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COMUNICADO – 18 de Fevereiro de 2021 

 

Prezados(as) alunos(as) e familiares 

Programamos o retorno gradativo às aulas presenciais em nossa escola a partir de 1º de março 

de 2021.  

Levamos em consideração os seguintes fatores:  

1. Atendimento ao Plano São Paulo, que prevê o retorno às aulas presenciais de forma 

gradativa e obrigatória; 

2. A complexidade da tecnologia utilizada em alguns Componentes Curriculares, exigindo 

equipamentos e softwares mais específicos; 

3. A infraestrutura e materiais disponíveis na escola para garantir o pleno atendimento 

ao Protocolo Sanitário; 

4. A disponibilidade de docentes e funcionários em condições de saúde que permita o 

atendimento de alunos na escola. 

Informamos que as aulas remotas estão sendo desenvolvidas desde 08 de fevereiro pela 

plataforma Teams para todos os alunos. 

 

INÍCIO DAS AULAS PRESENCIAIS 

I . DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

Curso: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS     Período: MANHÃ 

 Turma Ambiente Escolar 

Terça-feira (02/03) 
Das 7h30 as 12h45 

2º DS Laboratórios de Informática 

Quarta-feira (03/03) 
Das 7h30 as 12h45 

1º DS Laboratórios de Informática 
 

Sexta-feira (04/03) 
Das 7h30 as 12h45 

3º DS Laboratórios de Informática 

 

Observação: nos demais dias da semana, as aulas serão desenvolvidas remotamente, pela 

plataforma Teams.  

 

II. ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 

As turmas de Administração e de Logística seguem com aulas remotas pela plataforma Teams. 

As aulas presenciais serão iniciadas a partir de 15 de março. O cronograma das aulas será 

divulgado em breve.  
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CUIDADOS A SEREM ADOTADOS NO RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS: 

1. Uso obrigatório de máscara. Trazer duas máscaras extras para troca. 

2. Trazer uma garrafinha de água (uso individual), que poderá ser reabastecida no 

bebedouro da escola. 

3. Trazer lanche (opcional) para consumo individual. 

4. Higienizar as mãos com sabonete líquido e/ou álcool em gel (disponibilizados pela 

escola) 

5. Não compartilhar objetos (canetas, pendrive, celular etc) 

6. Manter distância mínima de 1,5m dos colegas. 

7. Não transitar pelo prédio de forma desnecessária. 

8. Permanecer na escola somente no horário das aulas.  

 

Contamos com a colaboração de todos! 

 

 

Guarulhos, 18 de fevereiro de 2021 

 

Equipe Escolar 

Etec Guarulhos 

 


