
 
Florianópolis, 29 de janeiro de 2021. 

COMUNICADO 002/2021 
Assuntos:  Organização – 1º dia de Aula – GRUPO A e B 
  Alunos do Ensino Remoto 
  Itens Obrigatórios – Ensino Presencial  
  Portal Educacional – Plataforma E-Class – CPB Prova 
  Termo de Responsabilidade 
  Aplicativo / Contraturno 
 

Srs. PAIS OU RESPONSÁVEIS. 
 

Agradecemos as famílias do CAF-E pela participação em massa na LIVE de ontem à noite. Estamos 
confiantes por conta da nossa parceria. Agora, por gentileza, leia com atenção as informações abaixo para 
as duas primeiras semanas de aulas presenciais e remotas. 
 

PRIMEIRO DIA DE AULA – 01/02 – Segunda-feira 

Para o primeiro dia de aula no CAF-E,  aula presencial com o GRUPO A, se faz necessário voltar a atenção 
das equipes de trabalho à recepção dos alunos presenciais com todos os protocolos obrigatórios.  
 

Na PRIMEIRO DIA de aula do ensino presencial, o aluno deverá trazer na mochila apenas itens básicos, 
como: 01 caderno, 01 estojo com lápis, borracha e caneta. Após a entrega dos horários de aulas (das 
disciplinas diárias), a família poderá enviar diariamente o material necessário a ser utilizado. 
 

Para tanto, os alunos do Ensino Fundamental, 1º ao 5º Ano, a transmissão das aulas ONLINE acontecerá 
somente a partir das 10h30 para os alunos da manhã, e as 16h30 para as turmas da tarde. A transmissão 
será feira pelo aplicativo ZOOM - https://zoom.us/join . O ID para acessar a aula ONLINE estará na lista da 
divisão dos alunos. 
 

Para os alunos do EFII e EM, a transmissão das aulas iniciará a partir da 2ª aula, conforme horários abaixo: 
 Manhã – A partir das 08h10 

 Tarde – A partir das 14h05 

A partir de terça-feira, 02/02, as transmissões das AULAS ONLINE começarão nos horários presenciais, 
conforme a tabela abaixo. 
 

HORÁRIOS DAS AULAS PRESENCIAIS – GRUPOS A e B 

EDUCAÇÃO INFANTIL EFI – 1º AO 5º ANO EFII – 6º AO 9º ANO ENSINO MÉDIO 

07h20 às 11h20 07h20 às 11h30 07h20 às 11h50 07h20 às 12h40 

13h15 às 17h30 13h15 às 17h30 13h15 às 17h45 - 

Obs.: Nas sextas-feiras, as aulas encerram às 16h30 para as turmas da tarde. 
 

ALUNOS – ENSINO PRESENCIAL – LISTAS Grupo A – Grupo B 

Enviamos via aplicativo as listas oficiais para o ensino Híbrido (presencial e remoto). Nas próximas duas 
semanas, NÃO HAVERÁ ALTERAÇÕES nas listas. Por questões de logística no dia a dia da escola, se faz 
necessário rodar os grupos A e B pelo menos uma vez na sua respectiva semana. Uma NOVA LISTA com 
alterações será divulgada SOMENTE para a semana do dia 22/02. Contamos com o seu desprendimento 
na questão e com o seu senso de coletividade. Neste tempo, sua solicitação deverá ser enviada pelo 
aplicativo Educação Adventista SC/ ClipEscola diretamente para a ORIENTADORA EDUCACIONAL. 
 

GRUPO A 01/02 a 05/02 
NA ESCOLA 

REMOTO 
EM CASA 

17/02 a 19/02 
NA ESCOLA 

REMOTO 
EM CASA 

01/03 a 05/03 
NA ESCOLA 

REMOTO 
EM CASA 

GRUPO B REMOTO 
EM CASA 

08/02 a 12/02 
NA ESCOLA 

REMOTO 
EM CASA 

22/02 a 26/02 
NA ESCOLA 

REMOTO 
EM CASA 

08/03 a 12/03 
NA ESCOLA 

Obs.: A alternância dos grupos acontece sucessivamente no decorrer dos meses letivos.  
 

AULAS PRESENCIAIS – Uso obrigatório do uniforme e máscara de proteção. (03 unidades/dias) 
AULAS REMOTAS – Uso opcional do uniforme nas aulas ONLINE. (sugere-se o uso para que o aluno sinta que 

naquele momento de aula ONLINE ele tem um compromisso com a escola e com os estudos) 
 

ITENS OBRIGATÓRIOS – Ensino Presencial 

Lembramos aos senhores e aos alunos que os itens abaixo são de uso obrigatório no colégio. 
 

 Garrafinha de água. (Trazer a sua de casa até que o aluno receba a garrafinha de presente da escola.) 

 03 máscaras de proteção. 

https://zoom.us/join


 

PLATAFORMA E-CLASS 

Nessa primeira semana de aulas, pede-se que as famílias acessem a plataforma da Educação Adventista. 
Primeiramente fazer a tentativa com o login e senha do ano anterior. Se não conseguir acesso, renovar o 
cadastro através do site https://cadastro.cpbedu.me/ e acessar o portal com as plataformas E-Class e 
CPBProva. Encontrando dificuldade, fazer contato com nosso setor de SECRETARIA para acerto de 
cadastro.  
 

Para os ALUNOS NOVOS, realizar cadastro através do site https://cadastro.cpbedu.me/. Encontrando 
dificuldade, fazer contato com nosso setor de SECRETARIA para acerto de cadastro.  

 
ANEXO, segue um tutorial para o uso do portal e das plataformas de ensino. 

 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

Nossa equipe está agendando uma reunião de pais, individual por família, com as professoras das turmas 
da Educação Infantil, Pré 03, 04 e 05 Anos. Estas reuniões acontecerão nos dias 01, 02, 03 de fevereiro, 
conforme o agendamento. Nesta reunião deverão comparecer os responsáveis e o aluno para juntos, 
receberem da professora todas as informações necessárias às aulas presenciais. Relembramos que o uso 
de máscara é obrigatório. 
 
APLICATIVO EDUCAÇÃO ADVENTISTA SC - ClipEscola 

O aplicativo Educação Adventista SC / ClipEscola é o nosso principal canal de comunicação. Para tanto, ele 
não é um bate papo. Envie sua demanda por completo e direcione a mensagem para o setor que poderá 
atendê-lo com eficiência. 
 

ASSUNTOS VARIADOS SETOR 

Grupos – Turmas – Avaliações – Cronogramas – Horários – Atestados. ORIENTADORA EDUCACIONAL 

Documentos – Matrículas – Acesso ao ClipEscola – Uniformes – Material didático. SECRETARIA 

Mensalidades, Boletos, Contratos TESOURARIA 

Rotinas da sala de aula, Cronogramas, Aprendizado, Combinações com o Professor, 
Correções de atividades (tudo o que acontece na sala de aula). 

PROFESSORA DA TURMA 
PROFESSOR DA DISCIPLINA 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

Assuntos relacionado a Cantina. CANTINA 

Questões de entradas, saídas, perdidos e achados, conflitos de pátio. VICE DIREÇÃO 
COORDENAÇAÕ DE DISCIPLINA 

Projetos de leitura, empréstimos de livros e regras sanitárias do setor. BIBLIOTECA 
 

IMPORTANTE SABER: 
Todas as mensagens enviadas pelo aplicativo, os CLIPS, são entregues  em seu celular e ao mesmo tempo a mesma mensagem 
segue para a sua caixa de e-mail, no endereço informado no ato da matrícula. 

 
TERMO DE RESPONSABILIDADE E CONSENTIMENTO EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA DE COVID-19 

Considerando que a COVID-19 se trata de um agente patológico que pode afetar qualquer membro da 
comunidade escolar e de seu estado em que, muitas vezes, esse agente pode ser assintomático em algumas 
pessoas, se faz necessário por ordens governamentais que as famílias sejam informadas dos riscos e dos 
protocolos adotados pela unidade escolar. ANEXO 
 

IMPORTANTE SABER: 
Preencher o TERMO DE RESPONSABILIDADE, marcar uma das opções (REMOTO ou PRESENCIAL). O documento deve ser 
assinado pelo responsável legal. A entrega deverá ser feita nas aulas presenciais dos GRUPOS A e B na primeira semana de aulas 
dos respectivos grupos. Para às famílias que optaram pelo ensino remoto (online 100%), deverão entregar este documento 
presencialmente em nosso setor de secretaria até 26/02/2021. 

 
CONTRATURNO 

Às famílias que necessitam de contraturno no colégio, informamos que esse serviço estará disponível a 
partir de 22/02. As MATRÍCULAS para o contraturno serão realizadas de modo presencial, em nosso setor 
de secretaria, a partir de 08/02 (vagas limitadas). As orientações de funcionamento do mesmo serão tratadas 
posteriormente, por meio de uma reunião exclusiva. 
 

“Porque sou EU que conheço os planos  
que tenho para vocês, diz o Senhor,  

planos de fazê-los prosperar e não de causar dano,  
de dar a vocês esperança e um futuro.” Jeremias 29:11 

 

Atenciosamente. 

Prof. Ernandi Dziedicz 
DIRETOR 

https://cadastro.cpbedu.me/
https://cadastro.cpbedu.me/

