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COMUNICADO 006/2021 – COVID-19

Prezados Professores, Alunos, Pais/Responsáveis e Comunidade,
Desde o início da pandemia do novo Coronavírus o Centro Paula Souza e a Etec
Dr. José Luiz Viana Coutinho têm seguido as medidas de enfrentamento à Covid-19,
adotadas pelo Governo do Estado de São Paulo, buscando garantir a segurança de toda
a Comunidade Escolar.
Considerando a publicação, pelo Conselho Estadual de Educação, da Deliberação
CEE 204/2021, que fixa normas para a retomada das aulas e atividades presenciais e
considerando a complexidades dos cursos e turmas oferecidos pela Escola, em todos os
prédios em que está presente, temos a esclarecer que:
- Prédio Rural (Escola Agrícola):
- Agropecuária Integrado ao Ensino Médio (Integrado/Diurno):
apenas 120 alunos retornarão às atividades presenciais, resultando em
apenas 24 alunos por sala de aula, sendo admitido apenas 48 alunos na
Residência Estudantil, com revezamento quinzenal. As listas de cada
quinzena serão enviadas pela Coordenadora do Curso. Esta situação se
manterá até o final do ano.
- Agropecuária (Modular/Noturno): Haverá o revezamento semanal,
durante o período de 18 a 30/10, com as listas de cada grupo por semana
enviadas pelo Coordenador do Curso. A partir de 03/11, todos os
alunos deverão retornar às atividades presenciais.
- Alimentos (Modular/Noturno): Haverá o revezamento semanal,
durante o período de 18 a 30/10, com as listas de cada grupo por semana
enviadas pela Coordenadora do Curso. A partir de 03/11, todos os
alunos deverão retornar às atividades presenciais.
- Prédio Urbano (Antigo DOC):
- Administração Mtec (Integrado/Matutino): Haverá o revezamento
semanal, durante o período de 18 a 30/10, com as listas de cada grupo
por semana enviadas pelo Coordenador do Curso. A partir de 03/11,
todos os alunos deverão retornar às atividades presenciais.
- Desenvolvimento de Sistemas Mtec (Integrado/Matutino):
Haverá o revezamento semanal, durante o período de 18 a 30/10, com
as listas de cada grupo por semana enviadas pela Coordenadora do
Curso. A partir de 03/11, todos os alunos deverão retornar às
atividades presenciais.
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- Administração – 1º Módulo (Modular/Noturno): Haverá o
revezamento semanal, durante o período de 18 a 30/10, com as listas de
cada grupo por semana enviadas pelo Coordenador do Curso. A partir
de 03/11, todos os alunos deverão retornar às atividades
presenciais.
- Administração – 2º Módulo (Modular/Noturno): Haverá o
revezamento semanal, durante o período de 18 a 30/10, com as listas de
cada grupo por semana enviadas pelo Coordenador do Curso. A partir
de 03/11, todos os alunos deverão retornar às atividades
presenciais.
- Administração – 3º Módulo (Modular/Noturno): TODOS OS
ALUNOS DEVEM RETORNAR ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS A
PARTIR DE 18/10.
- Contabilidade – 1º Módulo (Modular/Noturno): Haverá o
revezamento semanal, durante o período de 18 a 30/10, com as listas de
cada grupo por semana enviadas pelo Coordenador do Curso. A partir
de 03/11, todos os alunos deverão retornar às atividades
presenciais.
- Enfermagem – 1º Módulo (Modular/Noturno): Haverá o
revezamento semanal, durante o período de 18 a 30/10, com as listas de
cada grupo por semana enviadas pela Coordenadora do Curso. A partir
de 03/11, todos os alunos deverão retornar às atividades
presenciais.
- Enfermagem – 2º Módulo (Modular/Noturno): Haverá o
revezamento semanal APENAS PARA AS AULAS TEÓRICAS, durante o
período de 18 a 30/10, com as listas de cada grupo por semana enviadas
pela Coordenadora do Curso. A partir de 03/11, todos os alunos
deverão retornar às atividades presenciais.
- Enfermagem – 3º Módulo (Modular/Noturno): Haverá o
revezamento semanal APENAS PARA AS AULAS TEÓRICAS, durante o
período de 18 a 30/10, com as listas de cada grupo por semana enviadas
pela Coordenadora do Curso. A partir de 03/11, todos os alunos
deverão retornar às atividades presenciais.
- Enfermagem – 4º Módulo (Modular/Noturno): TODOS OS
ALUNOS DEVEM RETORNAR ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS A
PARTIR DE 18/10.
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- Manutenção e Suporte em Informática – 1º Módulo
(Modular/Noturno): TODOS OS ALUNOS DEVEM RETORNAR ÀS
ATIVIDADES PRESENCIAIS A PARTIR DE 18/10.
- Recursos Humanos – 3º Módulo (Modular/Noturno): TODOS OS
ALUNOS DEVEM RETORNAR ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS A
PARTIR DE 18/10.
- Prédio FATEC:
- Desenvolvimento de Sistemas AMS/P-TECH (Integrado/Tarde):
Haverá o revezamento semanal, durante o período de 18 a 30/10, com
as listas de cada grupo por semana enviadas pelo Coordenador do Curso.
A partir de 03/11, todos os alunos deverão retornar às atividades
presenciais.
- Prédio EE Prof.ª Sueli da S. M. Batista:
- Informática para Internet (Integrado/Manhã ou Tarde): TODOS
OS ALUNOS DEVEM RETORNAR ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS A
PARTIR DE 18/10.
- Prédio EE Prof.ª Onélia F. Moreira:
- Informática para Internet (Integrado/Tarde): TODOS OS
ALUNOS DEVEM RETORNAR ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS A
PARTIR DE 18/10.
- Prédio EE Prof.ª Zélia de L. Z. Lopes:
- Informática para Internet (Integrado/Tarde): TODOS OS
ALUNOS DEVEM RETORNAR ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS A
PARTIR DE 18/10.
- Prédio EE Silvio Mioto:
- Administração (Integrado/Tarde): Haverá o revezamento semanal,
durante o período de 18 a 30/10, com as listas de cada grupo por semana
enviadas pelo Coordenador do Curso. A partir de 03/11, todos os
alunos deverão retornar às atividades presenciais.
- Desenvolvimento de Sistemas (Integrado/Manhã): Haverá o
revezamento semanal, durante o período de 18 a 30/10, com as listas de
cada grupo por semana enviadas pelo Coordenador do Curso. A partir
de 03/11, todos os alunos deverão retornar às atividades
presenciais.
A presença será obrigatória à TODOS OS ALUNOS, de acordo com as listas
divulgados pelos Coordenadores, com exceção de:
a) Alunos comprovadamente enfermos, cujo estado de saúde não permita o
retorno (Deliberação CEE 59/2006).
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b) Gestantes e puérperas.
c) Alunos do grupo de risco para Covid-19 que não completaram o seu ciclo
vacinal para Covid-19.
Para todos os casos acima, devem ser encaminhados os documentos
comprobatórios emitidos por médico.
A frequência dos alunos será apurada, conforme segue:
a) Para alunos relacionados para as atividades presenciais, a frequência deve ser
apurada através da presença física, com o registro da chamada no sistema
NSA no mesmo dia de realização da aula;
b) Para alunos relacionados para as atividades remotas, a apuração da
frequência deverá ser realizada até o dia 02/11, com a apuração da entrega
das atividades propostas.
Enquanto repartição pública, a Unidade de Ensino já retomou o atendimento
presencial, respeitando os protocolos de segurança sanitária, mas continuará o
atendimento
eletrônico,
através
dos
e-mails
e073adm@cps.sp.gov.br
ou
e073acad@cps.sp.gov.br.
Por oportuno, reiteramos, que as empresas contratadas, bem como todas as
pessoas que acessarem as dependências das unidades, deverão seguir todos os
protocolos aplicáveis ao enfrentamento da Crise Pandêmica atual,
recomendados pela Organização Mundial de Saúde - OMS, além dos vigentes no âmbito
desta Instituição, e a OBRIGATORIEDADE DE UTILIZAÇÃO CORRETA DAS
MÁSCARAS.
Agradecemos o empenho e compreensão de todos os alunos, pais/responsáveis,
docentes, servidores administrativos e colaboradores terceirizados nesse período de
ainda exige cuidados.
Atenciosamente,

Willians Pizolato
Diretor de Escola Técnica
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