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COMUNICADO 002/2021 – COVID-19 
 
Queridos Professores, Alunos, Pais/Responsáveis e Comunidade, 
 

COMUNICAMOS que, em virtude do ADIAMENTO DO RETORNO DAS 
ATIVIDADES PRESENCIAIS da Etec Dr. José Luiz Viana Coutinho para o dia 

08/03/2021, o retorno à Residência Estudantil também será prorrogado para a data de 
08/03/2021. 

 

Durante o período em que estivemos em Atividades Escolares Remotas, 
planejamos e estamos 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. 

 
A Residência Estudantil terá atenção especial da Escola, no cumprimento dos 

protocolos sanitários de combate ao COVID-19, e exigirá dos alunos empenho para a 

manutenção das condições sanitárias dos ambientes de uso coletivo. 
 

As seguintes ações serão realizadas no dia 08/03/2021, na chegada dos alunos 
para ingresso nos quartos: 

- aferição de temperatura; 

- testagem rápida para COVID-19. 
Os alunos que apresentarem sintomas da Síndrome Gripal (Febre (mesmo 

referida), Calafrios, Dor de garganta, Dor de cabeça, Tosse, Coriza, Distúrbios olfativos 
(perda do olfato), Distúrbios gustativos (perda do paladar)) ou resultado positivo para 
a testagem serão encaminhados, junto com seus familiares, para o Posto de Saúde 

Referência para acompanhamento, e não serão admitidos na Unidade de Ensino. 
 

Diariamente os alunos terão a sua temperatura aferida e anotada em Ficha de 
Acompanhamento, além de observados quanto aos sintomas de Síndrome Gripal. 

 

Em qualquer situação adversa a família será comunicada das condições de saúde 
do aluno, devendo manter os contatos atualizados junto à Secretaria Acadêmica. 

 
A Direção da Unidade de Ensino poderá implementar novas medidas de segurança 

sanitária, caso entenda necessários. 

 
 

Atenciosamente, 
 
 

Willians Pizolato 
Diretor de Escola Técnica 


