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COMUNICADO 001/2021 – COVID-19 
 
Queridos Professores, Alunos, Pais/Responsáveis e Comunidade, 
 

Venho, através deste, COMUNICÁ-LOS do ADIAMENTO DO RETORNO DAS 
ATIVIDADES PRESENCIAIS da Etec Dr. José Luiz Viana Coutinho, em seus três 

prédios: 
- Prédio Rural; 
- Prédio Urbano; e, 

- Prédio CD FATEC Jales. 
 

Apesar da Escola ter planejado e estar trabalhando constantemente, criando 
condições de um retorno seguro, de maneira escalonada, com todos os itens dos 

Protocolos Sanitários da Secretaria de Educação e do Centro Paula Souza seguidos e 
implementados, algumas situações fogem ao controle direto da Unidade de Ensino, 
exigindo que outras instituições executem algumas ações específicas, como o caso que 

se apresenta neste momento. 
 

Como todos sabem, a Alimentação Escolar do Prédio Urbano passou por um 
processo de mudança no Gestor Local, ficando a cargo da Diretoria Regional de Ensino 
de Jales a responsabilidade pelo fornecimento dos gêneros alimentares e mão de obra 

para preparação da alimentação, mas isso ocorreu num prazo que não foi possível 
garantir em tempo hábil o retorno para o dia 01/03/2021, apesar de todos os esforços 

estarem direcionados para esse fim, como temos acompanhado. 
 
Da mesma maneira, a alimentação do Prédio Rural, que é gerido pelo CPS, está 

em fase de reanálise do contrato com a empresa terceirizada responsável pelo 
fornecimento da alimentação aos alunos, já com previsão de assinatura, mas que 

também não permite agir com segurança na retomada das atividades em 01/03/2021. 
 
Desta forma, apesar de entendermos que o retorno das atividades presenciais é 

muito importante ao desenvolvimento acadêmico e profissionalizante de nossos 
discentes e em respeito à todos os nossos alunos e seus familiares, que residem em 

mais de 22 municípios da região de Jales, e tantos outros em outros Estados, decidimos 
adiar o retorno das aulas presenciais até que a questão da alimentação escolar esteja 
resolvida, ficando como DATA PREVISTA DE RETORNO O DIA 08/03/2021, mas 

que será confirmada na próxima semana. 
 

Esclarecemos, ainda, que a retomada dos campos de estágios dos alunos do 
curso de Técnico em Enfermagem fica mantida para o dia 01/03/2021. 
 

Atenciosamente, 
 

 
Willians Pizolato 

Diretor de Escola Técnica 


