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COMUNICADO 033/2020 
 

Assunto:  ACESSO A PLATAFORMA DIGITAL – PORTAL EDUCACIONAL ADVENTISTA 
  ENSINO EAD CONFORME RESOLUÇÃO CEE/SC Nº 009, de 19 de março de 2020. 
 

Prezados Pais e/ou Responsáveis 
 

Informamos a toda nossa comunidade escolar que a Educação Adventista transferiu suas aulas para o modo 
EAD (Educação à Distância), devido à situação do vírus COVID-19 que levou o governo de Santa Catarina a 
cancelar as aulas presenciais por, inicialmente, 30 dias. Ressaltamos que as aulas no modo EAD foram 
aprovadas pela Secretaria de Educação do estado de SC, portanto, tudo que está sendo feito com 
autorização dos órgãos responsáveis. Para que o ano letivo de 2020 tenha validade, considerando o cenário 
mundial em que estamos vivendo, fica nosso compromisso dos serviços prestados na modalidade EAD, onde 
toda nossa equipe trabalhará para garantir o investimento que sua família faz na Educação Adventista. 
 

O objetivo principal é darmos continuidade às aulas. Assim sendo, a partir de segunda-feira dia 23/03, 
solicitamos que sejam feitos os acessos e cadastros para visualização das aulas que acontecerão através do 
Portal Educacional, E-Class.  

Estão previstas nesta primeira semana, uma série de 
adaptações. Portanto nossa equipe de ORIENTADORAS 
estará a sua disposição para ajudar nos acessos e 
cadastros. Estimamos que entre terça e quarta-feira, 
todas essas adaptações estejam sanadas e que o aluno 
desenvolva as atividades, dentro do possível. 

A Educação Adventista desenvolveu o E-Class, uma aplicação que possibilita a interação entre o aluno (a 
família) e seus professores, mesmo a distância. Esse ambiente virtual permite o encaminhamento de 
conteúdos, atividades e vídeo aulas, a fim de que as atividades educacionais sejam mantidas.  
Essa ferramenta encontra-se disponível no Portal Educacional. Se você já é um usuário cadastrado, acesse 

www.cafe.org.br; caso contrário, clique em “Novo cadastro” ou acesse o endereço eletrônico 

<cadastro.educacaoadventista.org.br>.  Para se cadastrar, basta informar seu código de matrícula, que 
deve ser obtido na secretaria de sua unidade de ensino. Se porventura enfrentar alguma dificuldade para 
realizar esse procedimento, solicite o auxílio da secretaria escolar. Segue abaixo um manual contendo o 
passo a passo para a realização do cadastro. 
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Cadastro de Aluno 
 

1) Acesse o endereço eletrônico <cadastro.educacaoadventista.org.br>, selecione sua unidade escolar, 
informe os dados pessoais (nome, código de matrícula e data de nascimento), selecione a área de atuação 
“Aluno” e clique no botão “Continuar”. 

 
 

2) Alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I devem utilizar um username (apenas letras, 
números e ponto. Exemplo: joao.pedro).  
 

 
   2020©Educação Adventista 
 

3) Alunos do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio devem utilizar um e-mail válido. 
 

 
       2020©Educação Adventista 
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4) Confirme se os dados estiverem corretos clicando em “Sim”.  
 

 
 
IMPORTANTE:  

• Não é permitido o uso do mesmo e-mail em dois cadastros. 

• Os cadastros do aluno e do responsável devem conter e-mails diferentes.  

• Para ativar sua conta, acesse o link enviado ao seu e-mail. Dessa forma, seu cadastro estará́ 
finalizado. Caso não tenha recebido o e-mail referente à ativação de acesso, verifique a caixa 
"Spam” ou “Lixo Eletrônico".  

• Havendo dúvidas ou necessidade de correção de dados, solicite à secretaria a confirmação de suas 
informações cadastrais. 

• Você vai precisar da tabela abaixo para localizar a turma do seu filho.... leia com atenção as novas 
nomenclaturas para que você se localize na plataforma. 
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Orientações sobre o Programa de Estudos 
 

ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS (PRÉ 3 AO 5º ANO) 
 

A rotina é um elemento importante da Educação Infantil por proporcionar à criança sentimentos de 
estabilidade e segurança. Por isso, encaminhamos alguns aspectos que deverão ser seguidos nesse processo: 

• O aluno deverá cumprir sua carga horária normal de aula através do Portal Educacional (07h30 às 
11h40 ou 13h30 às 17h40). 

• Orientamos que o aluno não saia de sua rotina diária, por isso, quando chegar o momento da aula, 
deve colocar seu uniforme e procurar um espaço tranquilo em sua casa, longe da TV; separar seu 
material didático e, com auxílio dos pais/responsáveis, realizar suas aulas e atividades propostas pelo 
professor, nas aulas on line. 

• Caso o aluno tenha alguma pergunta ou precise de alguma orientação, seu professor estará 
disponível através do portal para sanar todas as dúvidas e auxiliar o aluno e seu responsável, dentro 
do horário de aulas que o aluno frequenta na escola. 

• A frequência e avaliação serão computadas através das atividades realizadas pelo aluno através do 
Portal Educacional. 

 

ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO (6º ANO AO TERCEIRÃO) 
 

• O aluno deverá cumprir sua carga horária normal de aula através do Portal Educacional (07h30 às 
11h50/12h40 ou 13h30 às 18h). 

• O aluno deverá entrar em cada disciplina de acordo com o horário informado anteriormente pela 
unidade escolar (horário de aulas), assistir às aulas e realizar as atividades propostas pelo professor. 
Caso haja alguma dúvida sobre o horário de aula, favor entrar em contato com o Setor de Orientação 
Educacional da Escola.  

• A frequência e avaliação serão computadas através das atividades realizadas pelo aluno através do 
Portal Educacional. 
 

Aproveitamos para relembrar alguns detalhes: 
 

• O professor estará on line apenas no horário em que ele leciona para a turma de seu(a) filho(a), via 
mensagem pelo portal e também em redes sociais. Para os alunos do EFII e Ensino Médio, o horário 
de aulas está com o aluno, o mesmo da sala de aula. 

• Conforme solicitação governamental, nossas unidades estarão fechadas até o dia 27/03 (sexta-feira), 
ou até segunda ordem por decreto, sem atendimento presencial. 

• Após os 30 dias de reclusão domiciliar impostos pelo governo para diminuição do risco de contágio, 
aguardaremos quais serão as novas orientações e as repassaremos a vocês, pais/responsáveis.  

• Nossa comunicação ocorrerá essencialmente de forma virtual. Toda a administração da escola 
(secretaria, tesouraria, coordenação pedagógica e orientação educacional) atenderá no mesmo 
horário (7h30 às 12h - 13h30 às 18h). Qualquer dúvida, estaremos disponíveis através dos seguintes 
contatos: 

 

E-MAIL – Orientadoras Educacionais – Suporte EAD 
Preferencialmente, utilize os e-mails abaixo para fazer contato com as ORIENTADORAS EDUCACIONAIS para 
qualquer eventualidade. 
 
 

Prof.ª Selma – Educação Infantil e EF 1ºs Anos 
E-MAIL 

sop2.cafe@educadventista.org.br............................

.................................................. 
Prof.ª Gisele – EF 2ºs, 3ºs Anos 
E-MAIL 

soe.cafe@educadventista.org.br 

.............................................................................. 
Prof.ª Ana – EF 4ºs, 5ºs Anos 
E-MAIL 

soe1.cafe@educadventista.org 

 
Prof.ª Vera – EF 6ºs, 7ºs, 8ºs Anos 
E-MAIL 

soe3.cafe@educadventista.org.br 

.............................................................................. 
Prof.ª Janes – EF 9ºs e Ensino Médio 
E-MAIL 

soe4.cafe@educadventista.org.br 
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Para assuntos de SECRETARIA e TESOURARIA, utilizar os telefones abaixo. 
 

E-MAIL Secretaria -  secretaria.cafe@educadventista.org.br 
E-MAIL Tesouraria - financeiroaux.cafe@educadventista.org.br 
 

Telefone: (48) 99906-1453 – WhatsApp (durante a quarentena somente texto) 
 

Telefone: (48) 99906-1453 – WhatsApp (fora da quarentena, somente texto) 
Telefone: (48) 3039-8100 – Secretaria (fora da quarentena) Das 07h às 18h. 
 
 

Acompanhe nossas redes sociais para avisos de massa (para toda a comunidade escolar) 
Facebook:  caf-e 
Instagram: caf_e.oficial 
 
 
A Educação Adventista agradece a compreensão e colaboração dos pais nesse momento delicado e 
emergencial. Colocamo-nos à disposição para o que for necessário. 
 

IMPORTANTE: 
Entendemos que estamos vivendo algo nunca experimentado por nossa sociedade. Cidadãos e suas famílias. 
No que tange a escola e suas atividades poderemos ter obstáculos com a conexão de internet, com as 
postagens e com a disponibilidade do equipamento em casa. Para esses possíveis obstáculos, pede-se 
paciência e tranquilidade porque tudo se resolverá a seu tempo, onde alunos e professores entrarão no 
ritmo novamente. Lembre-se que nossa equipe estará em home office a sua disposição. 
 
Também temos a certeza de que, quando tudo isso passar, estaremos juntos novamente em nosso Colégio. 
Nossa oração é que Deus proteja a todas as famílias do CAF-E e derrame suas bençãos sobre elas e sobre 
esse novo programa de estudos a distância. 

 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 
 
 

A Direção. 

mailto:secretaria.cafe@educadventista.org.br

