsável via Linha de 

Transmissão. 

30 - Início para solicitação da Recuperação Especial Solicitação do Requerimento 

para a Recuperação Especial. Valor: R$120,00 (cento e vinte reais) por 



 

componente/disciplina. O conteúdo será o mesmo que o da 2ª avaliação do 3º 

trimestre. 

Ensino Fundamental I (1º ao 5º): requerimento para um (01) componente curricular 

 

Observações:  

 

1 – No sábado, dia 05/12, a secretaria do Colégio estará aberta de 09 às 13 horas.   

      Estenderemos as condições de matrícula do mês de novembro até essa data. 

2 - De 28/12/2020 a 08/01/2021, o horário de funcionamento de secretaria será de 

09 às 13 horas. 

3- Parabéns aos 19 alunos que ganharam medalhas na Olimpíada Canguru 

Canadense de Matemática (ouro, prata, bronze e menção honrosa) 

 

 

Natal é Luz 

Luz é movimento 

Movimento é renovação. 

Que a vida renove 

Que o amor se multiplique 

Que a esperança nos contagie. 

Que 2021 seja o ano de muito mais aprendizagem! 

 

 
 

 
 

JANEIRO DE 2021 

 

08 - RECUPERAÇÃO ESPECIAL. Horário da aplicação da avaliação será de 8:00 às 11:00.  

Resultado: divulgado no dia 08 após às 15 horas. 

 

 

GANHE MAIS ! + AMIGO ! 

Traga um aluno novo até dezembro, para estudar conosco e ganhe 50% em uma 

mensalidade. 

A cada aluno novo, 50% em uma mensalidade (até o limite de 6 mensalidades). 

O aluno que você trouxer também receberá 50% de desconto em uma mensalidade 

fixada pela escola. 

Veja mais detalhes no site do colégio 

 



 

 

 

FEVEREIRO/ 2021 

 
REUNIÃO DE PAIS: 

Dia Horário Série em 

2021 

04/02 14:00 às 15:00 2º ano 

 

INÍCIO DAS AULAS: 

09 e 10/02 - 1º ano  (13:05 às 17:30) 
 

IMPORTANTE: Lembramos que o material didático será usado a partir da 1ª semana 

de aula para o cumprimento do calendário escolar.  

 
Canais de Comunicação:  

 Site do colégio: www.cojep.com.br 

 E-mail: colegiojeanpiaget.oficial@gmail.com 

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

 

Redes sociais:  

 Facebook: www.facebook.com/cojepoficial 

 Instagram: @cojepoficial 

 

 

Agradecemos a confiança em nós depositada e esperamos que, 

juntos, possamos ser cada vez mais fortes. 
 

 

 

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