
 
Florianópolis, 26 de janeiro de 2021. 

COMUNICADO 001/2021 
Assuntos:  Volta às aulas – Critérios e Protocolos. 
  LIVE – Orientações gerais. 
 

Srs. PAIS OU RESPONSÁVEIS, 
 

O ano letivo de 2021 na Educação Adventista de Florianópolis, unidades Centro e Estreito, iniciar-se-á em formato 
HÍBRIDO. Ou seja, com parte dos alunos assistindo às aulas de forma presencial nas unidades escolares, enquanto a 
outra parte dos estudantes acompanha, simultaneamente, a mesma aula de maneira remota. A intenção é que haja 
um revezamento semanal entre os estudantes dentro do próprio sistema. 
 

INÍCIO DO ANO LETIVO 

O ano letivo iniciará no dia 1º de fevereiro de 2021, e atenderá ao modelo híbrido: presencial e remoto.  É 
importante destacar que tal adesão é facultativa e serão respeitados os casos dos estudantes que fazem parte dos 
grupos de risco ou que optem pelas atividades exclusivamente remotas, visto que o MEC (Ministério da Educação e 
Cultura) autorizou a continuidade deste atendimento até 31/12/2021, ou enquanto durar o período de pandemia. 
 

ORGANIZAÇÃO DAS TURMAS PARA O MODELO HÍBRIDO 

Para garantir o distanciamento social das turmas do CAF-E, os alunos serão organizados em dois grupos, GRUPO A e 
GRUPO B. Estes farão o revezamento presencial, semana sim e semana não. Os grupos assistirão presencialmente de 
segunda a sexta-feira objetivando a continuidade dos conteúdos ministrados, além de facilitar a logística das famílias. 
 

CRITÉRIOS DE ORGANIZAÇÃO DOS GRUPOS. 
 

 Cada turma será dividida pela metade, obedecendo os 50% da capacidade da sala. 

 A divisão dos alunos será por ordem alfabética. 

 Neste modelo de organização, os alunos com irmãos estarão no mesmo grupo, bem como aqueles que se 

utilizam de caronas com outros colegas (informação solicitada na pesquisa enviada anteriormente pelo 

ClipEscola, link https://forms.gle/sWBxzMQdfbH5Wt2M7). 

 Visando garantir o bom atendimento diário aos alunos, se faz necessário que os filhos dos servidores 

(professores e funcionários da escola) não participem do rodízio semanal. 

Este modelo de organização está previsto no PLANCON-EDU, aprovado pela Secretaria de Educação do município de 
Florianópolis, em novembro de 2020, sendo passível de fiscalização pela Vigilância Sanitária e dos órgãos responsáveis 
pelo controle da COVID-19 na região. 
 
ENSINO REMOTO 

As salas de aula foram equipadas com internet, multimídia, sonorização, webcam e computadores. Somente os pais e 
responsáveis que desejarem, terão os estudantes no revezamento presencial, enquanto os que não quiserem, deverão 
participar de forma remota, por meio da plataforma E-class e das aulas síncronas transmitidas pelo Colégio. A 
participação dos alunos presencialmente não será obrigatória. Teremos um grupo que assistirá exclusivamente de 
forma remota, não vindo à unidade escolar em nenhum dia da semana. Os professores farão a transmissão ao vivo 
(aula síncrona) para os que estão na sala e para os que estão em casa, respeitando a carga horária das disciplinas, 
conforme a Matriz Curricular para cada ano. 
 

Lembramos que as famílias que optarem pelo ensino remoto, deverão informar sua escolha através da pesquisa que 

está disponível através do link https://forms.gle/sWBxzMQdfbH5Wt2M7. 
 
ENSINO PRESENCIAL 

Os alunos que estarão no modo presencial devem obedecer às seguintes regras sanitárias. 
 

 As famílias que optarem pelo ensino presencial com rodízio, deverão preencher um TERMO DE 

RESPONSABILIDADE para que o aluno assista as aulas presenciais. Esse termo será enviado eletronicamente 

pelo aplicativo ClipEscola até a próxima sexta-feira, 29/01. 

 Uso do uniforme é obrigatório. Conforme orientações sanitárias em relação a COVID-19, as roupas (uniforme) 

deverão ser lavadas diariamente. 

https://forms.gle/sWBxzMQdfbH5Wt2M7
https://forms.gle/sWBxzMQdfbH5Wt2M7


 Ao chegar ao colégio, o aluno terá sua temperatura corporal aferida nos portões de entrada. Será autorizada 

a entrada dos alunos com temperatura corporal de até 36,9 graus. Acima desta temperatura, o aluno não 

poderá assistir às aulas presenciais, devendo obrigatoriamente retornar para casa. 

 O uso de máscara será OBRIGATÓRIO. Pede-se que cada aluno traga consigo no mínimo 03 (três) máscaras 

para troca ao longo da sua permanência no colégio. 

 Os alunos deverão fazer uso de álcool em gel ao longo do período das aulas. Foram instalados vários 

“dispensers” com álcool em gel nos corredores, salas de aula, pátios e banheiros. 

 Alunos com sintomas de resfriado, tais como tosse, febre, espirros constantes, dor de cabeça, deverão 

permanecer em casa. Se o aluno apresentar esses sintomas na escola, ele será encaminhado para uma sala 

reservada (sala do acolhimento).  A família será notificada para levar esse aluno novamente para casa.  

 Os alunos deverão sentar-se na mesma carteira todos os dias, obedecendo o espelho de classe que será 

organizado pelas Orientadoras Educacionais. 

 Conforme orientações do PLANCON-EDU, não haverá intervalos coletivos entre turmas (recreios). Os alunos 

tomarão os lanches nas salas de aula. A cantina venderá lanches devidamente embalados e higienizados para 

aqueles que necessitarem. 

 Horários de entrada e saídas, permanecem os mesmos do ano anterior. 

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 da tarde terminam às 16h30. 

LISTAS – GRUPO A – GRUPO B 

As listas serão divulgadas em duas fases. A primeira divulgação será no dia 27/01 (Quarta-feira) e uma atualização no 
dia 29/01 (Sexta-feira) a partir das 16h. O INÍCIO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS será para TODOS os alunos 
PERTENCENTES aos GRUPOS A e B, do EF 1º Ano ao Ensino Médio. As turmas da Educação Infantil receberão as 
informações diretamente das professoras nos dias das entrevistas e reuniões de pais individuais nos dias 01,02 e 
03/02. 
 

GRUPO A 01/02 a 05/02 REMOTO 17/02 a 19/02 REMOTO 01/03 a 05/03 REMOTO 

GRUPO B REMOTO 08/02 a 12/02 REMOTO 22/02 a 26/02 REMOTO 08/03 a 12/03 

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

EDUCAÇÃO INFANTIL 

Nossa equipe está agendando uma reunião de pais, individual por família, com a professoras das turmas da Educação 
Infantil, Pré 03, 04 e 05 Ano. 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. 
 

ENTREGA DE MATERIAIS 

Considerando os riscos de contaminação pela COVID-19, NÃO HAVERÁ ENTREGA DE MATERIAIS. Os mesmos serão 
solicitados pelos professores à medida que for necessário, conforme o horário de aulas que será enviado pela nossa 
equipe de Professores e Orientadoras Educacionais. 
 

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. 
 

LIVE – Orientações Gerais 

Nesta quinta-feira, 28/02 às 19h30, nossa LIVE com todos os detalhes do retorno às aulas. Contamos com sua presença 
virtual! O endereço eletrônico de acesso a programação será enviado oficialmente no dia 28, via aplicativo ClipEscola. 
 

 
“Porque sou EU que conheço os planos  

que tenho para vocês, diz o Senhor,  
planos de fazê-los prosperar e não de causar dano,  

planos de dar a vocês esperança e um futuro.” Jeremias 29:11 

 

Atenciosamente. 

Prof. Ernandi Dziedicz 
DIRETOR 


