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Salvador, 12 de maio de 2021. 
 
Prezadas Famílias, 
 

A comunicação tem sido algo mais que imprescindível nesses momentos de pandemia, onde a Educação passou 
a contar por algum tempo exclusivamente com a tecnologia. 

Todos os recursos disponíveis foram colocados à disposição para que as informações fossem recebidas em tempo 
real; no ensino remoto, a equipe pedagógica esteve 100% on line  em seus respectivos horários de trabalho e o what zap 
coorporativo sem dúvidas foi um recurso  positivo. 

No entanto, estamos na modalidade de ensino híbrido, com alunos e professores na escola, logo, a atenção de 
toda equipe precisa ser direcionada aos dois públicos, sem contar que, as funções e atribuições da coordenação 
pedagógica, perpassa por muitos outros momentos como principalmente assistir as aulas e dar assistência aos alunos e 
professores. 

Por isso, ressaltamos que as famílias devem utilizar a plataforma Graffite (comunicação/agenda) como sempre foi 
feito. Tenham certeza que todas as comunicações serão respondidas e atualizadas a quem for direcionada. 

Caso tenham dúvidas, entre em contato, faremos questão de orientá –los a usarem da maneira mais produtiva. 
E ainda: caso necessitem de atendimento presencial, basta agendar com a sua coordenação ou direção se assim 

desejar, 
O contato coorporativo, continuará à disposição dos senhores nos mesmos números, porém, preferencialmente 

para ligações, o que pode também ser feito para nossa central e transferida aos setores, uma vez que toda equipe já 
está trabalhando presencialmente na escola, conforme os horários abaixo. 

Contamos com a compreensão e colaboração de todos quanto às recomendações. 
 
Atenciosamente 
 

Rosa Fraga – Direção Pedagógica – 99703 6611 
 

HORÁRIOS DE ATENDIMENTOS 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

SEGMENTO COORDENAÇÃO ATENDIMENTOS 

Educação Infantil Bárbara dos Anjos 2ª à 6ª feira: 7:20’ às 12h 

Ensino Fundamental Anos 
Iniciais (1º ao 5º Ano ) 

Cleide Menezes 
2ª ,3ª,4ª,5ª,6ª: 7:10’ às 12h. 

2ª,3ª,4ª,6º: 13’ às 18’h 

Ensino Fundamental Anos 
Finais (6º ao 9º ano) - Mat 

Rosemare Souza 2ª à 6ª feira: 7h às 12:20’h 

Ensino Fundamental Anos 
Finais (6º ao 9º Ano) - Vesp 

Morgana Marinho 2ª à 6ª feira: 13:10’ às 18:30’h. 

Ensino Médio Caroline Florisvaldo 

2ª , 4ª,6ª feira: 7h às 12h e 13:10’ às 
17:30h 

3ª e 5ª feira: 7h às 12h. 

SOE (Serviço de Orientação 
Educacional) 

Tereza Santos 
2ª, 3ª, 5ª,6ª : 7:30’ às 12h e 13’ às 18h. 

4ª Feira: 7:30’ às 12h 

Direção Pedagógica Rosa Fraga 

2ª,3ª,4ª,5ª,6ªfeira : 7:30 às 12h e 13:10’ 
às 17:50 

4ª feira: 7:30’ às 12h. 

 


