
 
Florianópolis, 25 de março de 2021. 

COMUNICADO 007/2021 
Assuntos:  Semana da Páscoa – Alunos  
  Drive Thru da Páscoa – Famílias  
  LIVE do Diretor / Atualização do E-CLASS 
  Pesquisa de Satisfação / Feriado Nacional 
 

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

LIVE DO DIRETOR – Projeto Bilíngue 

Lembramos que nesta quinta-feira 25/03 às 19h30, nossa LIVE DO DIRETOR. O público-alvo desta LIVE será a 
Educação Infantil e as turmas do EF 1º e 2ºs Anos. Tema: PROJETO BILÍNGUE. Nesta LIVE teremos a presença da 
equipe acadêmica e dos professores que lecionam neste projeto. O objetivo desta transmissão será explanar com 
detalhes a  dinâmica das aulas e os objetivos do projeto. Link de acesso: https://youtu.be/Ab7-b2ZxmMI 
 

SEMANA DA PÁSCOA 

Planejamos uma linda programação para os alunos e famílias do CAF-E com a temática da Páscoa. Na próxima 
semana os alunos terão CAPELAS ONLINE sobre o tema, arrecadação de alimentos, e para às famílias, um Drive Thru 
com 07 cenas da via dolorosa de Jesus, representadas pelos alunos do Ensino Médio, seguindo todos os protocolos 
sanitários. No dia do DRIVE THRU, seja solidário e traga 01kg de alimento não perecível! Neste dia será entregue o 
presente de Páscoa da Rede Adventista de Educação. 
 

 
 

ATUALIZAÇÃO DO E-CLASS 

Até esta sexta-feira é necessário que TODOS os ALUNOS façam a atualização de cadastro na plataforma E-CLASS. 
Esta atualização visa dar acesso a nova versão da plataforma, que está vindo com muitas novidades. Assista ao tutorial 
no youtube https://youtu.be/LTr8JS8hCcE ou faça contato com nossa secretaria em caso de dificuldade!  
 

PESQUISA DE SATISFAÇÃO 

Considerando que estamos na oitava semana de AULAS HÍBRIDAS, enviamos a você uma pesquisa de satisfação 
para que possamos atualizar nosso plano de trabalho. Para quem tem mais de um filho no CAF-E, deverá responder 
a pesquisa em dispositivos diferentes. Clique no link e participe! Sua opinião é muito importante! Link da Pesquisa - 
https://pt.surveymonkey.com/r/avaliacaoinicioanoletivo2021 
 

FERIADO NACIONAL – Sexta-feira Santa - Páscoa 

Para você se organizar, conforme calendário escolar, informamos que na próxima sexta-feira 02/04, NÃO HAVERÁ 
AULA presencial e online devido a feriadão nacional de Páscoa.  

Atenciosamente, 
 

 
Ernandi Dziedicz 

DIRETOR 
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