
 
 

“Educar verdadeiramente não é ensinar 
fatos novos ou enumerar fórmulas prontas, 

mas sim preparar a mente para pensar. “ 

Albert Einstein  

Devido a uma formação  pedagógica 
que envolverá os coordenadores, orien-
tadores e supervisores do Colégio Ome-
ga, informamos que o Plantão Pedagógi-
co previsto para o dia 28/09/2019 
sábado  foi transferido conforme tabela 

abaixo. 

 

 

 

 

Pedimos desculpas pelos inconveni-
entes sobre a mudança da data, no en-
tanto, ela foi feita para melhor adequar  a 
formação do corpo técnico e a manuten-
ção da integração entre família e  escola, 
pois  são elementos principais para a 
educação da criança e do jovem. 

Salvador, 24 de setembro de 2019. 

Atenciosamente, 

Supervisão Pedagógica 

DATA ANO/ HORÁRIO TURNO 

07/10 3º ano/ 8h 

4º  ano/ 11h 
Matutino 

07/10 3º ano / 14h 

4º ano/ 17h 
Vespertino 
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“Só é possível ensinar uma criança a 

amar, amando-a. ”.  
( Johann Goethe ) 

 

FUNDAMENTAL I 
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