159 - Etec Parque da Juventude

Comunicado - Contaminação por COVID-19
Prezados professores, alunos e responsáveis,
Informamos que foi confirmada a contaminação de um aluno com COVID-19 e a suspeita de
contaminação de outro aluno e funcionário (aguardando resultado do exame).
Sendo assim, seguiremos os seguintes protocolos sanitários:
1. Fechamento da Unidade Escolar para sanitização do dia 01/12 a 03/12. Nesses dias, todas as
aulas de todas as turmas da Unidade Escolar (sede) ocorrerão remotamente pela Plataforma
Teams;
2. Suspensão das aulas para todas as turmas dos ETIMs (integral) e Novotec (turno Manhã e Tarde)
pelo período de 14 dias, isto é, do dia 01 a 14/12. Nesse período, as aulas dessas turmas,
ocorrerão pela Plataforma Teams.
3. Suspensão das aulas para todas as turmas da Extensão EMEFM Prof. Derville Allegretti, pelo
período de 14 dias, isto é, do dia 01 a 14/12. Nesse período, as aulas dessas turmas, ocorrerão
pela Plataforma Teams. Esta medida, justifica-se pelo Coordenador de Implantação e
Professores que tiveram contato com aluno confirmado com diagnóstico COVID-19.
Todos os professores que tiveram contato com o aluno diagnosticado com COVID-19, estão
afastados das aulas presenciais a partir do dia 01/12, perdurando esse afastamento até o dia 14/12.
Os Professores, alunos e funcionários foram informados e estão sendo monitorados.
Contamos com a colaboração de todos(as) nesta jornada, pois, juntos, a família e a escola
encontrarão os melhores caminhos no enfrentamento a estes desafios!

Atenciosamente,

Társia Kirze de Castro Vasconcelos Casimiro
Diretora da ETEC Parque da Juventude

www.etecpj.com.br
Av. Cruzeiro do Sul, 2630 – Santana – São Paulo
02030-100 Tel.: (11) 2221 0086/0098
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Retificação de Comunicado
Contaminação por COVID-19
Prezados Professores e Alunos da Extensão Prof Derville Allegretti,

Tendo em vista que foi na Unidade Sede da Etec Parque da Juventude a confirmação de
contaminação de um aluno com COVID-19, e também os casos suspeitos, realizaremos alterações
nos protocolos sanitários adotados anteriormente:

1. A partir de segunda-feira – 06/dez/21 – as aulas presenciais na Extensão Prof Derville
Allegretti serão retomadas normalmente.
2. Somente permanecerão afastados os dois Professores e o Coordenador de Implantação
Professor Vandick.
3. Informamos ainda que, todos, Coordenador de Implantação e Professores manterão suas
atividades normais de forma remota.

Contamos com a colaboração de todos(as)!

Atenciosamente,

Társia Kirze de Castro Vasconcelos Casimiro
Diretora da ETEC Parque da Juventude

www.etecpj.com.br
Av. Cruzeiro do Sul, 2630 – Santana – São Paulo
02030-100 Tel.: (11) 2221 0086/0098

