
 
Florianópolis, 17 de fevereiro de 2020. 

COMUNICADO 003/2020 

Assunto:  Projeto de Estudos Avançados – EF 5s Anos – SUPER LIGADOS 
 

Senhores Pais, ou Responsáveis. 
 

O CAF-E oferece de forma exclusiva um programa de estudos avançados para as turmas 
do EF 5ºs Anos. Um projeto de consiste em aprimorar os conceitos de interpretação e 
desenvolvimento lógico-matemático. Este é o projeto SUPER LIGADOS! 
OBJETIVOS: 

 Desenvolver semanalmente uma competência/habilidade de Língua Portuguesa e 
Matemática com um professor especialista de área, retomando conteúdos de 
base desde o EF 1º Ano. 

 Desenvolver no aluno o senso de compromisso e a busca por melhores 
resultados acadêmicos.   

 Treinar o aluno para avaliações mais técnicas que exijam concentração, 
interpretação e lógica. 

 

Durante o projeto o aluno será avaliado sistematicamente. Também será avaliado pelo 
PAAEB - Programa Adventista de Avalição da Educação Básica para toda rede do Brasil, 
nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, no segundo semestre. O CAF-E 
obteve destaque na última avaliação PAAEB, realizada em 2019. 
 

O encerramento acontecerá no final do ano (em novembro) com a presença dos senhores 
pais e familiares, professores e alunos. Os alunos destaques serão homenageados e 
premiados! O investimento para participar do projeto será de apenas R$ 40,00 (ano todo). 
Com este recurso serão oferecidos: Uma camiseta exclusiva do SUPER LIGADOS, 
materiais e incentivos, os professores especialistas em Matemática e Língua Portuguesa e 
uma programação especial de encerramento, em novembro. 
O valor deverá em enviado até dia 12/03. 
 

Estamos à disposição dos senhores para maiores esclarecimentos.  Certos do seu apoio, 
desde já agradecemos. 

Prof.ª Deyse 
Coordenadora Pedagógica – EF 2º ao 5º Ano 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSCRIÇÃO – SUPER LIGADOS 2020 

Eu, _____________________________________________________, responsável pelo 

aluno(a) _____________________________________________________ da turma ____, 

AUTORIZO a participação no Projeto SUPER LIGADOS das turmas do EF 5ºs Anos. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECIBO – SUPER LIGADOS 2020 

Recebemos do aluno(a) _____________________________________________________, 

da turma __________ o valor de R$ 40,00 referente a Inscrição do Projeto SUPER 

LIGADOS. 

                                                                                                               Data ___/___/______ 
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