
 

JUNHO / JULHO 

Ensino Fundamental Anos Iniciais – 1º ao 5º ano 

JUNHO 

01 – Continuação da Reunião de Pais (Online). O link para acesso à reunião foi enviado 

para o e-mail do responsável. 

 

  

 
 

 

13 – “O futuro se planta no presente”. Atividade interna em comemoração ao Meio 

ambiente desenvolvida na aula de Ciências. Exposição dos trabalhos.   
  

Série Data Tema 
1o ano 15 a 17 “Preservar e cuidar – Aprendendo a plantar” 
2o  ano 13 a 15 “Cuidando dos ambientes – Do lixo ao brinquedo” 
3o  ano 20 a 22 “A importância do plantio no meio ambiente” 
4o  ano 23 a 27 “Protetores do meio ambiente – Reciclagem” 
5o  ano 28 a 30 “Preservação dos animais em extinção” 

 

14 – Pescaria da adição. 1º ano 
 

15 – Divulgação dos conteúdos das 1as avaliações do 2º trimestre. 

     – Mala mágica da leitura. 1º ano 
 

16 – Feriado Nacional (Corpus Christi) 

 

17 – Recesso. Dia livre para o aluno. 
 

21 – 1º Simuladinho do 2º trimestre. Português. 4º e 5º anos 
 

22 – Piquenique da leitura. 1º ano 
 

25 – Sábado letivo. Culminância do Projeto “Raízes da Nossa Terra”. A diversidade cultural 

do nosso país. O horário da dança será enviado posteriormente. 
 

28 – 1º Simuladinho do 2º trimestre. Matemática. 4º e 5º anos 
 

JULHO 
 

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

 05/07 

(3ª feira) 

07/07 

(5ª feira) 

08/07 

(6ª feira) 

11/07 

(2ª feira) 

13/07 

(4ª feira) 

14/07 

(5ª feira) 

15/07 

(6ª feira) 

1º ano Leitura Matemática Ciências Português Hist-Geog Leitura ----- 

2º ano Português Geografia História Matemática Inglês Ciências ----- 

3º ano Português Geografia História Matemática Inglês Ciências ----- 

4º ano Português Geografia História Matemática Prod.Text. Inglês Ciências 

5º ano Português Geografia História Matemática Prod.Text. Inglês Ciências 

 

 

Dia Horário Turma 

01/06 
14:00 2301 

15:00 2302 

08/06 14:00 2101 

09/06 14:00 2102 



 

JUNHO / JULHO 

15 – Tarde animada. Cineminha com pipoca. 1º e 2º anos 

     – Piquenique divertido. 3º ano 

     – Término do Semestre 
 

18 a 31 – Recesso Escolar. Aproveite esse período para brincar, descansar, ler um livro e 

estar com a família e amigos. Boas férias! 

 

Observações: 

1-01/08 - Reinício das aulas. 
 

2-04/08 –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 não tenha atestado, o 

requerimento (R$40,00- quarenta reais) deverá ser efetuado na secretaria. Não serão aceitos 

requerimentos na véspera ou no dia da prova.  
 

3 -13 (sábado) a 20/08 (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 do Fundamental à 2ª série do Médio 
 

4 -Aula de Reforço (3 vezes na semana -12h às 13h). Inscrição na secretaria  

em até 24 horas antes do dia marcado para que o professor se organize.  

Valor: R$ 170,00. (cento e setenta reais) mensal.  
 

5- 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. 
 

6 - Os responsáveis receberão o boleto de pagamento da parcela de junho através do e-mail do 

responsável. Qualquer dúvida entre em contato com financeiro.cojep@gmail.com 
 

7-Canais de Comunicação:  

Site do colégio: www.cojep.com.br 

E-mail: colegiojeanpiaget.oficial@gmail.com 

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

Redes sociais:  

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

Instagram: @cojepoficial 

Plataforma digital: Plataforma Kepler  

 

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

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