POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA
DIRETORIA DE INSTRUÇÃO E ENSINO DA PMSC

COLÉGIO POLICIAL MILITAR FELICIANO NUNES PIRES - FLORIANÓPOLIS
“Trinta e seis anos construindo conhecimentos e formando cidadãos.”
Home Page cinco: www.cfnp.com.br - E-mail: cfnpsec@pm.sc.gov.br

COMUNICADO
REGIME ESPECIAL DAS ATIVIDADES ESCOLARES NÃO PRESENCIAIS
Senhores pais e responsáveis,
Conforme Decreto Nº 509, de 17 de março de 2020, que trata das medidas de
prevenção e combate ao contágio pelo Coronavírus (COVID-19), as aulas e demais
atividades presenciais estão suspensas. Em cumprimento, também, ao Art. 1º e § 1º do
referido decreto, estamos contabilizando o recesso escolar entre os dias 19/03 e 03/04,
que habitualmente ocorre no mês de julho.
Cientes da responsabilidade enquanto instituição educacional, a equipe
pedagógica juntamente com a Direção, vem planejando o regime especial de atividades
escolares não presenciais, conforme previsto nos seguintes dispositivos: Resolução
CEE/SC nº 009, de 19 de março de 2020 e Parecer CEE/SC nº 146, aprovado em 19 de
março de 2020.
Neste sentido, estão sendo articuladas todas as medidas para iniciarmos o regime
especial das atividades escolares não presenciais no dia 06/04. O regime especial
ocorrerá enquanto estivermos impossibilitados de retomarmos as aulas presenciais.
Para a maioria das nossas turmas (do 6º ano do Ensino Fundamental ao 1º ano do
Ensino Médio), podemos contar com duas plataformas de estudos: Sistema Unimestre e
Poliedro. Para tanto, é necessário que todas as famílias, pais e alunos, estejam com seu
acesso às plataformas regularizados, ou seja, que possuam logins e senhas, uma vez que
será necessário acessá-las diariamente para o acompanhamento das diversas atividades
que estarão disponíveis a partir do dia 06/04.
Para garantir o acesso, tanto na criação de logins e senhas para aqueles que ainda
não possuem, quanto para sanar as dúvidas daqueles que necessitem de auxílio, a
Secretaria do CFNP-Florianópolis estará disponível de segunda a quinta-feira no
período vespertino, das 12h às 19h e nas sextas-feiras no período matutino, das 7h
às 14h. O contato deve ser realizado via telefone por meio do número (48) 3665-8970.
Todas as informações relacionadas aos encaminhamentos durante o regime
especial de atividades escolares não presenciais serão veiculadas por meio das redes
sociais do CFNP-Florianópolis: Instagram e Facebook; bem como pelo site do Colégio e
grupo de pais (via WhatsApp). As atividades escolares não presenciais serão efetivamente
ministradas por meio da plataforma Unimestre, que dispõe de ferramentas de interação
entre a equipe pedagógica, professores e alunos.
É tempo de nos reconectarmos preservando a saúde!
Direção
Florianópolis, 28 de março de 2020.

