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Comunicado plano de retomada às aulas presenciais no contexto da 

Pandemia da Covid-19 

 

Caro (a) aluno (a), 

Com base no Comunicado GDS de 08 julho de 2021 e DELIBERAÇÃO CEE 

201/2021 para o plano de retomada das aulas e atividades presenciais ficam 

estabelecidas as seguintes orientações para os alunos da ETEC São Mateus: 

1) O número máximo de alunos que poderá ser atendido será determinado pela 

capacidade da Unidade, considerando o distanciamento mínimo de 1 metro em 

cada ambiente didático-pedagógico. Desta forma, em nossa escola serão 

permitidos no máximo 20 alunos por turma (considerando Turma A e Turma B 

conforme divisão do sistema acadêmico NSA); 

2) A participação do aluno nas aulas e atividades presenciais não é obrigatória até 

o momento, sendo opcional a sua presença. 

3)  Será realizado um sistema de rodízio entre os alunos para que todos possam 

comparecer às aulas presenciais. Desta forma, na semana em que a turma A 

estiver na escola a turma B estará remota, através da plataforma MS TEAMS, e 

assim vice-versa; 

4) Não será permitida a troca de turmas entre os alunos, cada aluno só poderá 

comparecer nas aulas presencias conforme estabelecido no cronograma 

enviado em anexo; 

5) A escola não se responsabiliza por equipamentos de uso pessoal do aluno como 

por exemplo tablet, notebook, celular, fones de ouvido, entre outros. Porém fica 

a critério de cada um trazer e utilizá-lo. 

6) A ETEC São Mateus irá disponibilizar o sinal do WI-FI para alunos e 

professores, bem como uso de 1 laboratório de informática com acesso á 
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internet, tendo uma capacidade máxima para 10 alunos, respeitando o 

distanciamento mínimo de 1 metro. 

7) Todos deverão seguir os protocolos sanitários e as orientações das autoridades 

de saúde, em especial as orientações do Ministério da Saúde e da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária, bem como as diretrizes da Secretaria de Estado 

da Saúde; 

8) O uso de máscara é obrigatório durante toda a permanência na Unidade Escolar 

e em todos os ambientes. A temperatura será aferida na entrada. Haverá álcool 

em gel disponível em todas as salas de aula. 

9)   O início das aulas e atividades presenciais será a partir de 02/08/2021. 

 

 

SP, 28 de julho de 2021. 

Equipe Gestora 

 


