
 
Florianópolis, 04 de março  de 2020. 

COMUNICADO 024/2020 

Assunto:  Projeto de Incentivo Acadêmico – EF 4s Anos – PATHFINDERS 
 

Senhores Pais, ou Responsáveis. 
 

O CAF-E estará oferecendo de forma exclusiva um programa de incentivo acadêmico para 
as turmas dos 4os anos. Um projeto que consiste em aprimorar os conceitos de 
interpretação, escrita e desenvolvimento lógico-matemático. Este é o projeto 
PATHFINDERS! 
OBJETIVOS: 

 Desafiá-los a alcançar seus objetivos individuais e comprometer-se também com 
os resultados de toda a turma, mantendo-os focados nas metas propostas.  

 Desenvolver no aluno o senso de compromisso e maior autonomia na busca por 
melhores resultados acadêmicos.  

Mensalmente os alunos receberão os desafios que deverão ser alcançados e no final de 
cada mês participarão do momento de verificação de aprendizagem para sabermos se 
alcançaram os objetivos propostos. Ao alcançá-los os alunos receberão um bóton e um 
novo desafio será lançado. 

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$ 55,00 (ano todo). 
Com este recurso serão oferecidos: Um colete exclusivo do PATHFINDERS, materiais e 
incentivos, atividades mensais de verificação, bótons correspondentes a cada desafio  e 
uma programação especial de encerramento, em novembro. 
Iniciaremos o projeto no mês de Abril. 
O valor deverá em enviado até dia 20/03. 

 

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

                                                                                Deyse Wilberstaedt  
Coordenadora Pedagógica – EF 2º ao 5º Ano 

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

INSCRIÇÃO – PATHFINDERS 2020 

Eu, _____________________________________________________, responsável pelo 

aluno(a) _____________________________________________________ da turma ____, 

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

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

RECIBO – PATHFINDERS 2020 

Recebemos do aluno(a) _____________________________________________________, 

da turma __________ o valor de R$ 55,00 referente a Inscrição do Projeto PATHFINDERS                                                                                                               

Data ___/___/___ 

 

 


