
 
Florianópolis, 14 de fevereiro de 2020. 

COMUNICADO 002/2020 
 

Assuntos: Reunião de Pais e Mestres. 
  Recesso e Feriado – Carnaval. 
  Material Didático e Uniforme escolar. 
 

Srs. Pais ou Responsáveis 
É com grande alegria que iniciamos nossa segunda semana de atividades. Para o bom 
andamento do nosso Colégio, seguem algumas informações importantes: 
 

REUNIÃO DE PAIS 

Está chegando o dia da primeira reunião de pais do CAF-E. Será um momento para você 
receber de forma detalhada as informações da programação de 2020, nossa proposta 
pedagógica juntamente com o Calendário Escolar. Fique atento para os dias e horários: 

➢ 18/02 – Terça - EFI – 1ºA,B,C – 2ºA,B,D – 3ºA,B,C – 4ºB,D – 5ºA,B,D 
Horário: Das 19h30 às 21h. 
Haverá um primeiro momento no GINÁSIO poliesportivo, depois as professoras farão 
atendimento nas salas de aula.  
 

➢ 19/02 – Quarta – EFI – 1ºD,E – 2ºC – 3ºD – 4ºA,C – 5ºC 
   EFII – 6º ao 8º Ano. 

Horário: Das 19h30 às 21h. 
Haverá um primeiro momento no GINÁSIO poliesportivo, depois as professoras do 
EFI farão atendimento nas salas de aula. Os demais do EFII, serão dispensados. 

 

➢ 20/02 – Quinta - EFII – 9º Ano e Ensino Médio. 
Horário: Das 19h30 às 21h. 
A REUNIÃO SERÁ GERAL NO GINÁSIO.  

 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Considerando o grande sucesso das reuniões individuais com os pais e professores da 
Educação Infantil, onde foram entrevistados de forma exclusiva, não se faz necessário uma 
reunião coletiva. As próximas reuniões serão informadas por comunicado oficial. 
 
 

FERIADO e RECESSO CARNAVAL 

Conforme calendário escolar, não haverá aulas nos dias descritos abaixo: 
 

➢ 24/02, segunda – Recesso Escolar. (Não haverá aula.) 
➢ 25/02, terça – Feriado Nacional – Carnaval  
➢ 26/02, quarta – Aula normal. 

 

 

UNIFORME e MATERIAL DIDÁTICO 

Lembramos os senhores pais ou responsáveis, que nossa equipe de professores já iniciou o 
uso do material didático. A falta deste material poderá comprometer a qualidade do 
aprendizado; portanto, contamos com a colaboração neste quesito tão importante. Também, 
informamos que nossa equipe de segurança e disciplina faz a cobrança do uniforme completo 
e tênis, diariamente. Reforçamos também que de acordo com o código de ética da Rede 
Adventista de Educação, brincos, anéis, pulseiras, correntes e piercings não fazem parte da 
composição de uniforme. Contamos com a colaboração, desprendimento e o apoio de todos. 

 

Atenciosamente. 
A Direção. 
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