
Ensino Médio

02 – Feriado Nacional – Dia de Finados
04 e 06 - Continuação das 1as Avaliações do 3º Trimestre 

Obs.: Horário de aulas nos dias de Atividades Avaliativas:
- 7:20 às 12:00 horas: aula normal com revisão/correção de exercícios ou continuação 
do conteúdo; não haverá a aula de 12 às 12:50h.
- 14 às 18 horas: período para realização avaliações na Plataforma Iônica.
Em  caso  de  falta  justificada  pelo  responsável,  a  2ª  CHAMADA,  será  marcará  pelo
professor (dia e horário em contraturno). 
A 2ª CHAMADA é uma avaliação em formato discursivo.
O aluno que não realizar a avaliação de 2ª CHAMADA ficará com nota zero falta e
deverá aguardar o resultado trimestral para fazer recuperação, se for necessário.

07 (sábado)– Funcionamento da secretaria de 09 às 13 horas.
09 a 13 –  Período para realização de atividade de recuperação paralela (valor: 0 a 2
pontos) nas   disciplinas que o aluno não atingir a média mínima de 5,5 (cinco e meio).
Os  professores  entrarão  em  contato  com  os  alunos  encaminhados  à  recuperação
paralela para direcionar a atividade.
11 - Simulado FTD Ensino Médio – 1º dia  
12 – Aplicação das provas da 23ª OBA VIRTUAL - Olimpíada Brasileira de Astronomia
e Astronáutica

13 – Simulado FTD Ensino Médio – 2º dia
Orientações para os dias de Simulado FTD

1- Haverá aula normal na Plataforma Iônica de 7:20 às 12:00 h. Não haverá a 6ª
aula.

2- Horário para realização do Simulado:
3101 – 14 às 17:30h 3201 – 13:30 às 18h 3301 – 13:30 às 18:30h

18 – Divulgação do conteúdo para a 2ª avaliação do 3º trimestre
20 - Feriado Nacional – Consciência Negra

Observações: 
1- Livros paradidáticos adotados para o 2º semestre:
 1ª série: Os cavaleiros do Graal - Luiz Galdino - FTD
 2ª série: Helena - Machado de Assis – FTD

04/11 – 4ª feira Biologia / Química / Arte / Ed. Física
06/11 – 6ª feira Geografia / História / Filosofia * Sociologia



2 – De 03 a 15/12 –2asAvaliações do 3º Trimestre. 
Abaixo as datas das primeiras avaliações:

03/12 – 5ª feira 07/12 – 2ª feira
Português / Literatura / L. Estrangeira/ Redação Matemática / Geometria / Física

2 - Aconteceu em outubro: Projeto Cartas – Relatos da Quarentena – Ensino Médio 
3 – 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: secretaria@cojep.com.br
 E-mail setor financeiro: financeiro.cojep@gmail.com

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

Plataforma digital: souionica.com.br

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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