
 

ENSINO FUNDAMENTAL – 1º ANO 

 

Sr. Responsável e aluno, 

O Governo do Estado do Rio de Janeiro publicou em 27/08/2020 no Diário Oficial a Lei 

nº 8991 que dispõe sobre a opção pelo ensino remoto, quando da retomada das aulas 

presenciais, até que seja oficialmente disponibilizada vacina ou medicamento eficaz 

contra a covid-19.  

O Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro publicou em 01/09/2020 no Diário 

Oficial a Deliberação nº 384 que regulamenta o processo de retomada das atividades 

presenciais, que em seu Capítulo II, Artigo 2º, Parágrafo Único dispõe que a decisão 

quanto ao retorno, ou não, das atividades presenciais constitui prorrogativa da 

instituição de ensino, ouvida sua comunidade escolar.  

Após a pesquisa realizada em final de setembro constatamos o índice de 94% de 

alunos que não retornariam às aulas presenciais. Assim sendo e de acordo com o 

Decreto acima, o colégio continuará com aulas remotas, até que se tenha outra 

legislação em contrário.  

 

02 – Divulgação, na Linha de Transmissão, do conteúdo de estudo para os Exercícios 

Avaliativos de outubro.  

05 – Início dos Exercícios Avaliativos Online na Plataforma Google Forms. 

  

 

 

Atenção!!!Será enviado um link pela linha de transmissão do WhatsApp para responder 

às questões e o responsável terá 48 horas para enviar as respostas. 

 

06 – Zoom Especial: “Desfile Colorido” A primavera chegou. Os alunos, participarão 

virtualmente das atividades, onde teremos brincadeiras, músicas e muita diversão! 

12 – Feriado Nacional – Padroeira do Brasil. 

14 – Encontro presencial com os responsáveis para esclarecimentos das tomadas de 

decisões realizadas nesse período de pandemia, entrega da lembrancinha do aluno, 

ciência da Ficha Individual, processo de rematrícula para 2021, dentre outros assuntos.  

      Solicitamos a presença de apenas um responsável por aluno para que não exceda o 

número previsto no local da reunião. Uso obrigatório de máscara facial e, por favor, 

traga uma caneta esferográfica azul ou preta. 

      Fique atento ao horário e a divisão do grupo na tabela abaixo. 

 

 

05/10 07/10 09/10 13/10 

Matemática Português Hist./Geo. Ciências 

 



 

 

 

 

 

 

15 – Recesso – Dia do Professor. 

  

Observações: 

• É de extrema importância a efetiva participação do aluno nas aulas em 

videoconferência, assim como a realização e devolutiva das atividades propostas pelas 
professoras, pois a presença do aluno está sendo computada no ano letivo de 2020. 

 

“Atrás de uma grande criança que acredita em si mesma, está uma família que 

acreditou primeiro.” 

 

Professor: 

       O único profissional que forma a todos os profissionais. Parabéns! 

 

 

        

  O Informativo Mensal de Outubro 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 

No dia do Encontro com os Responsáveis, de cada turma, faremos o 

DIA DA SAUDADE com nosso aluno. Neste dia os responsáveis 

poderão trazer os alunos para matar a saudade da sua professora. 

Horário Turmas  Grupo 

14:00   2101, 2102 e 2103  Meninas 

16:00 2101, 2102 e 2103 Meninos 

 

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

