
ENSINO FUNDAMENTAL I – 1º ANO

                         “Alfabetizar é acender uma luz que jamais será apagada.” 

01 a 31 – Prosseguimento das aulas em regime domiciliar em conformidade com as decisões das
autoridades instituídas:

Aplicativo de Comunicação e Informação pela linha de  Transmissão via WhatsApp –  canal
auxiliar de comunicação entre professores e alunos da turma, onde diariamente são lançados os
Roteiros de Estudos conforme o horário regular das aulas escolares. Através desse canal os
alunos enviam os exercícios e tiram dúvidas.

 Videoaulas, produzidas pelos professores do Colégio Jean Piaget e enviadas 
pela linha de transmissão via WhatsApp.

 Aulas ao vivo, em videoconferências, pelo aplicativo Zoom Meeting, que 
ocorrem uma vez por semana. É informado dia e horário pela linha de 
transmissão.

 Videochamada, 1 vez por semana a professora toma leitura dos alunos que 
são divididos em dois grupos, seguindo a ordem alfabética abaixo:

Dias da Semana Alunos
 Quarta-feira  Com as iniciais de A até I
 Quinta-feira  Com as iniciais de J até Z

06- Entrega de atividades direcionadas aos estudos domiciliares. Horário: 10:00.

10- Início das atividades “Brincando também se aprende”- Maleta Divertida”. Incentivo a leitura e
escrita. 

20- Dia do Amigo e Internacional da amizade.

24- Zoom Divertido “ Tarde do Pijama”. Prepare o pijama, que a diversão vai ser garantida.   

31- Aula ao vivo Zoom dos Super Heróis. Seguirá bilhete posteriormente através da linha de
transmissão via WhatsApp.

Vem aí... em agosto:

 Aniversário de 40 anos do Colégio Jean Piaget.

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 31/07/20, 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.

4 - Canais de Comunicação:
 Site do colégio: www.cojep.com.br
 E-mail: secretaria@cojep.com.br
 E-mail setor financeiro: financeiro.cojep@gmail.com

5 - Redes sociais: 
 Facebook: www.facebook.com/jeanpiagetsg

 Instagram:
@cojepoficial

mailto:financeiro.cojep@gmail.com
http://www.cojep.com.br/
http://www.facebook.com/jeanpiagetsg

