
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS

01 – Feriado Nacional – Dia do Trabalho.
 Lembramos que nesse dia de Feriado não haverá atividades online.

04– Início das aulas ao vivo. App Zoom(videoconferência). Essa nova ferramenta virtual
de aprendizagem, foi definida por nossa equipe diretiva e pedagógica, de acordo com a
realidade local e familiaridade dos alunos e famílias com os recursos tecnológicos.
O responsável receberá via WhatsApp, na lista de transmissão  o link para participar da 
sala 10 mim antes. Inicialmente teremos dois encontros semanais. 

 

Todas as videoconferências acontecerão às 16h.

2º anos: 3ª e 6ª feiras 

3º anos: 2ª e 6ª feiras 

4º anos: 3ª e 6ª feiras 

2501: 2ª e 4ª feiras – Professora Geisa

            3ª e 5ª feiras – Professora Aline

2502: 2ª e 4ª feiras – Professora Aline

            3ª e 5ª feiras – Professora Geisa 

07 –  Entrega  de  atividades  de  revisão  direcionados  aos  estudos  domiciliares,  dos
conteúdos trabalhados do Módulo 1  e 2 do material FTD aos responsáveis dos 4º e 5º
anos. Horário das 10h às 12h.

10 - Dia Das Mães Inédito: vai ser Online. Aguardem!!!

Observações:
1 -  Na última semana de Abril,  demos seguimento as aulas de Inglês  na Plataforma
Google Classroom . Do 2º ao 5º anos.

2- Segue abaixo a nova grade de aulas do Ensino Fundamental séries Iniciais. Nosso foco
primordial são os conteúdos dos principais componentes curriculares.
 
> Sugerimos que coloquem esse informativo em local visível para orientação diária, de
modo que os alunos possam se guiar ao longo da semana.



GRADE DE AULAS ONLINE



3-  Teremos  Exercícios  Diagnósticos  online,  próprios  da  escola,  cujo  calendário
divulgaremos  com  antecedência.  Os  Exercícios  Diagnósticos  serão  pela  Plataforma
Google Classroom usada para as aulas online.

4- A Coord. Pedagógica realiza atendimento as famílias através do e-mail: 
colegiojeanpiaget.oficial@gmail.com

FAMÍLIA E ESCOLA EM TEMPO DE PANDEMIA

Não há distância que nos separe...

Não há parede que nos afaste...

Não há isolamento que nos deixe só...

Vamos todos ficar bem.

Porque nossa ESCOLA está em CADA UM DE NÓS.

NOSSAS CAMPANHAS:

ODONTOSUSTENTÁVEL - Vamos continuar protegendo o meio ambiente guardando as embalagens vazias
de tubo de creme dental, enxaguante bucal, fio dental e as escovas de dentes usadas.

Nossos coletores estão esperando para receber todo esse material assim que retornarmos para as aulas
presenciais. Peça também aos familiares e amigos para ajudar nessa campanha, juntando esses materiais.

Com essa ação estamos protegendo o Meio Ambiente, ajudando uma criança carente e destinando esse
material de forma correta a  cooperativas de catadores para reciclagem.

MEIA DO BEM  - Continue recolhendo e guardando meias usadas, sem par, rasgadas etc, para que no
retorno às aulas colocarmos em nossas caixas coletoras para virarem cobertores durante o inverno.  

NOVA CAMPANHA -ÓLEO: Coleta de óleo de cozinha usado - O Circo de La Costa tem uma missão incrível
de dedicar-se ao desenvolvimento sustentável. A atividade do Dia do Circo não aconteceu, mas a ideia da
campanha nasceu. Queremos conduzir nossos alunos e responsáveis para a construção de um mundo
melhor.

Siga esse passo a passo:

 Espere o óleo usado esfriar;
 Armazene o óleo em uma garrafa transparente de pet com tampa;
 Quando a garrafa estiver completa, leve-a para a escola que estamos preparando um lugar para

armazenar e entregar para o destino correto.



OBS: não esqueçam de tirar as FOTOS juntando e guardando esses materiais para as professoras.

Canais de Comunicação:
 Site do colégio: www.cojep.com.br
 E-mail: colegiojeanpiaget.oficial@gmail.com
 E-mail setor financeiro: financeiro.cojep@gmail.com
 WhatsApp: 99586-0289
Redes sociais: 
 Facebook: 
 www.facebook.com/cojepoficial/  
Instagram: @cojepoficial
Plataforma digital: souionica.com.br

Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda.” 
Paulo Freire

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

