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Salvador, 31 de maio de 2021. 
 
Prezadas famílias. 
 
 Como sempre conversamos durante este tempo de pandemia, o aprendizado para 
todos (escola, família, aluno) tem sido constante, a cada momento, aprimoramos as 
nossas práticas e as adequamos às necessidades que vivenciamos. 
 E nesse processo, a participação, apoio e parceria das famílias, têm sido 
imprenscidível. 
 Sendo assim, considerando a baixa adesão à modalidade presencial no 
segmento do Ensino Fundamental Anos Iniciais no turno vespertino, ofereceremos a 
opção dos que optaram por essa modalidade, assistirem às aulas no turno da manhã 
(presencial) ou permanecerem no ensino remoto no seu turno de origem. 
 Informamos ainda que essa medida prevalece apenas no período de 01 à 18/06, 
ressaltando que, tal medida poderá ser reavaliada a qualquer momento, desde que haja 
uma maior adesão ao formato de ensino presencial para o referido turno. 

Vale ressaltar que, a partir do dia 19/06, estaremos em recesso junino, conforme 
previsto em nosso calendário, retornando as atividades no ensino híbrido (parte 
presencial / parte remota) nos 02 turnos no dia 06 de Julho. 
 Importante salientar que as aulas presenciais no turno da manhã, seguem o mesmo 
planejamento do segmento, o que sofre modificação é a grade de horário, a qual será 
enviada para os que optarem por essa mudança temporária, pela coordenação. 
 
 Solicitamos o apoio de todos e lembramos que estamos próximos ao 2º semestre, 
onde com certeza, boa parte das atividades escolares estarão fluindo de forma mais 
efetiva.  
 
Agradecemos a parceria de sempre. 
 
Direção 
 
 


