
 
Florianópolis, 09 de abril de 2021. 

COMUNICADO 008/2021 
Assuntos:  Encerramento do 1º Bimestre 
  Férias de Inverno – Julho   
  Atualização do E-CLASS – Office 365  
  Pesquisa de Satisfação – Agradecimentos  

Feriado Nacional – Tiradentes  
 

Srs. PAIS ou RESPONSÁVEIS. 
Seguem informações para o bom andamento das atividades híbridas do CAF-E. Por gentileza, ler com atenção! 

ENCERRAMENTO DO 1º BIMESTRE 

Já caminhamos para o encerramento do 1º BIMESTRE. Para tanto, seguem datas importantes para que você e sua 
família possam se organizar: 
 

 RECUPERAÇÕES - Para todos os níveis, exceto Educação Infantil: 

14 a 23/04. 
 

 PROVAS DE 2ª CHAMADA – Para alunos do EFII e EM: 

09/04 – 12/04. 
 

 FECHAMENTOS DE NOTAS – Data que os professores finalizarão o lançamento de notas do 1º Bimestre: 

23/06. 
 

 REUNIÃO DE PAIS – ENCONTRO DIGITAL: 

A Reunião de Pais para entrega de notas referente ao 1º Bimestre acontecerá em dois momentos, no primeiro, 
uma LIVE com o DIRETOR, e no segundo momento com os PROFESSORES via aplicativo ZOOM. 
Informações mais detalhadas como acesso as reuniões online, serão passadas posteriormente. 
 

10/05, segunda-feira  – EFII – 6º ao 9º Ano e EM às 19h. 
11/05, terça-feira – EFI – 1º ao 5º Ano às 19h. 
13/05, quinta-feira – Educação Infantil às 19h. 

 

IMPORTANTE SABER: 
Não haverá entrega física de boletins. Os boletins com as notas computadas serão liberados para consultas a partir de 07/05. A 
consulta poderá ser realizada pelo E-Class, no menu ACADÊMICO - NOTAS. A Educação Infantil e as turmas do EF 1ºs Anos, não 
terão boletim com notas numéricas, e sim um relatório de desenvolvimento individual do aluno, o Parecer Descritivo. 
 

 Início do 2º BIMESTRE: 

26/04. 
 

ATUALIZAÇÃO DO E-CLASS 

É necessário que TODOS os ALUNOS façam a atualização de cadastro na plataforma E-CLASS. Esta atualização visa 
dar acesso a nova versão da plataforma, que está vindo com muitas novidades. Assista ao tutorial no youtube 
https://youtu.be/LTr8JS8hCcE ou faça contato com nossa secretaria em caso de dificuldade!  
Atualização 01 – Atualização do E-Class, dentro da própria plataforma. 
Atualização 02 – Atualização na Conta do Portal, para liberar o uso do ZOOM dentro do E-Class. 
 

 
 

PESQUISA DE SATISFAÇÃO 

Agradecemos a  todos aqueles que participaram da nossa primeira pesquisa de satisfação. Com os dados coletados, 
nosso plano de trabalho foi atualizado para atender melhor, bem como, crescer em qualidade de ensino. 
 

FERIADO NACIONAL – Tiradentes 

Para você se organizar conforme o calendário escolar, informamos que em 21/04, quarta-feira, NÃO HAVERÁ AULA 
presencial e online devido ao feriado nacional de Tiradentes. 
 

FÉRIAS DE INVERNO – Recesso Escolar de Julho 

Informamos oficialmente conforme calendário escolar, que as férias de inverno acontecerão entre 12/07 a 30/07 para 
todos os alunos do CAF-E. 

Atenciosamente, 
 

Ernandi Dziedicz 
DIRETOR 

https://youtu.be/LTr8JS8hCcE

