
 
__________________________________________________________________________________________________ 

Etec Tenente Aviador Gustavo Klug 

__________________________________________________________________________________________________ 

www.cps.sp.gov.br – www.etecpirassununga.com.br 
Sede: Av. Pe. Antonio Van Ess, 1425 – Jardim Petrópolis – Pirassununga/  •  13634-000  •  Pirassununga  •  SP  •  Tel.: (19) 3561.2961 

Prédio 2: Rua Antonio Magnani,232 – Centro – Pirassununga/  •  13630-310  •  Pirassununga  •  SP  •  Tel.: (19) 3561.9895 

 

 

COMUNICADO 005/2021 
 
 

 
Pirassununga/SP, 20 de julho de 2021. 

 
 
Prezados Alunos, Pais e/ou Responsáveis 
 
 
 
Informamos que, conforme calendário escolar as aulas terão início amanhã (21/07/2021) em formato remoto e a 
partir do dia 02/08/2021, retornaremos às atividades pedagógicas presenciais no formato híbrido (presencial e 
remoto) de forma cuidadosa, respeitando os protocolos sanitários e as autodeclarações e atestados médicos dos 
Docentes pertencentes ao grupo de risco que ainda não receberam as duas doses vacina. 
 
Retornarão todos os cursos ofertados em nossa Unidade Escolar, cada coordenador entrará em contato com 
seus alunos, pais ou responsáveis para orientações e informações sobre o cronograma e escala de retorno. 
 
Dúvidas poderão ser enviadas para o e-mail do Coordenador de Curso. 
 
Salientamos que, nesse momento, ainda está suspensa a obrigatoriedade da presença dos alunos nas aulas 
presenciais. Sendo assim, para os alunos cujo familiar tenha alguma comorbidade, não é necessária a 
apresentação do atestado médico e da declaração da família para justificar a ausência do aluno no presencial. 
Esta mesma obrigatoriedade está suspensa também para as famílias que não tenham familiar com comorbidade, 
mas optaram pelo não retorno do aluno às aulas presenciais. 
 
É de extrema importância a participação dos alunos em todas as aulas e atividades do formato híbrido. 
Continuaremos com a plataforma Microsoft Teams para as aulas remotas (on-line ao vivo) e também para 
gerenciamento das atividades e tarefas que serão solicitadas pelos Professores.   
 
Manteremos contato sobre novas orientações oficiais. 
 
Agradecemos a compreensão de todos os alunos, pais e responsáveis. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
                                                                                                                        Equipe Gestora 
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