
  

Salvador, 18 de março de 2020 
          
 

COMUNICADO AOS APRENDIZES  
 
 
Prezados Senhores (as) 
 
 
Assunto: Suspensão das atividades presenciais em virtude da situação de pandemia, diante do Covid-19. 
 
 
Para darmos continuidade as atividades teóricas, informamos, a relação dos Instrutores que farão o 
acompanhamento e a devolutiva das atividades disponibilizadas através do site www.ciderh.org.br 
 
 
Profª Sra. Vanessa - responsável pelas turmas: 44, 30, 57 e 38; 
E-mail : vanessa@cideestagio.com.br 
 
Profª Dorys – Responsável pelas turmas: 54.1, 52 e 24; 
E-mail : dorys@cideestagio.com.br 
 
Profª  Helane França – Responsável pelas turmas: 35, 62, 55, 36, 17 e 23; 
E-mail : helane@cideestagio.com.br 
 
Profº  Jilson Bispo – Responsável pelas turmas: 54, 25, 14, 32, 16 e 59; 
E-mail :  jilson@cideestagio.com.br 
 
Profº Gétulio  - Responsável pelas turmas: 26, 28, 53, 19, 20, 38, 56; 
E-mail : getulio@cideestagio.com.br 
 
Ass. Social Ana Carolina – Responsável pela formação básica; 
E-mail:  carol@cideestagio.com.br 
 
Profª  Roqueline Marques – Responsável pelas turmas: 14.1, 50, turmas da Cruz das Almas e turmas de São 
Francisco do Conde 
E-mail: roqueline@cideestagio.com.br 
 
Profª   Cassia  Aparecida 
 E-mail: cassia.feira@cideestagio.com.br 
  
 
As Atividades serão disponibilizadas de acordo com o dia de realização da aula do Aprendiz. Exemplo: a turma 
26, que teria aula no dia 23/03, deverá responder as atividades disponibilizadas para esta data. 
 
Para cada dia da semana, será disponibilizada atividades, através de link em nosso site, que deverá ser 
realizada e devolvida ao CIDE, no mesmo dia. 
 
A devolução deverá ser feita de acordo com o escalonamento acima e para o e-mail do Profº. É importante 
observar quem é o(a) responsável pelo seu atendimento. 

arnob
Máquina de escrever
- Responsável por todas as turmas de Feira de Santana.



  

 
Você poderá contar, ainda com o apoio da Equipe de Coordenação: 
 
Roqueline Marques - Coordenadora Administrativa  
E-mail: coordenacaoadministrativa@cideestagio.com.br 
 
Marinalva Ribeiro – Coordenadora de Estágio  
estagio@cideestagio.com.br 
 
Dorivone Ferreira – Coordenadora Pedagógica  
coordenacaopedagogica@cideestagio.com.br  
 
Ana Carolina 
ssocial@cideestagio.com.br 
 
O CIDE, se coloca à disposição para todos os esclarecimentos necessários, neste momento delicado que o 
mundo atravessa. 
 
Acreditamos que assim, estaremos cumprindo o nosso papel enquanto Instituição Formadora, diante do 
cenário que estamos vivendo. 
 
É importante, que neste momento, cada um, faça a sua parte 
 

 
“Aprendiz, seremos sempre” 

 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
______________________________________ 
  
Maria Marinês da Silva Freitas 
Presidente 
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