COLÉGIO JEAN PIAGET
Aqui se aprende a pensar,
a ser e a viver!

Comunicado 058 em 23 de julho de 2020

Assunto: Dependência
Pais /Responsáveis,
Segue a programação da dependência:
 Etapas: a dependência será dividida em duas etapas.
1ª etapa: Julho /Agosto – conteúdos referentes ao 1º e 2º
bimestres
2ª etapa: Novembro /Dezembro – conteúdos referentes ao 3º e
4º bimestres
 Conteúdos: Enxugamos o conteúdo anual, selecionamos os
conteúdos essenciais e distribuímos em duas etapas. A lista
dos conteúdos será enviada para o e-mail de cada responsável
e disponibilizada na recepção da escola.
 Matemática – 1ª etapa:
1) Trabalho – 24/07 – O trabalho será enviado por e-mail no
dia 24/07, deverá ser entregue também por e-mail até o dia
07/08 e valerá 40 pontos.
2) Aula – 10/08 – Haverá uma aula de apoio no dia 10/08 para
esclarecimento de dúvidas.
 Ensino Fundamental II: aula no zoom das 14h às 16h
 Ensino Médio: aula no zoom das 16h às 18h
3) Prova – 17/08 – A prova será realizada no dia 17/08 na
plataforma, via formulário, das 14h30min às 16h30min e
valerá 60 pontos.

 Demais disciplinas – 1ª etapa:
Prova – 19/08 – A prova será realizada no dia 19/08 na
plataforma, via formulário, das 14h30min às 16h30min e valerá
100 pontos.
 Considerações finais:
1) As provas de dependência são pagas e o valor deverá ser
consultado e acertado na secretaria.
2) Para as demais disciplinas não haverá aula e trabalho,
somente prova.
3) Em dependência não disponibilizamos 2ª chamada. Caso o
aluno não consiga entregar o trabalho de matemática, terá
a prova valendo 100 pontos e se perder a prova da 1ª
etapa, terá a prova da 2ª etapa com conteúdo cumulativo e
a nota alcançada será repetida na etapa anterior.
4) As datas da 2ª etapa serão divulgadas posteriormente.

Att,
Coordenação, Orientação Educacional e Supervisão

