
 

Educação  Infantil – Maternal II 

 

Participar de Olimpíadas Acadêmicas estimula o estudo e abre o horizonte de nossos 
alunos! 

 

Parabéns aos nossos 252 alunos que ganharam medalhas no ano de 2019: 

166 na Olimpíada Internacional de Matemática sem Fronteira; 
37 na Olimpíada Canadense de Matemática (Canguru); 

13 na Olimpíada Brasileira de Robótica; 
20 no Torneio Brasil de Robótica; 

15 na Olimpíada Brasileira de Astronomia; 

7 alunos que estão concorrendo OBA Internacional 

22 alunos na final da Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas e 

Particulares (OBMEP). 
 

Parabenizamos, também, aos nossos 24 alunos que se destacaram na Olimpíada Brasileira de 

Geografia e aos 09 alunos na Olimpíada Nacional de História do Brasil! 

 

 

 

 

 

A Uerj já está garantida! 98% de aprovação! 
   

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Único colégio no município de São Gonçalo que ganhou a OBMEP; 

que foi convidada a participar da Olimpíada Internacional de 

Matemática na China. 
 



 

NOVEMBRO 

 

01 – Lá vem história... “João e Maria”. Início dos ensaios dramatúrgicos para 

apresentação da Festa de Encerramento. 

05- Psicomotricidade: Jogo corrida das cores. 

06- Recreação: Caça ao tesouro. 

07- Quinta -fruta especial: “Bananinhas decoradas”. 

11- Atividade fonoarticulatória: “Soprar bolinhas dentro do bambolê”. 

13- Motricidade e equilíbrio: “Sapato de lata”. 

14- Quinta-fruta. 

15 - Feriado Nacional – Proclamação da República 

18- Especial Dia da Bandeira- Pintura com guache. 

20 - Feriado Estadual – Consciência Negra. 

21- Hora da “Lata de Letras”, reconhecendo a 1ª letra dos nomes dos objetos. 

25 – Reunião de Pais às 16 horas. Entrega das Fichas Avaliativas e Apresentação dos 

alunos. 

29 – Ensaio Geral para a Festa de Encerramento e entrega das fantasias e convites.  

Horário normal de aula. 

 

   Observações:  

1 – No sábado, dia 09/11, a secretaria do Colégio estará aberta para matrícula, de 08 às 

12 horas. 

2 – Nos dias de 30/11 a 07/12 nossas alunas-atletas (Sub 14) estarão representando o 

Brasil nos Jogos Escolares Sul-americano de futsal, no Paraguai. Vale a torcida, galera!!!! 

3 – ERRATA. O valor da rematrícula em janeiro foi impresso erradamente. Valem o valor a 

seguir:  

                                                          

DEZEMBRO 
01 (domingo) – Festa de Encerramento  “João e Maria em ritmo de Natal” com o grupo Cia IN 

FOCUS de Teatro.  Horário: 09:00. Quadra esportiva. 

02- Vem chegando o Natal!!... Atividades lúdicas com “Cineminha Natalino”. 

06 – Dia do brinquedo preferido 

13- Aniversariantes do Semestre. As mães dos aniversariantes ficarão com a 

responsabilidade de trazerem o lanche para a festinha interna. 

13- Encerramento das aulas. A partir desta data o aluno estará de férias. 

23 – A secretaria só funcionará até às 11:00. Não haverá expediente à tarde. 

  

“Natal é tempo de alegria, partilha e fraternidade. Que este clima seja 

 a base para que   possamos encontrar a felicidade e a paz. Feliz Natal!” 
 

Matrícula 2020 Matrículas feitas a partir de JANEIRO (Cota única) 

Ed Infantil R$ 421,60 



 

Observação: De 26/12/2019 a 30/01/2020 (período de férias escolares), o horário de 

funcionamento de secretaria será de 08:00 às 12:00 e de 13:00 às 16:00. 

 

JANEIRO/2020 

 

20 a 24/ 27 a 31– Colônia de Férias do Colégio Odete São Paio.  
Jogos, oficinas, futebol de sabão, cientista maluco, oficina de 
slime, big bolão, stand up, piscina, brincadeiras e muita diversão.  

Vagas Limitadas!  
Da Educação Infantil ao 7º ano do Ensino Fundamental. Das 13 às 17 horas. 

Valor R$ 150,00 por semana ou R$ 250,00 as duas semanas (inscrição até dezembro de 

2019). Valor R$ 180,00 por semana ou R$ 300,00 as duas semanas (inscrição em janeiro 

de 2020). Maiores informações na secretaria do colégio. 
 

FEVEREIRO/ 2020 
 

IMPORTANTE: Lembramos que o material didático será usado a partir da 3ª semana de 

aula para o cumprimento do calendário escolar 

05 -  Pré I da Educação Infantil. Nos dias 05 / 06 e 07 os alunos sairão 1 (uma) hora mais 
cedo (13:05 às 16:10). A partir do dia 10 os alunos sairão no horário normal de aula (13:05 

às 17:10). 
 

 
 

Agradecemos a confiança em nós depositada e esperamos que, juntos, possamos 

crescer cada vez mais. 

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

 

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

