
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS - 2º ao 5º ANO

01/07 – 31/07 –Prosseguimento das aulas em regime domiciliar em conformidade com as 
decisões das autoridades.

*Aulas online na Plataforma Google Classroom durante o horário regular das aulas escolares.
*Na  Plataforma  Google  Classroom  o  aluno  encontra  o  roteiro  de  estudos diário  de  cada

disciplina e realiza as atividades propostas pelos professores.
* Aulas em videoconferência (pelo aplicativo Zoom). Para essas aulas, solicitamos que o aluno

esteja em ambiente adequado para estudo.
*WhatsApp- canal auxiliar de comunicação entre professores e responsáveis de cada turma.

As aulas e atividades online estão sendo computadas como dias letivos de 2020. Os alunos
estão sendo avaliados a partir da presença, participação, realização das atividades, atividades
extra e devolutivas das mesmas.

03 –Continuação dos Exercícios Diagnósticos Online na Plataforma Google Classroom! Esses 
exercícios tem a finalidade de acompanhar o desempenho dos alunos nos conteúdos 
ministrados 2º e 3º anos. 

03 a 17 – Atividades do “Arraiá Virtual”- tem como objetivo preservar nossas tradições. Isso se 
dará através de atividades lúdicas e prazerosas. 2º e 3º anos.

10 - Informativo de conteúdos para os Exercícios Diagnósticos Avaliativos Online na 
Plataforma Google Classroom- 4º e 5º anos.

14 - Entrega de atividades de revisão direcionadas aos estudos domiciliares dos conteúdos 
trabalhados no Módulo 02 do material didático, aos responsáveis dos alunos do 2º ao 5º ano. 
Colocamos um horário por série para evitar aglomeração.
         

2º anos- 8horas 3º anos- 9horas 4º ano - 10 horas 5º ano - 11 horas

OBS.  Utilize máscara e, se possível, não traga o(a) aluno(a).

17– “Arraiá Virtual”-  Os alunos através da aula do App Zoom, participarão virtualmente do
nosso Arraiá. Teremos brincadeiras, músicas e muita diversão! Traje caipira (opcional).  2° e 3º
anos.

20– Início dos Exercícios Diagnósticos Avaliativos Online na Plataforma Google Classroom. As
notas dos exercícios estarão sendo computadas para futura avaliação dos alunos. 4º e 5º anos. 

03/07 – sexta-feira 08/07 – quarta-feira 17/07 - sexta-feira
          História            Ciências          Matemática

20/07 - 2ªF 22/07 - 4ªF 24/07 - 6ªF 27/07 - 2ªF 28/07 - 3ªF 30/07 - 5ªF

4º ANO Português História  Ciências Geografia Inglês Matemática

5º ANO Português História  Ciências Geografia Inglês Matemática



20 -  Dia do Amigo e Internacional da Amizade. Faremos um “Correio Virtual”. Seguirá bilhete
explicativo na Plataforma Google Classroom e pelo WhatsApp. 4º e 5º anos

28 a 31– Noite do Pijama Virtual- Proporcionar um momento de interação entre os alunos,
colegas, familiares e professores.  Seguirá bilhete explicativo na Plataforma Google
Classroom e pelo WhatsApp. Horário-18:30. 2º e 3º anos.

28/07 - 2301
(Profa Gecilaine)

29/07 - 2302
(Prof  Vanessa)

30/07 – 2201
(Profa Isabelly)

31/07 - 2202
(Profa Graça)

Observações:

1- O Decreto 147/2020 da Prefeitura Municipal  de São Gonçalo,  determina que as
aulas nas Unidades de Ensino fiquem suspensas até o dia 31/07/2020, podendo esse
prazo ser revisto a qualquer tempo.

2- O Informativo Mensal  de Julho poderá sofrer alterações de acordo com as decisões das
autoridades governamentais. Fique atento!

3- Colégio já está planejando as suas atividades pedagógicas e instrumentais para quando o
retorno as aulas forem autorizadas pelos Órgãos Públicos.

 Vem aí... em Agosto o Aniversário de 40 anos do Colégio Jean Piaget!

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
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