
 
Florianópolis, 11 de março de 2021. 

COMUNICADO 005/2021 
Assuntos:  Escolinhas Terceirizadas 
  Inglês – Robótica – Super Cérebro 
  Ginástica Artística – Futsal – Basquete – Ukolele  
 

Srs. PAIS OU RESPONSÁVEIS, 
 

Conforme anunciamos na REUNIÃO DE PAIS, seguem informações detalhadas sobre os serviços terceirizados e 
oficinas que serão oferecidos no  CAF-E em 2021. 
 

WIZARD – Inglês 

Estudar um segundo idioma na infância estimula as funções cognitivas da criança, o que é extremamente positivo 
para o aproveitamento das outras disciplinas da escola. A sua capacidade de raciocínio é altamente beneficiada e até 
a integridade do seu cérebro é influenciada positivamente pelo estudo de inglês. 
 

As aulas de INGLÊS  acontecerão no CAF-E, conforme a organização de dias e horários: 
 

TURMA WIZARD ANO ESCOLAR CAF-E INVESTIMENTO AULAS POR SEMANA 

TOTS 2  Nível 5 e 1º ano 265,00 + 199,00 taxa de matrícula 2 aulas 1 vez por semana 

LITTLE KIDS 2 2º e 3º ano 265,00 + 199,00 taxa de matrícula 2 aulas 1 vez por semana 

KIDS 2 4º e 5º ano 265,00 + 199,00 taxa de matrícula 2 aulas 1 vez por semana 

TEENS 2 6º, 7º e 8º ano  319,00 + 199,00 taxa de matrícula 2 aulas 1 vez por semana 
 

Contatos: WIZARD – Estreito  Victor Radamés Hoher. 
Telefone: 048 99630 1283  estreitowizard@gmail.com 
 

ROBÓTICA EDUCACIONAL 

Vista como uma ciência altamente completa, pois envolve e articula conceitos de matemática, engenharia, física, lógica 
de programação e informática, a robótica educacional proporciona ao estudante a experiência de utilizar a tecnologia 
como uma ferramenta capaz de solucionar problemas e os desafios que encontramos nos diversos contextos da 
realidade. Pensando nisso, a ROBOMIND, por meio da Robótica Educacional como ferramenta de ensino e com 
metodologia que privilegia o trabalho em equipe e a resolução de problemas, oportuniza experiências de aprendizagem 
que efetivamente contribuem para o desenvolvimento acadêmico, social e cognitivo de seus alunos. 
 

As oficinas de Robótica acontecerão no CAF-E, conforme a organização de dias e horários: 
 

IDADE DIAS DA SEMANA HORÁRIOS INVESTIMENTO  

10 a 15 anos  Segunda-feira 12h30 às 14h00  
 

01 aula semanal 
R$ 149,00 (mensal) 
Material R$ 229,00 

10 a 15 anos  Segunda-feira  18h00 às 19h30 

7 a 9 anos  Terça-feira  18h00 às 19h30 

7 a 9 anos  Quarta-feira 12h30 às 14h00 

6 anos  Quinta-feira 12h30 às 14h00 

6 anos  Quinta-feira 18h00 às 19h30 
 

Contatos: ROBOMIND    Mariane Hummelgen do Prado 
Telefone: 048 9 9688 7976  mariane@robomind.com.br 
 

SUPER CÉREBRO 

Para o desenvolvimento das habilidades cognitivo e socioemocional,  o método Super Cérebro utiliza como ferramenta 
pedagógica jogos de tabuleiro mundialmente reconhecidos que desenvolvem capacidades como comunicação,  
argumentação, estratégia para a tomada de decisão, colaboração, liderança, saber perder, respeito às regras etc.. e 
Soroban (Ábaco Japonês) que garante concentração, foco, cálculo mental, memória e raciocínio lógico. 
Com a prática do Super Cérebro, os alunos também aumentam sua autoestima e confiança para enfrentar os desafios. 
 

As oficinas do Super Cérebro acontecerão no CAF-E, conforme a organização de dias e horários: 
 

DIAS DA SEMANA HORÁRIOS INVESTIMENTO  

Terça-feira 12h30 às 14h00  
 

01 aula semana 
R$ 150,00 (mensal) 

Terça-feira 18h00 às 19h30 

Quarta-feira 12h30 às 14h00 

Quinta-feira 12h30 às 14h00 

Quinta-feira 18h00 às 19h30 
 

Contatos: SUPER CÉREBRO  Adriana Mazarem 
Telefone: 048 98811 9411  supercerebro.florianopolis@gmail.com 
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GINÁSTICA ARTÍSTICA 

A Ginástica Artística, é  uma das modalidades mais antigas do programa Olímpico, antigamente conhecida como 
Ginástica Olímpica.  É  um esporte caracterizado por um conjunto de exercícios corporais sistematizados,  realizados 
em aparelhos específicos da modalidade como: Salto, Paralelas Assimétricas e Simétricas, Trave, Solo, Argolas,  Barra 
Fixa e Cavalos com Alças. Podendo ser praticada por meninos e meninas com objetivos educativos e também 
competitivos. 
 

As oficinas da GINÁSTICA ARTÍSTICA  acontecerão no CAF-E, conforme a organização de dias e horários: 
 

DIAS DA SEMANA HORÁRIOS INVESTIMENTO  

Segunda-feira 18h00 às 19h00  
02 aulas semanais 
R$ 155,00 mensais 

Segunda-feira 19h00 às 20h00 

Quarta-feira 18h00 às 19h00 

Quarta-feira 19h00 às 20h00 
 

Contatos: THAÍS – Ginástica Artística  Thais Emanuelli da Silva de Barros  
Telefone: 48 99963 9730    thais_emanuellibarros@hotmail.com 
 

FUTSAL AVAI 

Além do aprimoramento físico, a prática do futsal para crianças auxilia o desenvolvimento cognitivo e intelectual. 
Inclusive, um dos seus grandes benefícios é o aumento da concentração: a criança aprende a prestar atenção a 
diversos detalhes ao mesmo tempo, desenvolvendo a capacidade de foco. 
 

As oficinas do FUTSAL AVAI acontecerão no CAF-E, conforme a organização de dias e horários: 
 

IDADE DIAS DA SEMANA HORÁRIOS INVESTIMENTO  

Sub -7 Segunda-feira 18h00 às 19h00  
 
 

02 aulas semanais 
R$ 120,00 mensais 

Sub -13 Segunda-feira 19h00 às 20h00 

Sub -10 Terça-feira 18h00 às 19h00 

Sub -15 Terça-feira 19h00 às 20h00 

Sub -7 Quarta-feira 18h00 às 19h00 

Sub -13 Quarta-feira 19h00 às 20h00 

Sub -10 Quinta-feira 18h00 às 19h00 

Sub -15 Quinta-feira 19h00 às 20h00 
 

Contatos: FUTSAL AVAÍ FAIRPLAY  Eduardo Neves  
Telefone: 048 99814 0493   contato@fairplayfloripa.com 
 

BASQUETE 

Basquete para crianças: benefícios físicos, cognitivos e sociais. Um esporte muito completo que fortalece os músculos, 
incentiva o trabalho em equipe e o desenvolvimento da autoestima. Descubra as razões pelas quais o basquete pode 
ser algo muito positivo para, adolescentes e jovens. 
 

As oficinas do BASQUETE acontecerão no CAF-E, conforme a organização de dias e horários: 

 
 
Contatos: MF ASSESSORIA ESPORTIVA -BASQUETE   Marlene Feriato 
Telefone: 048 98427 5736      contato@mfassessoriaesportiva.com 

 

INSTRUMENTO MUSICAL – UKULELE  

Tocar algum instrumento pode aumentar seu QI em até sete pontos. Mesmo que o objetivo não seja se tornar um 
profissional, tentar aprender e se dedicar já te fazem mais inteligente. De acordo com um estudo publicado na revista 
Psychology of Music, “As crianças expostas a um programa de vários anos de ensino musical, envolvendo a formação 
mais complexa de habilidades rítmicas, tonais e práticas de instrumentos musicais, exibiram desempenho cognitivo 
superior em habilidades de leitura e compreensão de textos, em comparação com os ‘não treinados’ musicalmente.”    
 

As oficinas de UKULELE acontecerão no CAF-E, conforme a organização de dias e horários: 
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IDADE DIAS DA SEMANA HORÁRIOS INVESTIMENTO  

08 - 16 Quartas feiras 12h00 às 13h00 01 aula semanal 
120,00 mensal 08 - 16 Quartas feiras 18h00 às 19h00 

 

Contatos: ESCOLA UKULELE   Alysson Almeida Souza 
Telefone: 048 99837 9032  alysouza6@hotmail.com 
 

FUNNY FIT – FUNCIONAL KIDS – NATAÇÃO  

Estamos aqui para proporcionar aos nossos alunos diversas experiências para uma vida mais feliz e de sucesso. Em 
nossas aulas de Funcional KIDS, com as crianças do Pré 4 ao 5º ano vamos explorar diversos movimentos para 
desenvolver suas habilidades motoras. Já nas aulas de natação para os bebês de 6 meses à 3 anos (com a presença 
do responsável na água) vamos descobrir o quanto brincar e aprender na água é prazeroso. Nas aulas de natação 
infantil as crianças aprenderão de forma lúdica habilidades aquáticas e principalmente de sobrevivência. E para os 
adolescentes e adultos estamos preparados para ensinar e aperfeiçoar as técnicas de todos os nados. Além disso 
temos também hidroginástica, uma ótima modalidade para quem quer se exercitar. 
Na Funny Fit Academia, independente da modalidade, estamos comprometidos em entregar aulas que desenvolvam 
além dos aspectos físicos, mas também emocionais, cognitivos e sociais. 
 

As oficinas de FUNCIONAL e NATAÇÃO, acontecerão no CAF-E, conforme a organização de dias e horários: 
 
FUNCIONAL 

IDADE DIAS DA SEMANA HORÁRIOS 

Pré 4 ao 1º ano Terça-feira 18h00 às 19h00 

2º ao 5º ano Terça-feira 19h00 às 20h00 

Pré 4 ao 1º ano Quinta-feira 18h00 às 19h00 

2º ao 5º ano Quinta-feira 19h00 às 20h00 
 

NATAÇÃO 
Turmas separadas por idade, horários e vagas disponíveis através do WhatsApp ou ClipEscola. 
 

 

INVESTIMENTO 

    
 
Contatos: FUNNY FIT ACADEMIA FUNCIONAL 
Bárbara Conti 
Telefones: 048 99668 6717 (WhatsApp Academia). 
contato@funnyfit.com.br  
 

IMPORTANTE SABER: 
 

 Todas as parcerias foram lavradas através de contratos com o Colégio Adventista de Florianópolis Estreito, 
onde cada prestador de serviço se responsabiliza pelo aluno e pelas atividades previstas em contrato direto 
com os pais ou responsáveis. Vale lembrar que nas parcerias terceirizadas, o colégio está apenas como 
locatário do espaço físico para que a atividade afim seja realizada/desenvolvida. 
 

 Todas as parcerias com as escolinhas terceirizadas seguirão rigorosamente TODOS os protocolos sanitários 
obedecendo o distanciamento social, uso de máscara de proteção, e muito álcool em gel.  

 

 Matrículas, contratos e pagamentos deverão ser realizados DIRETAMENTE com os terceirizados. 
 

 Considerando a escalada crescente da COVID-19 na cidade e no estado, o início das atividades das escolinhas 
terceirizadas será no mês de ABRIL. 

 
Atenciosamente. 

 
 

Ernandi Dziedicz 
DIRETOR 
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