
 
Florianópolis, 12 de março de 2020. 

COMUNICADO 026/2020 
 

Assuntos: Prevenção – Álcool em Gel 
  Saídas – Horário Limite /  Oficinas Extras Curriculares 

Aplicativo – CLIP ESCOLA 
Feriado – Aniversário de Florianópolis 

 

SENHORES PAIS, OU RESPONSÁVEIS 
Para o bom andamento das nossas atividades, seguem algumas orientações importantes. 
 

PREVENÇÃO - ÁLCOOL EM GEL 

Considerando a escalada crescente referente ao Corona Vírus no mundo e sua recente 
chegada ao Brasil, colocamos a disposição dos alunos e servidores do CAF-E, saboneteiras 
com álcool em gel. Esses dispositivos estão espalhados pelo colégio. Nos corredores, 
entradas dos prédios escolares e nos banheiros. Os alunos serão incentivados a cada vez que 
adentrarem nas salas de aula, que utilizem este recurso de assepsia e prevenção. Em tempo; 
Se seu filho(a) apresentar sintomas como de resfriado forte ou febre, pede-se que permaneça 
em casa para repouso e recuperação. Nestes casos, tratar da ausência com nossas 
Orientadoras Educacionais, via agenda ou telefone. 
 

SAÍDAS – HORÁRIO LIMITE 

Infelizmente temos alunos que sofrem com a demora da chegada dos pais no final da tarde. 
As atividades de sala de aula encerram-se na EI e EF 1ºs anos às 17h30, no EFI 2º ao 5ºs às 
17h40 e no EFII 6º ao 9ºs às 17h50. Nas sextas-feiras a saída de todas as turmas, às 16h30. 

Em caso de EXCEÇÃO, solicitamos que nossa equipe seja avisada do possível atraso. 
Lembramos aos senhores pais que nossa equipe está disponível até às 18h30 de segunda a 
quinta-feira, e às sextas-feiras até às 17h30. 
 

OFICINAS – EXTRACURRICULARES 

Neste ano praticamente triplicamos nossos serviços extracurriculares. Robótica, Futsal, 
Wizard Inglês, Basquete, Escolas de Violão e Ukulele, Teclado, Sax, Super Cérebro, Funny 
Fit. Um leque de opções para você investir em atividades com o conforto da unidade escolar, 
aqui no CAF-E. 

P I S C I N A 

APROVEITAMOS PARA INFORMAR QUE NOSSA ACADEMIA DE NATAÇÃO  

RETORNARÁ ÀS ATIVIDADES A PARTIR DO DIA 16/03 SOB NOVA DIREÇÃO.  

POSTERIORMENTE, ENVIAREMOS INFORMAÇÕES MAIS DETALHADAS! 
 

APLICATIVO – EDUCAÇÃO ADVENTISTA SC 

Provavelmente você recebeu um aviso de instalação do CLIP ESCOLA por e-mail. Na próxima 
semana enviaremos o passo-a-passo para que você conclua a instalação e faça uso do 
aplicativo. Tratando-se de uma nova tecnologia em nossa comunidade escolar, estimamos em 
até 40 dias seu pleno funcionamento. Pedimos apoio, paciência e desprendimento na questão. 
 

FERIADO – ANIVERSÁRIO DE FLORIANÓPOLIS 

Conforme calendário escolar, relembramos que dia 23/03 (uma segunda-feira) NÃO HAVERÁ 
AULAS devido ao Feriado Municipal, aniversário da cidade para todos os Florianopolitanos. 
 

 

A DIREÇÃO 
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