NOVAS ORIENTAÇÕES PARA RETORNO AO SISTEMA PRESENCIAL
ENSINO MÉDIO/ETIMS/MTEC e TÉCNICOS MODULARES
A PARTIR DE 08/11/2021
Prezados Professores, Alunos, Pais e Responsáveis
De acordo com Memorando 30/2021 – CETEC/GSE/GEPED, sobre o retorno
ao sistema de aulas presenciais, a partir de 08/11/2021, informamos o que segue:

ENSINO MÉDIO/ETIM/MTEC

•
•
•

Não será possível o retorno de 100% das classes ao mesmo tempo, devido a
existência de espaços com ventilação insuficiente para serem utilizados neste
momento. Foi estabelecida uma escala para que as primeiras séries tenham aula
presencialmente por duas semanas, conforme abaixo especificado. Nas demais
semanas, as segundas e terceiras séries terão aula presencialmente.
Semana de 08 a 12/11/2021 - 3ª séries ficarão remotas - aulas via Teams e 1ª
e 2ª séries presencialmente na escola (100% dos alunos).
Semana de 22 a 26/11/2021 - 2ª séries ficarão remotas - aulas via Teams e 1ª
e 3ª séries presencialmente na escola (100% dos alunos).
Demais semanas – 2ª e 3ª séries presenciais e 1ª séries remotas (até a
conclusão do ano letivo).
- A presença dos alunos será obrigatória, dentro do previsto nas escalas, e a
frequência será computada da seguinte forma:
* Alunos convocados para o presencial - frequência na aula presencial.
* Alunos em aulas remotas – frequência mediante entrega de atividade.
Ressaltamos a importância da participação dos alunos nas aulas remotas, que
é quando há apresentação dos conteúdos e a possibilidade de tirar dúvidas.

CURSOS MODULARES
Retorno total dos alunos (uma vez que há utilização de laboratórios e
oficinas)
- Todas as turmas retornam com 100% dos alunos ao sistema presencial.
- A frequência dos alunos será obrigatória.

TODOS OS PROFESSORES DEVEM MINISTRAR SUAS AULAS
PRESENCIALMENTE NA ETEC
Será autorizada a permanência do aluno somente no remoto quando a
comorbidade e a excepcionalidade for documentada junto à direção, através do link
abaixo. O acesso somente é possível com a utilização do e-mail institucional. Aqueles
que já encaminharam a documentação por este link, não precisam fazê-lo novamente.
Continuará sendo obrigatória a aferição de temperatura e o uso de máscara em
todas as dependências da Etec.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bEY47UG2fUOa6dgBu
Cn6lA4qnvUQEFCjVj6XUy45mpUMkJGNTVQWFdGRlVOWjczUVRNNlJTMkhDVy4u
As dúvidas deverão ser tiradas com os coordenadores de curso ou
com orientadora educacional

