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COMUNICADO 3  – RETORNO DAS AULAS  

2º SEMESTRE 2021 

 

Caros (as) alunos (as), Srs. Pais e Responsáveis,  

Mediante o Decreto nº 65.849 de 06 de julho de 2021 que altera a redação do Decreto nº. 

65.384, de 17 de dezembro de 2020, no que concerne aos critérios para retomada das aulas 

e demais atividades presenciais no âmbito da rede pública estadual de ensino, por 

determinação do Centro Paula Souza, as aulas presenciais retornarão a partir do dia 

02/08/21, conforme limitações impostas pela pandemia. 

Convidamos a todos a assistir no dia 26/07/2021, às 19h nossa live no youtube  através do link  

https://youtu.be/8ZFaFUIPuLk onde estaremos apresentando os critérios para a elaboração 

do Plano de Retorno, assim como esclarecendo as possíveis dúvidas.  

 

Seguem abaixo orientações para o retorno às aulas no segundo semestre 2021:  

1 O segundo semestre inicia no dia 21/07/2021.  

De 21/07 à 23/07/21 TODAS as aulas serão assíncronas ( professor deixará o material 

da aula postado) na equipe do TEAMS.  

 

2 A ETEC deverá entregar até dia 23/07/2021 Planos de Retorno e Cronograma de 

aulas presenciais, à Supervisão Regional, para aprovação até dia 30/07/2021, 

lembrando que os professores retornam do recesso escolar com Reunião 

Pedagógica e Planejamento Escolar entre os dias 21 e 23/07/21 ; 

 

3 A partir do dia  26/07/21 as aulas voltam a ser síncronas (aulas online) no TEAMS. 

 

4 A partir do dia 02/08/2021 - Retorno das atividades presenciais na ETEC JORGE 

STREET, conforme Plano de Retorno :  

 

a. Estaremos recebendo as turmas em sistema de escala, no máximo 20 alunos por 

turma (divididos em números baixos e altos);  

b. Para as turmas dos ETIMS (Ensino Técnico integrado ao Médio com período 

integral) : os alunos permanecerão apenas um período em aula presencial na 

escola ( manhã ou tarde) ; 

c. Será considerado o distanciamento mínimo de 1m entre os alunos, conforme 

previsto no Protocolo Sanitário Institucional e na legislação vigente, nos 

laboratórios, oficinas e salas de aula; 
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d. Os alunos escalados, deverão cumprir rigorosamente o Protocolo Sanitário – 

Plano São Paulo, caso haja descumprimento, estarão sob as penalidades do 

Regimento Escolar; 

e. A PRESENÇA DO ALUNO NÃO SERÁ OBRIGATÓRIA NAS AULAS PRESENCIAIS, sem 

qualquer prejuízo pedagógico ao discente ;  

f. Somente retornarão as atividades presenciais os docentes que já foram 

vacinados pela segunda dose, ou por dose única, obedecendo o prazo de 15 

dias após sua vacinação. No caso dos docentes que ainda aguardam a 

segunda dose, e por isso estão impedidos de retornar às aulas presenciais nesse 

momento, as aulas continuarão 100% remotas, sejam elas teóricas ou práticas;  

g. Continuamos com limitações em relação a equipe de limpeza;  

h. Durante as aulas presenciais, a escola não estará oferecendo almoço aos 

alunos, pois a cozinha está em fase de implantação. Somente será entregue 

merenda seca durante os intervalos das aulas;    

     

5 O Cronograma de escala das aulas presenciais será amplamente divulgado, no 

site, nas redes sociais e grupos de whatsapp dos alunos e responsáveis até o dia 

01/08/2021; 

 

Compreendemos a necessidade dos alunos em retomar suas atividades 

acadêmicas e sociais para seu desenvolvimento escolar. Retornar as aulas 

presenciais, ainda quando temos altos índices de contaminação pelo COIVD19 e 

os alunos sem vacinação será um grande desafio. Mas, estaremos fazendo-o com 

responsabilidade, preservando a vida acima de tudo, contando com a 

colaboração de todos !   

 

São Caetano do Sul, 20 de julho de 2021. 

 

Atenciosamente,  

Madalena Riva de Medeiros  

Direção  

ETEC JORGE STREET 
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