
 

ENSINOFUNDAMENTAL ANOS FINAIS – 9º ano 

JUNHO 

01 e 02 - Culminância do projeto “História da Arte”. 

 

01 a 03 – Continuidade da Recuperação Trimestral. Os conteúdos e roteiros de estudo 

estão disponíveis ao aluno na Plataforma digital. Não há 2ª chamada para a recuperação. 

 

03 – Divulgação dos conteúdos de estudo – 1ªs avaliações do 2º trimestre –no site do 

colégio www.cojep.com.br, no mural de sala de aula e na plataforma de ensino. 

 

07 – 1ª Fase da 17ª OBEMEP. Estimular o estudo da Matemática por meio de resolução de 

problemas que despertam o interesse e a curiosidade dos estudantes. Horário de aula. 

 

08 e 09 – 2as Avaliações de Progressão Parcial. Lembramos que o conteúdo já foi 

entregue aos alunos. Não há 2ª chamada de Progressão Parcial. O aluno que não fizer a 

avaliação, automaticamente estará com a nota zero na mesma. 
08/06 09/06 

GEOGRAFIA / FÍSICA MATEMÁTICA / REDAÇÃO 

 

13 – Início das 1ªs avaliações do 2º trimestre. 

DATA                   AVALIAÇÕES DATA                     AVALIAÇÕES 

13/06 (2ª feira) – REDAÇÃO/ED. FÍSICA 04/07 (2ª feira) – BIOLOGIA 
 

 

15/06 (4ª feira) – PORTUGUÊS 
 

06/07 (4ª feira) -MAT. BÁSICA / ARTE 

 

20/06 (2ª feira) – HISTÓRIA 
 

07/07 (5ª feira) – 2ª CHAMADA 

provas perdidas de 24/06 a 04/07 

22/06 (4ª feira) – INGLÊS 
 

08/07 (6ª feira) – GEOMETRIA 

24/06 (6ª feira) – MATEMÁTICA 
 

12/07 (3ª feira) – ESPANHOL 

27/06 (2ª feira) - 2ª CHAMADA  

provas perdidas de 13 a 22/06 
14/07 (5ª feira) - QUÍMICA 

28/06 (3ª feira) – GEOGRAFIA 

 

15/07 (6ª feira) - 2ª CHAMADA  

provas perdidas de 08/07 a 14/07. 

01/07 (6ª feira) – FÍSICA 
 

 

 

 

16 - Quinta-feira - Feriado Nacional - Corpus Christi 

 

17 – Sexta-feira – Dia livre para o aluno – Recesso 

 

21 a 24 - Período para envio do boletim com o resultado do 1º trimestre. Sr. Responsável, 

consulte seu e-mail. 

22 -Entrega do certificado aos alunos destaque no 1º trimestre. 

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


 

 

30 – Resultado da 2ª Avaliação de Progressão Parcial 

 

JULHO 

15– Término do Semestre 

 

      18 a 31-Dias livres para o aluno. Aproveite este período! Curta, descanse, aproveite e não 

se aborreça. Boas Férias!!!! 

 

Observações:  

1 - 01/08 - Início do 2º Semestre  

 

2- ATENDIMENTO DA COORDENAÇÃO: Agende horário na Secretaria. Todo e qualquer 

acesso e/ou atendimento, junto ao colégio e/ou coordenação, o responsável deverá 

dirigir-se ao Portão da Secretaria. 

 

3 - 13 (sábado) a 20 de agosto (sábado)  – OLIMPIADA ESPORTIVA E CULTURAL 

INSCRIÇÃO PRORROGADA até o DIA 08 de JULHO  

Valor: R$60,00 (sessenta reais). Valor que inclui a camisa 

(que poderá ser utilizada como uniforme até o final do ano 

letivo), medalha (para todos os alunos inscritos) e 

participação nas atividades.  

➢ Aluno deixa o pedido do NUMERO DA CAMISA junto à 

autorização dada na sala de aula. 

ABERTURA DO EVENTO: DIA 13 de AGOSTO. 

COMPETIÇÕES E ATIVIDADES: DE 13 a 20 de AGOSTO.  4º ano à 2ª série do Médio 

 

4 -Canais de Comunicação: Jean 

Site do colégio: www.cojep.com.br 

E-mail: secretaria@cojep.com.br 

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

Redes sociais:  

Facebook: https://www.facebook.com/cojepoficial 

Instagram: @cojepoficial 

Plataforma digital: Sistema Farias Brito 

 

“Enquanto você sonha, você está fazendo o rascunho do seu futuro”. 

Charles Chaplin 

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