
 
Florianópolis, 19 de fevereiro de 2021. 

COMUNICADO 004/2021 
Assuntos:  Reuniões de Pais e Mestres 
  Semana de Hábitos de Estudos 

  Avaliação Diagnóstica – Avaliações P1/1ºBimestre 
  Contraturno – Termo de Responsabilidade 
 

Srs. PAIS OU RESPONSÁVEIS, 
 

Já estamos a terceira semana de aulas em 2021, tratando-se do momento em que vivemos, seguem orientações 

importantes para todas as famílias da nossa comunidade escolar.  
 

I REUNIÃO DE PAIS e MESTRES 
Está chegando o dia da primeira reunião de pais do CAF-E. Será um momento para você receber de forma detalhada 
as informações da programação de 2021, nossa proposta pedagógica junto ao Calendário Escolar. Fique atento para 
os dias e para os horários:  
 

22/02 – Segunda - EFI 1º ao 5º Ano 
PARTE I 
LIVE GERAL: Das 18h30 min às 19h30min 
PARTE II 
REUNIÃO ZOOM com a professora – 19h30min – O ID de acesso será enviado pela PROFESSORA REGENTE, via ClipEscola. 
 

23/02 – Terça - EFII – 6º ao 9º Ano e Ensino Médio 
PARTE I 
LIVE GERAL : Das 18h30min às 19h30min 
PARTE II 
REUNIÃO ZOOM com alunos novos e EF 6ºs anos – 19h30min - Os IDs de acesso serão disponibilizados na próxima terça-feira. 
 

EDUCAÇÃO INFANTIL  
Considerando o grande sucesso das reuniões individuais com os pais e professores da Educação Infantil, os quais foram 
entrevistados de forma exclusiva, não se faz necessária uma reunião coletiva. As próximas reuniões serão informadas por 
comunicado oficial.  
 

SEMANA DE HÁBITOS DE ESTUDOS 
Na próxima semana, nossas Orientadoras Educacionais prof . Ana e prof . Vera irão trabalhar com a Semana de Hábitos 

de Estudos. Serão passadas dicas valiosas para que a família e o aluno tenham sucesso neste ano letivo. Haverá dicas 
para o tempo de estudos ON-LINE e dicas para o tempo de estudos PRESENCIAIS.  A semana de hábitos de estudos 
será toda digital. Os alunos presenciais assistirão nas salas de aula e os alunos on-line em casa!  
 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA – Ano Base 2020 
As avaliações são ferramentas utilizadas há muito tempo, como forma de verif icar se os alunos assimilaram os 
conteúdos estudados em sala de aula. Por isso, a AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA pode ser uma importante aliada na 
retomada das aulas presenciais, uma vez que é capaz de ajudar a mapear os pontos fortes e as dif iculdades da turma, 

individual e conjuntamente, principalmente em relação ao desenvolvimento durante o ensino remoto.  
 

A Rede Adventista de Educação elaborou essa avalição para ser um instrumento pedagógico SEM FINALIDADES 
CLASSIFICATÓRIAS, que permita fornecer informações sobre o processo de ensino -aprendizagem. Foi composta por 
questões objetivas e possui uma matriz de descritores padronizada para todas as instituições do país. A  escolha desse 

design é tornar a aplicação mais fácil e possibilitar que os dados gerados sejam mais facilmente compilados por cada 
professor em sua sala.  
 

No CAF-E, as AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS serão aplicadas conforme a seguinte sistemática. 
EF 1º ao 5º Ano 

GRUPO B – Manhã e Tarde GRUPO A – Manhã e Tarde 

22,23,24/02, segunda, terça, quarta – EF 1ºs Anos 01,02,03/03, segunda, terça, quarta – EF 1ºs Anos 

22,23/02, segunda, terça – EF 2º ao 5º Ano 01,02/03, segunda – EF 2º ao 5º Ano 
 

EFII e EM 

GRUPO B – Manhã e Tarde GRUPO A – Manhã e Tarde 

23/02, terça – EF 6ºs Anos 01/03, segunda – EF 8ºs, EM – 1º e 2ºs 

24/02, quarta  – EF 7ºs Anos 02/03, terça  – EF 6ºs Anos, 9ºs Anos 

25/02, quinta – EF 8ºs, 9ºs Anos – EM – 1º e 2ºs 03/03, quarta – EF 7ºs Anos 
 

EM - Terceirão 

25/02, Quinta 
GRUPOS A,B,C – Haverá espaços com distanciamento para todos os grupos desta turma. 

Neste dia, haverá sessão de fotos da turma. TODOS deverão vir UNIFORMIZADOS. 



CRONOGRAMA DE PROVAS – P1 
Aproveitamos para informar que a partir de 04/03, iniciam-se as PROVAS P1 do 1º Bimestre. Nossa equipe de 
Orientação Educacional enviará aos senhores o cronograma com as datas de cada disciplina, via ClipEscola. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Pré 3,4,5 Anos As avaliações são contínuas, conforme planejamento da professora.  

 

EFI 
1ºs Anos As avaliações são contínuas, conforme planejamento da professora.  

 

EFI 
EF 2ºs Anos 

EF 3ºs Anos 
EF 4ºs Anos 

As avaliações serão nas aulas presenciais de acordo com o grupo respectivo.  

Os alunos que optaram pela modalidade ON-LINE, farão as avaliações no CPBProva, 
durante o período de aula, conforme cronograma enviado pela professora. 

 
EF 5s Anos 

Todas as avaliações serão ON-LINE pela plataforma CPBProva. 
As avaliações eletrônicas estarão disponíveis no CPBProva, conforme o cronograma da 

professora regente, das 08h às 20h, conforme cronograma enviado pela professora. 
Obs.: Todas as avalições de RECUPERAÇÃO serão ONLINE pela plataforma CPBProva. 

 

EFII – EM                                           IMPORTANTE: 
As avaliações serão digitais pelo CPBProva no contraturno. 

ALUNOS DA MANHÃ PROVAS DE TARDE 

EF 6º, 7º, 8º, 9ºs Anos 14h às 18h. 

Ensino Médio 14h às 18h. 

 

ALUNOS DA TARDE PROVAS DE MANHÃ 

EF 6º, 7º, 8º, 9ºs Anos 08h às 12h. 
Obs.: Todas as avalições de RECUPERAÇÃO serão ONLINE pela plataforma CPBProva. 

 

CONVITES 
 

      
  

CONTRATURNO – Matrículas Abertas! 
Estão abertas as matrículas para as famílias que necessitam do contraturno. Este serviço é exclusivo para os alunos 

da Educação Infantil e EFI 1º ao 5º Ano. O serviço do contraturno oferece: 

 Duas refeições – Manhã (lanche e almoço)  –  Tarde (almoço e lanche) 

 Organização dos grupos do Contraturno 
o MANHÃ –  Alunos do EF 2º, 3º, 4º, 5ºs Anos. TARDE – Alunos do Infantil, EF 1º Anos. 

 Aulas especiais de atividade f ísica, of icinas de artesanato e culinária. 

 Rotinas como hora do soninho, hora do parque, hora de brincar, hora da tarefa. 
IMPORTANTE SABER: 

1. Início da prestação de serviço – Segunda-feira, 22/02 das 07h15min às 18h. Devido a dinâmica do serviço oferecido na 

modalidade de contraturno, os alunos desta modalidade não participam do rodízio semanal do ensino híbrido. 

2. Os alunos matriculados no contraturno deverão seguir todos os protocolos sanitários de distanciamento e uso de máscara 

é obrigatório. Valor mensal do Contraturno: R$ 849,00/mês (março a dezembro) 

TERMO DE RESPONSABILIDADE E CONSENTIMENTO EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA DE COVID-19 
Considerando que a COVID-19 se trata de um agente patológico que pode afetar qualquer membro da comunidade 

escolar e de seu estado em que, muitas vezes, esse agente pode ser assintomático em algumas pessoas , faz-se 
necessário por ordens governamentais que as famílias sejam informadas dos riscos e dos protocolos adotados pela 
unidade escolar. 

IMPORTANTE SABER: 

Preencher o TERMO DE RESPONSABILIDADE, marcar uma das opções (REMOTO ou PRESENCIAL). O 
documento deve ser assinado pelo responsável legal e, também, pelo aluno. A entrega deverá ser feita nas aulas 
presenciais dos GRUPOS A e B na primeira semana de aulas dos respectivos grupos. Para às famílias que 
optaram pelo ensino remoto (ON-LINE), deverão entregar este documento presencialmente em nosso setor de 
secretaria até 26/02/2021. 

Atenciosamente. 
 

Ernandi Dziedicz 
DIRETOR 

Alunos que comprovarem ser ESTAGIÁRIOS ou 
TRABALHADORES com registro, deverão solicitar junto à 

Orientação Educacional, horário especial para realização 
das provas. 
 

Em caso de FALTA, o aluno deverá solicitar prova de 
segunda chamada junto à Orientação Educacional, mediante 
apresentação de ATESTADO MÉDICO. 


