
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 

01 a 31 – Prosseguimento das aulas em regime domiciliar em conformidade com as decisões
das autoridades instituídas e seguindo as orientações dos Informativos dos meses anteriores:
 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.

08 –  Divulgação  (no  site  do  colégio  www.cojep.com.br)   do  conteúdo  para  estudo  da
Avaliação  que será realizada no período de  22 a 31/07 na plataforma digital Ambiente Iônica.

15 - Prazo final para o responsável encaminhar para o e-mail da coordenação a solução dos
exercícios das 2ªs baterias de exercícios de Progressão Parcial.

16 e 17 - 2as Avaliações de Progressão Parcial.

16/07 – 5ª feira 17/07 – 6ª feira
História / Inglês / Química Matemática / Português

Obs: seguindo o protocolo adotado para a 1ª avaliação, o responsável receberá por e-mail a
avaliação e após conclusão deverá encaminhar por foto ou escaneamento para o e-mail da
coordenação.
 Resultado da 2ª avaliação:  será divulgado por e-mail ao responsável em agosto.

20 – Dia do Amigo e Internacional da amizade.

22 a 31 – Período de Atividade Avaliativa de Desempenho.

Datas 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano
22/07
4ª feira

Ed. Física – 2ª aula
Artes – 4ª aula

Redação – 1ª aula
Inglês – 3ª aula

Geografia – 3ª e 4ª 
aulas

Português – 2ª e 3ª 
aulas

23/07
5ª feira

Espanhol – 1ª aula
Português – 1ª e 2ª 
aula

Matemática – 1ª e 2ª 
aulas

Artes – 1ª aula
Espanhol – 4ª aula

24/07
6ª feira

Ciências – 4ª e 5ª aula Ciências – 1ª e 2ª aulas
Redação – 1ª aula
Ed. Física – 5ª aula

Ed. Física – 1ª aula
Inglês – 3ª aula

27/07
2ª feira

História – 1ª e 2ª aulas
Matemática – 3ª e 4ª 
aulas

História – 1ª e 2ª aulas História – 2ª e 3ª aula

28/07
3ª feira

Matemática – 3ª e 4ª 
aulas

Geografia – 1ª e 2ª 
aulas

Português – 4ª e 5ª 
aulas

Matemática – 1ª e 2ª 
aula

29/07
4ª feira

Português - 1ª e 2ª 
aulas

Ed. Física – 2ª aula
Artes – 5ª aula

Ciências – 3ª e 4ª aula
Geografia – 4ª e 5ª 
aula

30/07
5ª feira

Geografia - 3ª e 4ª 
aulas

Espanhol – 3ª aula
Artes – 3ª aula
Espanhol - 5ª aula

Ciências – 2ª e 3ª 
aulas

31/07
6ª feira

Inglês – 1ª aula
Redação – 3ª aula

História – 4ª e 5ª aula Inglês – 2ª aula Redação – 2ª aula
Física – 4ª e 5ª aulas

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


No período de 22 a 31/07 os alunos do 6º ao 9º ano realizarão as avaliações na Plataforma
conforme horários estabelecidos acima. Nos demais horários de cada dia,  aula normal das
demais disciplinas. 

Vem aí... em agosto:

 Aniversário de 40 anos do Colégio Jean Piaget.

 Livros paradidáticos (iniciaremos a leitura a partir deste mês):
6º ano: Maria Borralheira - Rosana Rios (Ilustrações Lúcia Brandão) - Edelbra
7º ano: Diário inventado - Flávia Savary - FTD
8º ano: Os criminosos vieram para o chá - Stella Carr - FTD
9º ano: Procura-se um coração - Lúcia Seixas - FTD

 IMPORTANTE:

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.

O Informativo Mensal de Julho 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

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