
 

NOVEMBRO 2020 

Ensino Fundamental Anos Iniciais - 2º ao 5º ano 

02 – Feriado Nacional. Dia de Finados. 

06 – Término dos 1os Exercícios Avaliativos Online do 3º trimestre.  

 04/11 (4ª feira) 06/11 (6ª feira) 

2º ano Inglês Matemática 

3º ano Inglês Matemática 

4º ano História Matemática 

5º ano História Matemática 

 

07 (sábado) - Funcionamento da secretaria de 09 às 13 horas. 

09 e 11- Projeto Transformação – “Adeus 5º ano, olá 6º ano”. Os alunos do 5º ano do 

Ensino Fundamental estão convidados a assistir o encontro com os nossos professores 

do Ensino Fundamental Anos Finais (6º ano) que será realizado pelo App Google Meet, 

visando conhecer um pouco das disciplinas, professores e esclarecer dúvidas sobre 

essa nova fase do ensino. O link para participar desse encontro será enviado na 

plataforma Google Classroom pela professora.  

09 a 12 – Período para a realização da 2ª CHAMADA dos Exercícios Avaliativos para o 

aluno que não fez e foi justificado pelo responsável a professora. Será informado para 

esse aluno o dia da realização da avaliação online. 

12 – Aplicação das provas da 23ª OBA VIRTUAL – Olimpíada Brasileira de Astronomia 

e Astronáutica. Além do aprofundamento dos estudos sobre a Terra, a Lua, o Sol, 

foguetes, satélites e muito mais, os alunos desenvolvem habilidades de pesquisa e 

estimulam a curiosidade para aprender. O tutorial seguirá posteriormente 

16- “Festa da Caneta Online” – Momento da passagem da escrita à lápis para a escrita 

à caneta. Pedimos que o responsável providencie uma caneta azul e outra vermelha e 

um corretivo para este dia. Seguirá bilhete posteriormente com o horário da atividade. 

5º ano 

16- “Criatividade e Conteúdo” - Semana do desafio matemático- 2º e 3º anos. 

20 – Feriado Estadual. Dia da Consciência Negra. 

23- “Quinto ano, estou chegando!” Bate papo online. Seguirá bilhete posteriormente. 

4º ano. 

27- Divulgação dos Conteúdos para os 2os Exercícios Avaliativos Online do 3º 

Trimestre. 

 

Observações: 

1-É de extrema importância a efetiva participação do aluno nas aulas em 

videoconferência, assim como a realização e devolutiva das atividades propostas pelas 
professoras, pois a presença do aluno está sendo computada no ano letivo de 2020. 

 

2 - Livros Paradidáticos adotados para outubro. 

2° ano – O cata-vento é o ventilador - Luís Camargo/FTD  

3° ano – Poesia é fruta doce e gostosa - Elias José/FTD 

4° ano – Histórias que nos contaram em Luanda - Rogério Andrade Barbosa/ FTD 



 

NOVEMBRO 2020 

5°ano – O Resgate do Cacique Vermelho e outras histórias O. Henry/ FTD 

 

3 - 08 a 15 – 2os Exercícios Avaliativos Online do 3º trimestre, pelo Google Forms. 

4 - Veja no quadro abaixo mais uma forma de receber um desconto nas mensalidades. 
Participe. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

O Informativo Mensal de NOVEMBRO 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: colegiojeanpiaget.oficial@gmail.com 

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

 

Redes sociais:  

 Facebook: www.facebook.com/jeanpiagetsg 

 Instagram: @cojepoficial 

 

Plataforma digital: Gloogle Classroom 

 

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 
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