
 
Florianópolis, 07 de maio de 2021. 

COMUNICADO 010/2021 
Assuntos:  Agradecimento – Dia das Mães  

Reunião de Pais e Mestres – Resultados do 1º Bimestre 
Arrecadação de Alimentos – Páscoa  
Portões – Novos Protocolos de Segurança  

 

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

DRIVE THRU  - Dia das Mães 

Agradecemos a todas as famílias que prestigiaram nossa programação de homenagem ao Dia das Mães. Foram três 
noites emocionantes... Que Deus abençoe ricamente  todas as MAMÃES do CAF-E! Que o seu domingo de mães seja 
muito, muito especial! 
Infelizmente a chuva desta quinta-feira à noite atrapalhou nossos planos. Porém informamos as MAMÃES e alunos da 
EDUCAÇÃO INFANTIL, que faremos uma programação especial na próxima terça-feira, na quadra coberta externa, 
nos seguintes horários,  com todos os protocolos de biossegurança. Uso obrigatório de máscara. 

11/05 – TERÇA-FEIRA 
HOMENAGEM – DIA DAS MÃES – EDUCAÇÃO INFANTIL 

18h30 – Educação Infantil – Turmas Pré3 Anos 
19h30 – Educação Infantil – Turmas Pré 4 Anos 

20h30 – Educação Infantil – Turmas do Pré 5 Anos. 

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. 
 

>> Link LIVE DO DIRETOR 10/05 >> https://youtu.be/5BslfT4b3OI 
 

10/05, segunda-feira  – EFII – 6º ao 9º Ano e EM às 19h – Apenas famílias convocadas pela Orientadora Educacional. 
Se porventura sua família não recebeu a notificação para atendimento individual e digital, 
significa que a situação acadêmica do aluno se encontra no modo satisfatório. Para qualquer 
dúvida, entrar em contato com as Orientadoras Educacionais, Prof. Vera (alunos do EFII 6º ao 
8º Ano) e Prof. Keyla (EFII 9ºs Anos e Ensino Médio)  

 

>> Link LIVE DO DIRETOR 11/05 >> https://youtu.be/paWaBcBYp4I 
 

11/05, terça-feira  – EFI – 1º ao 5º Ano às 19h – Reunião coletiva com as professoras regentes. 
Os IDs serão os mesmos usados nas aulas remotas. Porém, serão enviados novamente via 
aplicativo ClipEscola pela professora. 

 

>> Link LIVE DO DIRETOR 13/05 >> https://youtu.be/ZSxGOEaYaYk 
 

13/05, quinta-feira – Educação Infantil às 19h – Reunião coletiva com as professoras regentes. 
Os IDs serão os mesmos usados nas aulas remotas. Porém, serão enviados novamente via 
aplicativo ClipEscola pela professora. 

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

PÁSCOA – ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS 

Queremos registrar aqui nossa gratidão às famílias que enviaram os donativos (alimentos não perecíveis) para o 
PROJETO DE PÁSCOA. A arrecadação resultou em quase uma tonelada de alimentos que por sua vez, foram 
organizados em 83 cestas básicas de aproximadamente 12,5kg cada. As cestas básicas foram entregues em uma 
comunidade carente pela nossa equipe de Pastores Educacionais. As fotos poderão ser visualizadas em nossas redes 
sociais. (Instagram e Facebook) 
 

PORTÕES – Entradas e Saídas 

Informamos que revisamos nosso plano diretor quanto aos portões de entrada e saídas. As equipes foram 
reorganizadas e os procedimentos foram atualizados com novos protocolos de segurança. Pede-se também que a 
família estacione o carro e depois retire seu filho(a) no portão com nossa equipe de monitores. Contamos com o 
respeito, apoio e desprendimento de toda a comunidade escolar. 

Atenciosamente, 
 

Ernandi Dziedicz 
DIRETOR 
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