
 
Florianópolis, 30 de abril de 2021. 

COMUNICADO 010/2021 
Assuntos:  Homenagens – Dia das Mães  

Reunião de Pais e Mestres – Resultados do 1º Bimestre 
 
 

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

CONVITE ESPECIAL 

Organizamos uma linda homenagem às mamães do CAF-E em forma de Drive Thru. Para esse Drive, pedimos que a 
criança esteja no carro acompanhando a mamãe, porque a surpresa será bem diferente! 
 

A programação será dividida em pequenas sessões de 05 minutos no estacionamento do Colégio, com todos os 
protocolos de biossegurança. Não será permitida a saída do automóvel. Nossa equipe estará na Rua Santa Rita de 
Cássia organizando a entrada e a saída, de forma organizada. Para aquelas famílias que possuem mais de um 
filho(a) matriculado no colégio, pede-se que ela venha no dia do filho(a) mais novo. 
 

 
 

REUNIÃO DE PAIS –  1º Bimestre 

Informamos que estamos em processo de auditoria nas notas do 1º Bimestre. Nos próximos dias, serão liberadas para 
consultas as notas bimestrais, e em seguida teremos a II Reunião de Pais do ano. 
 

 REUNIÃO DE PAIS – ENCONTRO DIGITAL. 

A Reunião de Pais acontecerá em dois momentos. No primeiro, uma LIVE com o DIRETOR às 18h30, e no 
segundo momento com os PROFESSORES via aplicativo ZOOM. Informações mais detalhadas como acesso 
detalhado as reuniões online, serão repassadas na próxima semana. 
 

10/05, segunda-feira  – EFII – 6º ao 9º Ano e EM às 19h – Apenas famílias convocadas pela Orientadora Educacional. 
11/05, terça-feira  – EFI – 1º ao 5º Ano às 19h – Reunião coletiva com as professoras regentes. 
13/05, quinta-feira – Educação Infantil às 19h – Reunião coletiva com as professoras regentes. 

 

IMPORTANTE SABER: 
NÃO haverá entrega física de boletins. Os BOLETINS, com as notas computadas, serão LIBERADOS para consultas a partir de 

07/05 (sexta-feira). 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. 
 

 
Atenciosamente, 

 
 
 

Ernandi Dziedicz 
DIRETOR 


