Etec de Santa Isabel

COMUNICADO 01/21
Novas Orientações – Volta às aulas
Santa Isabel, 04 de fevereiro de 2021.

Prezados Pais, Responsáveis e/ou alunos

Certamente é de conhecimento de todos a coletiva de imprensa do Governador do Estado de
São Paulo que aconteceu na tarde do dia 22/01, comunicando o retorno das aulas presenciais
no Estado de São Paulo. De acordo com a mesma, iniciaremos o nosso ano letivo na próxima
segunda feira (dia 08 de fevereiro), no formato híbrido (presencial até 35% de ocupação dos
alunos escalonados e remoto on-line/ao vivo).
Salientamos que está suspensa a obrigatoriedade da presença dos alunos nas salas de aula
enquanto o estado estiver nas fases laranja ou vermelha, as mais restritivas do Plano São
Paulo. Sendo assim, para os alunos cujo familiar tenha alguma comorbidade, não é mais
necessária a apresentação do atestado médico e da declaração da família para justificar a
ausência do aluno no presencial. Esta mesma obrigatoriedade está suspensa também para os
alunos que não tem familiar com comorbidade, mas optarem pelo não retorno às aulas
presenciais.
É de extrema importância a atenção dos pais/responsáveis à participação dos alunos em

todas as atividades remotas. Continuaremos com a plataforma Microsoft Teams (grupos e
reuniões) para o gerenciamento das atividades e tarefas solicitadas pelos professores. Os links
para as aulas on-line e ao vivo também estarão disponíveis nas salas virtuais. Todos os alunos
já estão cadastrados em suas respectivas salas virtuais, porém é necessário que acessem o email institucional do aluno conforme orientação.

Digite: https://outlook.office.com
Login: e-mail institucional (recebido pelo aluno)
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Senha para os ALUNOS NOVOS: O e-mail institucional e a senha provisória foram enviados
para o e-mail cadastrado no momento da inscrição do Vestibulinho/matrícula.
Dúvidas, entre em contato no e-mail e219acad@cps.sp.gov.br ou com a secretaria da escola
no telefone (11) 4656-4588/6229, em horário comercial.

Plano de retorno 1ª semana dias 08 a 12/02:

ALUNOS 2º e 3º módulos/anos: Aulas remotas via plataforma Microsoft Teams.

ALUNOS NOVOS: Aulas presenciais para apresentação das normas e acesso às aulas
remotas, conforme cronograma abaixo:

Dia

Horário

08/02

Das 09h às 12h

Curso
1º ano Ensino Médio Integrado ao Técnico em
Administração (ETIM)

09/02

Das 09h às 12h

1º ano Ensino Médio Integrado ao Técnico em
Informática para Internet (ETIM)

10/02

Das 19h às 21h

1º Módulo Técnico em Administração

11/02

Das 19h às 21h

1º Módulo Técnico em Química

É extremamente importante seguir todos os protocolos sanitários estabelecidos por causa
da Covid-19 ao comparecer para as atividades presenciais. Seguiremos as mesmas
orientações e comunicados enviados pela equipe pedagógica e coordenação de cada
segmento. Manteremos contato sobre novas orientações oficiais.

Agradecemos a compreensão e parceria de todas as famílias.
Equipe de Direção
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