
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 

01 a 30 – Prosseguimento das aulas em regime domiciliar em conformidade com as
decisões das autoridades instituídas e seguindo as orientações dos Informativos de
Abril e Maio:
 Aulas on line no Ambiente Iônica conforme o horário regular das aulas escolares. 

 No  Ambiente  Iônica  o  aluno  encontra  o  roteiro  de  estudo  diário  de  cada
disciplina e realiza as atividades propostas pelos professores.
 Aulas em videoconferência (pelo aplicativo Zoom Meeting).

 Para essas aulas solicitamos que o aluno esteja com a camisa do uniforme e em
ambiente adequado para estudo.
 Grupo de WhatsApp – canal auxiliar de comunicação entre professores e alunos de

cada turma.
 E-mail dos professores – para envio de atividades, caso o professor solicite.

05 – Divulgação do conteúdo para estudo da 1ª Atividade Avaliativa de Desempenho
do 2º trimestre que será realizada a partir do dia 22/06 na plataforma digital Ambiente
Iônica.
11 – Feriado Nacional – Corpus Christi (não haverá aulas on line).
12-  Aula  normal  na  plataforma  digital  Ambiente  Iônica  para  os  alunos  do  Ensino
Fundamental Anos Finais.
17 e 18 – 1as Avaliações de Progressão Parcial .

17/06 – quarta-feira 18/06 – quinta-feira
História / Inglês Matemática / Português

Obs: O responsável do aluno em Progressão Parcial será contactado pela Coordenação (por e-
mail) para as informações necessárias e na data marcada receberá por e-mail a avaliação, a
qual deverá ser devolvida, também, por e-mail. 

22– Início das 1as Atividades Avaliativas de Desempenho – 2º trimestre 
datas 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano
22/06
2ª feira

CIÊNCIAS
1ª e 2ª aulas

GEOGRAFIA
1ª e 2ª aulas

HISTÓRIA
1ª e 2ª aulas

CIÊNCIAS
2ª e 3ª aulas

23/06
3ª feira

PORTUGUÊS
3ª e 4ª aulas

PORTUGUÊS
1ª e 2ª aulas

ESPANHOL
3ª aula

PORTUGUÊS
4ª e 5ª aulas

24/06
4ª feira

ARTES
4ª aula

INGLÊS
4ª aula

GEOGRAFIA
4ª e 5ª aulas

GEOGRAFIA
4ª e 5ª aulas

25/06
5ª feira

INGLÊS
2ª aula

MATEMÁTICA
3ª e 4ª aulas

MATEMÁTICA
1ª e 2ª aulas

ESPANHOL
2ª aula

26/06
6ª feira

HISTÓRIA
1ª e 2ª aulas

CIÊNCIAS
1ª e 2ª aulas

INGLÊS
2ª aula

MATEMÁTICA
4ª e 5ª aulas

29/06
2ª feira

MATEMÁTICA
1ª e 2ª aulas

HISTÓRIA
1ª e 2ª aulas

CIÊNCIAS
4ª e 5ª aulas

HISTÓRIA
4ª e 5ª aulas

30/06
3ª feira

ESPANHOL
3ª aula

ESPANHOL
4ª aula

PORTUGUÊS
1ª e 2ª aulas

INGLÊS
5ª aula

01/07
4ª feira

GEOGRAFIA
3ª e 4ª aulas

ARTES 
5ª aula

ARTES 
1ª aula

ARTES
2ª aula

  



Obs: 
1- Redação e Educação Física: os professores pedirão trabalhos aos alunos.
2- No  período  de  22/06  a  01/07  os  alunos  realizarão  as  atividades  avaliativas  na

Plataforma e nos horários estabelecidos acima. Nos demais horários de cada dia, aula normal
das demais disciplinas. 

30 –  Resultado da  1ª  Avaliação  de  Progressão  Parcial  (enviada ao  responsável  do
aluno por e-mail). 

Canais de Comunicação:
 Site do colégio: www.cojep.com.br
 E-mail: secretaria@cojep.com.br
 E-mail setor financeiro: financeiro.cojep@gmail.com
 Whatsaap: 99586-0289

Redes sociais: 
 Facebook: www.facebook.com/jeanpiagetsg
 Instagram: @cojepoficial

Plataforma digital: souionica.com.br

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

