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RETORNO PRESENCIAL – MODULARES/NOTURNO 

COMUNICADO A ALUNOS  

AULAS PRESENCIAIS EM SISTEMA DE RODÍZIO A PARTIR DE 

13/SETEMBRO 

PRESENÇA NÃO SERÁ OBRIGATÓRIA. NÃO HAVERÁ CHAMADA. A 

frequência e menções continuarão a ser registradas mediante entrega de tarefas na 

plataforma MS-Teams.  

 ALUNO DE GRUPO DE RISCO: não deve frequentar as aulas presenciais, 

devendo permanecer somente na modalidade remota.  

RODIZIO SEMANAL DE ALUNOS: as listas com os nomes dos alunos para as 

aulas presenciais serão divulgadas no site da Etec Parque da Juventude                                         

 (https://www.etecparquedajuventude.com.br/).  

 

BILHETE ÚNICO DO ESTUDANTE: a Secretaria Acadêmica já cadastrou 

todos os alunos, que já podem fazer solicitação à SPTRANS. Quem já fez deve 

aguardar os comunicados da Secretaria, pois os bilhetes que já chegaram serão 

entregues ao aluno na Etec.  

TEMPERATURA: será verificada na entrada da escola.  

  Se acima de 37,5oC: não será permitida a entrada. Recomenda-se certificar a 

temperatura antes de  ir à escola. 

  Se durante as aulas o aluno apresentar febre, sinais e sintomas respiratórios, o 

mesmo deverá ir embora.  

 MÁSCARAS: uso obrigatório. Recomenda-se trocar de 3 em 3 horas. Cada aluno 

deve trazer suas próprias máscaras.  
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 DISTANCIAMENTO SOCIAL: a escola está organizada para manter o 

distanciamento social. Cabe a todos a colaboração. Solicita-se que os alunos 

permaneçam em sala de aula, evitando a circulação desnecessária por corredores, 

escadas, ou no pátio.  

MATERIAIS ESCOLARES e OBJETOS PESSOAIS não devem ser 

compartilhados.  

 CASO SUSPEITO DE COVID-19 – se o aluno teve contato com pessoas 

doentes ou se apresentar sinais e sintomas – não deve frequentar as aulas presenciais 

e comunicar a escola.  

                CASO CONFIRMADO DE COVID-19: o aluno deve ser mantido afastado 

das aulas presenciais por período preconizado pelo médico. Comunicar a escola o mais 

cedo possível.   

GARRAFA DE ÁGUA: cada aluno deve trazer a sua. Os bebedouros só 

permitirão a coleta de água com copo/garrafa, sem aproximação.  

PARA QUAISQUER DÚVIDAS:  

 

SECRETARIA 

e159acad@cps.sp.gov.br 

DIREÇÃO 

e159dir@cps.sp.gov.br 

ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

e159.oe@etec.sp.gov.br 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

e159.cp@etec.sp.gov.br 

EQUIPE DIRETIVA 
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