
 

 

Ensino Fundamental Anos Finais – 9º ano 

05 - Início das 1as Avaliações do 3º Trimestre.  

Horário das avaliações é para todos os alunos (presenciais e remotos).  

 

DATAS 9º ANO 

05/10 - 3ª feira GEOGRAFIA - 4ª e 5ª aulas 

06/10 - 4ª feira ARTE (1ª AULA) - INGLÊS (3ª aula) 

07/10 - 5ª feira QUÍMICA - 4ª e 5ª aulas 

08/10 - 6ª feira MATEMÁTICA - 4ª e 5ª aulas 

* 11/10 - 2ª feira  REDAÇÃO / ED. FÍSICA 

13/10 - 4ª feira PORTUGUÊS - 4ª e 5ª aulas 

14/10 - 5ª feira FÍSICA - 4ª e 5ª aulas 

18/10 - 2ª feira HISTÓRIA - 2ª e 3ª aulas 

19/10 - 3ª feira ESPANHOL - 4ª aula 
 

Obs.: Antes e/ou após as avaliações, os alunos terão normalmente as aulas do dia.  
 

Dia 11 – 2ª feira (*) – As avaliações serão realizadas remotamente para todos os alunos, no 

horário de 7:30 às 11:50. Não haverá aula presencial. 

A avaliação de Produção Textual, deverá ser produzida, devidamente identificado com 

nome e turma do aluno, e enviada por e-mail ao professor até 2 (dois) dias após a execução 

da mesma. 

 

12 – Feriado Nacional – Padroeira do Brasil 

 

14 –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. 

2901 8:00 – 9:00 

2902 9:30 – 10:30 

 

15 – Recesso – Dia do Professor 

Professor: 

O único profissional que forma todos os profissionais. 

Parabéns!!! 

 

20 - 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. A avaliação será realizada em contraturno, a partir das 14 horas. 

 



 

 

20 - Premiação da OBA – Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica – e da 

Olimpíada de Matemática - CANGURU. Seguirá convite para a participação dos 

responsáveis. 

 

Observações: 

Aconteceu em setembro: Feira das Profissões online. Foi um sucesso! 

1– Dia 01/11 – Aula Remota. Não haverá aula presencial. 

2– Dia 02/11 – Feriado – Finados 

3- As atividades online estão sendo computadas como dias letivos 2021. Os alunos estão 

sendo avaliados a partir da presença, participação, realização das atividades e 

devolutivas das mesmas. 

4-Os professores estão atribuindo nota de 0 (zero) à 10 (dez) no controle de tarefas.  

5-O aluno tem o dever de realizar diariamente as suas atividades escolares. Lembramos 

que acima de 25% de faltas o aluno poderá ser reprovado. 

 

Atenção para os dias de renovação de Matrícula!!!! 

 

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  

 

 
 

DIA SÉRIE em 2021 TURNO em 2021 

25/10 – 2ª feira 9º ano do Ens. Fund. e Ensino Médio Manhã 
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