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Salvador, 10 de junho de 2021. 
 

Prezadas famílias, 
 

O ano letivo começou com um planejamento estruturado e uma equipe preparada para continuar as aulas no 
formato remoto. 

Após alguns meses, iniciamos o ensino no formato híbrido, e uma nova experiência se iniciou para toda equipe e 
alunos. 

Com capacitações e seguindo um protocolo rígido de segurança e saúde, desenvolvemos a proposta pedagógica e 
podemos constatar o quanto a mesma tem sido eficiente no aprendizado de todos os alunos. 

Ao findarmos o 1º semestre, temos a satisfação de proporcionar às famílias o 1º Plantão Pedagógico online do 
CEMJ. 

Este momento traz aos responsáveis feedbacks, orientações, devoluções e avaliações sobre o desenvolvimento 
pedagógico dos seus filhos para a construção de uma melhor rotina educacional. 

Esse retorno é de extrema importância para todos, além de fortalecer os vínculos das famílias com a equipe de 
professores que, durante a pandemia, só foram vistos em aulas, e o maior contato sempre foi com os alunos. 
 

Esperamos vivenciar juntos, Escola e Famílias, esse novo formato de Plantão que será norteado pela seguinte 
estrutura: 

 

 Os responsáveis participantes do I Plantão Pedagógico  Online, referente a I Unidade,  farão agendamentos com a 
escola, através do tel/whatsapp: 9 8826 1090, onde ascolaboradoras Maria Anete e Josemara registrarão o horário 
com máximo de duração de  10 minutos. Agendamentos nos dias: 10,11, 14/06.  

 Para participar do plantão, o responsável precisa fornecer o nome do aluno, ano, turno e o horário com a instituição 
(o horário para agendamento disponível de acordo com a agenda fornecida pela escola, pois os agendamentos não 
podem acontecer ao mesmo tempo). 

 O acesso ao plantão pedagógico online irá acontecer através da plataforma Google Meet. 

 O professor irá disponibilizar o link nos murais das turmas, e, de acordo ao agendamento prévio feito com a escola, o 
responsável acessa o link. 

 O responsável deve seguir rigorosamente o horário agendado, pois, do contrário, não poderá ser atendido, visto que 
outras famílias estarão agendadas. 

 No dia do Plantão Pedagógico, não haverá aulas remotas nem presenciais. 

 O boletim 1ª Unidade estará disponível na Plataforma Graffite a partir do dia 14/06/21. 
 

PROGRAMAÇÃO: 
 

Data: 15/06 (terça-feira) 
Horários: Matutino: Das 8h às 11h   - Vespertino: Das 14h às 17h 
 

Local: Google Meet (link disponibilizado pelos professores regentes no mural da sala de aula). 
Público: Responsáveis pelos alunos do Ensino Fundamental Anos Iniciais. 
 

Professores  participantes  do Plantão Pedagógico: 
 

Matutino : 
 

1º ano: Rute Palmeiras 
2º ano: Luci Bernadete 
3º ano: Patrícia Castro 
4º ano :Elenice Santana 
5º ano: Cleide Barbosa 

Vespertino: 
 

1º ano: Vanessa Oliveira 
2º ano: Adriana Silva 
3º ano:Lavinia Souza 
4º ano: Nelma Santiago 
5º ano :Dilmária Muniz 

Cordialmente, 
Direção: Rosa Fraga  

Coordenação:Cleide Meneses. 


