
 
 

Florianópolis, 16 de março de 2021. 

COMUNICADO 006/2021 
 

Assuntos:  DECRETO N. 22.636, de 15 de março de 2021. – SUSPENÇÃO DAS AULAS PRESENCIAIS. 
  Orientações Gerais – Ensino Remoto. 
 

Srs. PAIS ou RESPONSÁVEIS. 
 

Na segunda-feira, 15 de março foi emitido um DECRETO MUNICIPAL suspendendo as aulas presenciais nas escolas 
públicas e privadas da região da grande Florianópolis. Para tanto, como já estamos operando no sistema híbrido de 
ensino (remoto e presencial simultaneamente), seguem informações importantes para o ENSINO REMOTO. 
 

HORÁRIOS – ENSINO REMOTO 

Seguem os horários para a transmissão das AULAS REMOTAS, nos mesmos moldes do sistema híbrido de ensino. 
 

HORÁRIOS DAS AULAS REMOTAS 

EDUCAÇÃO INFANTIL EFI – 1º AO 5º ANO EFII – 6º AO 9º ANO ENSINO MÉDIO 

08h às 11h 07h20 às 11h30 min 07h20min às 11h50min 07h20min às 12h40min 

14h às 17h 13h15 às 17h30min 13h15min às 17h45min - 

Nas sextas-feiras, as turmas da TARDE encerram ás 16h30! 
 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

Serão mantidas todas as aulas especiais como Educação Física – Bilíngue – Musicalização, conforme horários de 
aulas já enviado anteriormente. Pede-se que as famílias fiquem atentas às orientações das professoras quanto à 
dinâmica e os horários das aulas, enviadas pelo ClipEscola. 
 

O ID de acesso as aulas serão os mesmos já utilizados pela turma no sistema híbrido de ensino. 
 

ENSINO FUNDAMENTAL I – 1º ao 5º Ano 

As aulas especiais como Bilingue (EF2º  Ano), Inglês (3º ao 5º Ano), Educação Física e Musicalização serão mantidas 
conforme os horários das aulas divulgado anteriormente. 
O que mudará neste nível de ensino serão as AVALIAÇÕES, que a partir de agora, serão todas digitais pelo CPBProva. 
As avaliações estarão disponíveis na plataforma conforme o cronograma da professora regente, no horário inverso ao 
que o aluno estuda. Fique atento as orientações da professora! 
 

O ID de acesso as aulas serão os mesmos já utilizados pela turma no sistema híbrido de ensino. 
 

ENSINO FUNDAMENTAL II – 6º ao 9 ANO e ENSINO MÉDIO 

Informamos que não haverá nenhuma mudança nos cronogramas, avaliações e transmissão das aulas. O EFII e EM 
seguirá normalmente as atividades, sem nenhuma alteração. Dúvidas deverão ser sanadas com as Orientadoras 
Educacionais, Prof. Vera – EF 6ºs, 7ºs, 8ºs Anos e com a Prof. Keyla – EF 9ºs Anos e Ensino Médio. 
 

O ID de acesso as aulas serão os mesmos já utilizados pela turma no sistema híbrido de ensino. 
 

ENSINO PRESENCIAL 

Conforme decreto, se nada mudar, retornaremos as atividades presenciais no CAF-E no dia 24/03 – Quarta-feira, com 
o GRUPO B do rodízio presencial. 
 

ATENDIMENTO – SECRETARIA – TESOURARIA – EQUIPE ACADÊMICA 

Informamos que nossos setores de direção, secretaria, tesouraria, vendas de uniforme, coordenação pedagógica e 
orientação educacional, estarão à disposição para atendimento presencial na escola, das 07h às 18h, de segunda a 
quinta-feira, e das 07h às 17h nas sextas-feiras. 
 

LIVE DO DIRETOR 

Lembramos que hoje, às 19h30min, excepcionalmente a LIVE DO DIRETOR com todas as informações sobre a 
suspensão das aulas presenciais e a dinâmica das aulas no ensino remoto para os próximos dias. 

 

FERIADO – Aniversário de Florianópolis  

Na segunda-feira, 22/03, aula normal na modalidade remota. No entanto, conforme calendário escolar, dia 23/03 – 
Terça-feira NÃO HAVERÁ AULAS REMOTAS por conta do feriado de aniversário da cidade. 

 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

Ernandi Dziedicz 
DIRETOR 


