
 

 

Ensino Fundamental Anos Finais – 9º ano 

01 - Divulgação do resultado do 2º trimestre, Aos alunos presenciais em sala de aula e aos 

alunos remotos via WhatsApp.  

      - Entrega das 2as Avaliações do 2º trimestre. 

 

02 – Início da Recuperação trimestral – Seguirá o horário pelo professor via grupo de 

WhatsApp das turmas para os alunos que estão em regime remoto. Não há 2ª chamada 

para avaliação de recuperação trimestral. 

 

06 (segunda-feira) – Não haverá aula presencial. A aula será remota, seguindo o Roteiro 

de Estudo enviado pelo professor via grupo de WhatsApp das turmas. 

 

07 (terça-feira) – Feriado Nacional – Independência do Brasil 

 

09- Início das convocações de pais/responsáveis, que acontecerão presencialmente. O 

agendamento do horário será enviado individualmente e seguirá por mensagem via 

WhatsApp. Nesse período a coordenação não fará atendimento.  

 

13- Liberação dos Boletins com resultado do 2º trimestre, via e-mail do responsável. 

 

13 - Início do Projeto Profissões. Palestras com profissionais de diferentes profissões. As 

palestras serão realizadas em contraturno e de forma virtual. 

 

22 (quarta-feira) – Feriado Municipal – Aniversário de São Gonçalo 

 
23 – 2º SIMULADO FTD – em formato digital – avaliação no contraturno - 14:00 às 17:30h. 

Suporte aos alunos durante a realização do Simulado - Prof.ª Vanessa 

 

27 - Divulgação do conteúdo para estudo das 1as avaliações do 3º trimestre, no site do 

colégio e nos grupos de WhatsApp das turmas. 

 

28 e 30–Reunião de pais/responsáveis (online). Esteja atento quanto ao horário marcado. 

Não haverá atendimento fora do horário estipulado, pois outras turmas e responsáveis 

serão atendidos. O link da reunião será enviado pelo grupo de WhatsApp de cada turma. 

 

DIAS Turmas Horário  

28/09 – 3ª feira 2902 8:00 – 9:00 

30/09 – 5ª feira 2901 9:30 – 10:30 

 

Observações: 

01 - Livro extraclasse: O ALIENISTA - Machado de Assis – FTD 



 

 

02 - Aula de reforço –1h30m de duração. Inscrição com a coordenação até 48 horas antes 

do dia marcado para que o professor se organize. Turma reduzida. Valor: R$ 50,00 

(cinquenta reais) por disciplina 

03 -Renovação de MATRÍCULA/2022. Aguarde o informativo da rematrícula que será 

encaminhado posteriormente. 

 

04 - Culminância do projeto “Inspiração”     

 

Vem aí em outubro, dia 05, início das 1as Avaliações do 3º Trimestre. 

 

- Canais de Comunicação 

•  Site de colégio: https://www.cojep.com.br 

•  E-mail: colegiojeanpiaget.ofical@gmail.com 

•  E-mail setor financeiro: financeiro.cojep@gmail.com 

- Redes sociais: 

• Facebook: https://WWW.facebook.com/jeanpiagetsg 

• Instagram: @cojepoficial 

Plataforma digital: 

• FTD – Iônica  
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