
   

                 Informativo Ensino Médio 

 

 O Informativo Mensal tem por finalidade discriminar todas as atividades que acontecerão no 

período, para que o responsável e o aluno possam acompanhar o desenvolvimento das 

atividades. Será enviado por WhatsApp nos grupos das turmas e disponível no site do Colégio. 

 

01 – Início da utilização do material didático. 

 

10 -Reunião de Progressão parcial com alunos.  

 

10 a 16 - Indicação dos alunos representantes de turma, professor Conselheiro de Turma e 

apresentação dos grupos de Aprendizagem Assistida.  

 

11 a 18 – Premiação da OBA – Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Seguirá 

convite para a participação dos responsáveis. 

12 - Divulgação do conteúdo das 1as avaliações do 1º trimestre.  

 

22 - Início das 1as avaliações do 1º trimestre – ENSINO MÉDIO 

 
22/03 - 2ª  23/03 - 3ª  24/03 - 4ª  25/03 - 5ª 26/03 - 6ª  29/03 - 2ª 30/03 - 3ª 

MATEMÁTICA 

1ª e 2ª aulas 

HISTÓRIA 

5ª e 6ª aulas 

QUÍMICA 

2ª e 3ª aulas 
 

GEOGRAFIA 

5ª e 6ª aulas 

FISICA 

1ª e 2ª aulas 

BIOLOGIA 

1ª e 2ª aulas 

LITERATURA 

5ª e 6ª aulas 

GEOMETRIA 

5ª e 6ª aulas 

PORTUGUES 

2ª e 3ª aulas 

 

OBS: Aula normal nos horários que não tem avaliações. 

 

AVALIAÇÕES NO CONTRATURNO  
23/03 

3ª feira 

25/03 29/03 30/03 31/03 01/04 

Olimpíada Canguru de 

Matemática 
Horário: 

14:50 às 17:00 

ARTE 
Horário: 

15:00 -16:00 

REDAÇÃO 
Horário: 

15:00-16:40 

ED. FISICA 
Horário: 

15:00-16:00 

FILOSOFIA 

SOCIOLOGIA 
Horário: 

15:00-16:40 

INGLES 
Horário: 

15:00-16:00 

Obs. :As avaliações de Arte, Redação, Ed. Física, Filosofia, Sociologia e Inglês realizadas em 

contraturno, totalmente digital, para todos os alunos, 

 

23 –Olimpíada Matemática Canadense Canguru. - Concurso de Matemática internacional que 

tem como objetivo difundir o amor pela Matemática. Presente em 80 países e mais de 6 milhões 

de alunos no mundo todo! Provas desafiadoras, motivadoras e interessantes. Matemática 

contextualizada, focada em raciocínio lógico e em estratégias de solução de problemas. 3º ano 

à 3ª série do Médio.  

 HORÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DA OLIMPÍADA: 14:50 às 17:00.  

 Avaliação em formato digital 

 

VEM AÍ – EM ABRIL: 1º SIMULADO FTD ENSINO MÉDIO. 



   

 

 
 

Observações: 

1 – Dia 02/04 – Feriado Nacional – Paixão de Cristo 

2 – Dia 05/04 - 2ª Chamada. 

Lembramos que para ter direto à 2ª Chamada o aluno deverá apresentar o atestado médico até 24 horas 

após a avaliação perdida. Caso contrário, o requerimento (R$40,00- quarenta reais) deverá ser efetuado 

na secretaria, em até 24 horas após a avaliação perdida.  

3 – Atendimento da Coordenação: Agende horário na Secretaria do Colégio.  

     4 - Livros Extraclasse adotados para o 1º semestre: 

 1ª série: AMOR DE PERDIÇÃO. Autor: Camilo Castelo Branco. Editora FTD 

 2ª série: MEMORIAS PÓSTUMAS DE BRÁS CUBAS. Autor: Machado de Assis. Editora FTD 
 

5 - Atenção alunos novos no colégio a partir do 6º ano do Fundamental ao Médio! No dia 23/03 termina o 

prazo para a entrega dos Históricos Escolares (transferências) - Del. CEE 253/2000 – Art.15 – “Ao aluno 

em processo de transferência cuja matrícula ainda não se tenha concretizado, pela falta de apresentação 

da documentação, é permitido frequentar a escola de destino pelo período máximo, improrrogável, de 45 

(quarenta e cinco) dias, cuja, validade para fins escolares, só passa a ser reconhecida com a concretização 

da matrícula”. A perda de aula será de inteira responsabilidade do responsável, pois a falta deste 

documento implica no cancelamento da matrícula. Caso haja algum problema com a escola de origem, 

procure imediatamente a secretaria do nosso colégio (antes dessa data). 
 

6–Em breve os alunos receberão login e senha para a ativação do cadastro para acesso ao Ambiente 

digital Iônica. As aulas remotas serão ministradas no Ambiente Iônica. 

 

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 
 

                Iônica é o ambiente digital da FTD Educação que usamos em nossa escola para conectar estudantes, famílias, professores em um só 

lugar, oferecendo suporte tecnológico para atender as demandas do ensino no formato híbrido/remoto. A Iônica é uma plataforma 

descomplicada com visualização adaptada para todos os tipos de telas: celulares, tablets e computadores, repleta de recursos e 

facilidades para os estudantes como: 

 Acesso a livros, materiais multimídia e questões interativas; 

 Acompanhamento do resultado das avaliações digitais (notas); 

 Interaçãor no mural com professores e colegas de sala. 

 Acesso aos livros de forma on-line e off-line; 

 Acesso à Sala de Aula Virtual para encontros de videoconferência do professor com os alunos. 

 

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


   

 

 Sugestão de leitura para os pais – “O poder da palavra dos pais.” (Elizabeth Pimentel – Ed. 

ING).  

 


