
Florianópolis, 07 de fevereiro de 2020. 

COMUNICADO GERAL 001/2020 
Assuntos:  Volta às Aulas. 

Orientações Gerais – Uniformes, Didáticos, Horários. 
 

É com grande alegria que iniciamos nossas atividades escolares em 2020. Por gentileza, leia com atenção! 

UNIFORME e MATERIAL DIDÁTICO 

A equipe de monitores do CAF-E iniciará a partir da quarta-feira, 12/02, a cobrança do uniforme completo para 

todos os alunos. Lembramos que o uniforme é composto de camiseta, calça/shorts e tênis. Também 

enfatizamos que segundo o Código de Ética do Colégio, o MATERIAL DIDÁTICO é de inteira obrigação da 

família e do aluno. Não recomendamos fotocópias, que por sua vez, poderão ficar sujeitas à penalidade da Lei 

9.610/98 (de Direitos Autorais). Os professores iniciarão o uso do material didático oficialmente a partir da 

próxima semana em 10/02. Neste tempo, serão ministrados conteúdos de revisão do ano anterior e serão 

aplicadas avaliações diagnósticas de aprendizagem. A GRANDE LOJA estará no CAF-E novamente para 

vendas e trocas nos dias 10/02 – Segunda (das 13h às 18h) e 11/02 – Terça (das 08h às 18h). 

 

BIBLIOTECA 

Nossa biblioteca entrará em funcionamento para atendimento aos alunos, a partir de 10/02 (segunda-feira) 

para inscrições de novas carteirinhas e, também, para empréstimos. 
 

PORTÕES DE SAÍDA e TRÂNSITO  

EDUCAÇÃO INFANTIL – EF 1ºs ANOS 

As entradas e saídas deste segmento são exclusivas no prédio da rua Santa Rita de Cássia. 

Lembramos que esta rua em horários de entradas e saídas, funciona em sentido único. Pedimos a 

gentileza de atender às orientações da nossa equipe de rua e portões. Se porventura a família possuir 

um filho(a)  neste segmento e também do segmento de EF2o ao 3ºEM, poderá fazer uso do PORTÃO 

02 do prédio principal, deixando seu filho(a) mais velho(a) primeiro, e depois e o mais novo(a) no 

prédio da Educação Infantil, utilizando a mesma rua. No final desta rua, há uma passagem à esquerda, 

de sentido único para saída. Combine com seu filho(a) para sair pelo mesmo portão que entrou. 

EFI 2º ao 5º Ano – EFII 6º ao 9º Ano – Ensino Médio 

As entradas e saídas deste segmento deverão ser feitas pela rua Dom Daniel Hostin, rua da 

secretaria, pelo PORTÃO 01. Solicitamos a gentileza de que o condutor estacione o veículo nas 

laterais da rua e faça o desembarque do aluno com segurança. Evite parar o veículo no meio da rua 

e também na faixa de segurança. Contamos com seu apoio e desprendimento. Informamos também 

que a partir de segunda-feira, 10/02, por medidas de segurança, NÃO será mais permitida a entrada 

dos pais ou responsáveis no pátio da escola. 
  

HORÁRIOS – Entrada e Saída 

ATENÇÃO PARA OS HORÁRIOS DE ENTRADA E SAÍDA. Saída antecipada pela secretaria somente com 

o responsável, nos horários limites de até às 11h para as turmas da manhã e até às 17h para as turmas 

da tarde (16h nas sextas-feiras), mediante justificativa médica. IMPORTANTE: NÃO LIBERAMOS ALUNOS 

POR MEIO DO USO DE TELEFONE, E-MAIL, TÁXI ou UBER, apenas com a presença do responsável 

autorizado ou com autorização de saída por escrito, na agenda! 
          M A N H Ã                                       T A R D E 

Manhã – Educação Infantil 07h20 às 11h20min  Educ. Infantil 13h15min às 17h20min. 

Manhã – EFI (1º ao 5º Ano) 07h20 às 11h30min  EFI (1º ao 5º Ano) 13h15min às 17h30min. 

Manhã – EFII (6º ao 9º Ano) 07h20 às 11h40min  EFII (6º ao 8º Ano) 13h15min às 17h45min. 

Manhã – EM (1º, 2º, 3º EM) 07h20 às 12h40min  

Nas sextas-feiras, as aulas da tarde encerram-se às 16h20min para EI,  

16h30min para 1ºAno ao 5º Ano e EFII 6º ao 9º Ano. 
 

A Direção. 
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